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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Η αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία κε πνιππαξαγνληηθφ ραξαθηήξα. 

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη  νη θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κηα δεδνκέλε ζηηγκή είλαη 

δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςή ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε έλα πηζαλφ ζχκπησκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα ζπκπηψκαηα. Σηελ παξνχζα 

πηπρηαθή εξγαζία απηφ πνπ κειεηάκε είλαη νη παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ αληίιεςε 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηελ αζζέλεηα θαη 

ηελ πγεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάζακε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ζε φηη ζρεηίδεηαη 

κε ηελ άλνηα. Δμεηάζηεθαλ νη επηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία, 

φπσο είλαη ην θχιν αιιά θαη ε επίδξαζε απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο πνπ είλαη ην άγρνο πγείαο 

θαη ε ςπρηθή πγεία.  

Σην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ 

αλάιπζε ηεο άλνηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζζέλεηαο, αιιά θαη ην άγρνο πγείαο. 

Σην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε έξεπλα. Αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο, ε αλάιπζε απφ ην Statistical Package for the Social Sciences 19.0 (SPSS), πνπ 

απνηειεί ην πξφγξακκα ην νπνία επηιέμακε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηε κέζνδν πνπ 

αθνινπζήζακε γηα λα δηεμαρζεί ε έξεπλα, ηα εξγαιεία θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, 

ηα νπνία αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο θεθάιαηα. 

Τέινο, αθνινπζεί ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ θαη ζχλδεζε κε ππάξρνπζεο κειέηεο ψζηε λα 

δηαπηζησζνχλ ηπρφλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο. 

 

Λέξειρ - κλειδιά: αληίιεςε ζπκπησκάησλ, άγρνο πγείαο, άλνηα, θχιν 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

     Η πγεία θαη ε αζζέλεηα είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε επξχηαηα ζην θαζεκεξηλφ καο 

ιεμηιφγην πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο – είηε θπξηνιεθηηθά είηε 

κεηαθνξηθά. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θπξηνιεθηηθή ή ηε κεηαθνξηθή ηνπο ρξήζε, νη φξνη είλαη 

ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη θνηλσληθά, ελζσκαηψλνληαο ηηο αμίεο, 

ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο κηαο θνηλσλίαο γηα ην ηη είλαη πγηέο θαη ηη άξξσζην, ηη 

θπζηνινγηθφ θαη ηη παζνινγηθφ.  

     Οη αληηιήςεηο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ζπγθξνηνχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν απφ κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία, κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηεο γχξσ απφ 

απηά ηα ζέκαηα. Δπίζεο, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο νη θαηαζηάζεηο (ε πγεία θαη ε 

αζζέλεηα) βηψλνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.  

     Οη αληηιήςεηο ηεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα απνηππψλνληαη ζην ρψξν, εθθξάδνληαη 

θαη αλαπαξάγνληαη κέζσ απηνχ. Τελ ίδηα ζηηγκή, φκσο, ν ρψξνο είλαη ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δνπλ νη θνηλσλίεο, επνκέλσο, ζρεηίδεηαη άκεζα θαη επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηεο. 

     Παιαηφηεξα δελ ππήξραλ ηα θαηάιιεια ηαηξηθά φξγαλα νχηε νη απαξαίηεηεο γλψζεηο,  θαη 

ε κφλε δπλαηφηεηα δηάγλσζεο κίαο λφζνπ ήηαλ απφ ηα εμσηεξηθά ηεο ζπκπηψκαηα. Πνιιέο 

αζζέλεηεο δελ εκθαλίδνπλ εμσηεξηθά ζπκπηψκαηα παξά κφλν ζε έλα πνιχ πξνρσξεκέλν 

ζηάδην, έηζη ην ζψκα πνπ λνζεί θαηαιήγεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε ζάξθα πνπ ζαπίδεη θαη πνπ 

είλαη έηνηκε λα πεζάλεη. Ωο εθ ηνχηνπ ην αζζελέο ηαπηηδφηαλ κε ην εμσηεξηθά άζρεκν θαη ην 

πγηέο κε ην εμσηεξηθά φκνξθν. 

     Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φκσο νη αληηιήςεηο αιιάδνπλ θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

εξεπλεηέο ζηξέθνληαη ζε λέα κνλνπάηηα φζνλ αθνξά ηελ πγεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο 



5 
 

αλαθέξνπλ νη Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ (2008), ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ςπρνιφγσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο έρεη ζηξαθεί ζε ςπρνβηνινγηθέο δηαζηάζεηο. Οη 

επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο, νη ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα αίηηά ηνπο, νη επηπηψζεηο ηεο 

αξξψζηηαο ζηνλ ςπρηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πγεία απνηεινχζαλ ηα θπξηφηεξα 

αληηθείκελα έξεπλαο. 

     Ωζηφζν  θάζε άλζξσπνο νξίδεη κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν ηη είλαη πγεία. Σεκαληηθφ 

ξφιν ζε απηφ παίδεη ε πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν έρεη κεγαιψζεη. Οη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο, νη ζπλζήθεο, νη εκπεηξίεο, ην θχιν αιιά θαη άιινη πνιηηηζκηθνί, 

θνηλσληθνί, ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζα ηνπο αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ζηελ αθφινπζε 

έξεπλα είλαη απηνί πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θαζελφο γηα ηα ζπκπηψκαηα.  
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1. ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ - ΑΓΥΟ ΤΓΔΗΑ -  ΑΝΟΗΑ 

      1.1 Αληίιεςε ζπκπησκάησλ 

     Σχκθσλα κε ηνπο Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ (1995)  είλαη πνιιά ηα εξσηήκαηα 

γηα ην ηη είλαη ε αζζέλεηα θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ηα έρνπκε ζθεθηεί. Τα εξσηήκαηα 

απηά ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο αζζέλεηαο, ηα αίηηά ηεο, ην γηαηί εθδειψλεηαη, αλ 

είλαη ζνβαξή θαη γεληθφηεξα πσο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνλ φξν αζζέλεηα. Παξάγνληεο φπσο 

ε αλαγλψξηζε θάπνησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ νδεγνχλ ζε αζζέλεηα αιιά θαη ε αλαγλψξηζε 

θάπνησλ ζπκπησκάησλ πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξέο παζήζεηο, νδεγνχλ ζπλήζσο, ηα άηνκα 

ζην γηαηξφ. 

     Ωο αληίιεςε ζπκπησκάησλ ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην 

θάζε άηνκν ζην λα αληηιακβάλεηαη ηηο αιιαγέο πνπ εθδειψλνληαη ζην ζψκα ηνπ, ζηελ ςπρή 

ηνπ θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. γεληθά νηηδήπνηε θαίλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα κελ είλαη 

θπζηνινγηθφ. Σεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί ε ζπκπεξηθνξά θαη νη φινη παξάγνληεο, θαζψο θαη 

ε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη ν θάζε άλζξσπνο γηα ηελ πγεία ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. 

Δπηξξνή ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ απνηεινχλ νη πιεζπζκηαθνί παξάγνληεο. Αθφκε 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο  θαίλεηαη λα αζθνχλ κεγάιε 

επηξξνή. (Kolk, Hanewald, Schagen,& Gijsbers van Wijk, 2002). 

     Άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο. Κάζε άηνκν θαίλεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθέο αληνρέο ζηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο θαη κηα 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ επαηζζεζίαο ζην λα αληηιεθζεί έλα ζχκπησκα. Αιιά ζεκαληηθφ είλαη λα 

αλαθέξνπκε πσο θαη ην θχιν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ.  Οη 

γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κηα κεγαιχηεξε επαηζζεζία φζνλ αθνξά ηα ζπκπηψκαηα κηαο 

αζζέλεηαο. Αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ην πεξηβάιινλ, φπνπ έλα ζχκπησκα 

κπνξεί λα θαλεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζνβαξφ. Δπίζεο ε κάζεζε θαίλεηαη λα αζθεί κεγάιε 
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επηξξνή. Κάζε άηνκν καζαίλεη απφ παηδί γηα ην πνηα ζπκπηψκαηα είλαη ζνβαξά θαη πνηα φρη. 

Τειεπηαίν παξάγνληα απνηεινχλ νη ςπρνθνηλσληθέο επηδξάζεηο. Παξάγνληεο φπσο ην 

ζπλαίζζεκα αιιά θαη νη γλσζηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ 

ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ. (Αλαγλσζηφπνπινο, & Παπαδάηνπ, 1995). 

     Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο ε δηεξγαζία αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ επεξεάδεηαη 

απφ πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο. Αλάκεζα ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ήηαλ θαη ην θχιν. Σχκθσλα κε ηνλ 

Martinez (2012) νη γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη πην γξήγνξα ηελ εκθάληζε ησλ ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ζην ζψκα ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Γε ζα κπνξνχζακε λα κελ 

αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ εμσηεξηθεχνπλ ηα δχν θχια ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηεο 

αζζέλεηεο. Οη γπλαίθεο θαη πάιη θαίλεηαη εδψ λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη 

θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη λα αλαθεξζνχλε ζε 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. (Gijsbers van Wijk & Kolk, 1995). 

     Σεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί ε ςπρνινγηθή αληίιεςε ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αληίιεςε κηαο ζσκαηηθήο αίζζεζεο πεξηιακβάλεη ηε θπζηνινγηθή 

εθπξνζψπεζε ησλ πξνζαγσγψλ πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

έληαζε ή ηελ πνηφηεηα ηεο αίζζεζεο. Δθηφο απφ ηε θπζηνινγηθή αλαπαξάζηαζε, ε 

ςπρνινγηθή αλαπαξάζηαζε κηαο αίζζεζεο πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε 

νπνία εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ κε γεληθφηεξα ππνθεηκεληθά 

κνληέια γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. (Janssens, Petersen, Van den Berg, R., & Van den 

Bergh, T., 2011).  

     Έξεπλα έρεη δείμεη φηη κφλν άηνκα κε επηιεθηηθή πξνζνρή ζην ζψκα είραλ πξνθαλψο κηα 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην λα απνδψζνπλ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα, ζε ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα. Άηνκα κε ρξφληα αζζέλεηα ή αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα δελ πξνηίκεζαλ λα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
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απνδψζνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο ζε ζσκαηηθά αίηηα. (Gijsbers van Wijk, Kolk, Manewald, & 

Schagen, 2001).  Σχκθσλα κε ηνπο Janssens et all (2011), πεπνηζήζεηο  ζρεηηθά κε ηηο 

αηζζήζεηο, δειαδή έλαο ππνθεηκεληθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ κηαο αίζζεζεο θαη κηαο άιιεο 

πηπρήο ηνπ αηνκηθνχ θφζκνπ, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο κάζεζεο. 

     Σχκθσλα πάιη κε ηνπο Janssens et all (2011), κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ςπρηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ν εγγελήο πνιπδηάζηαηνο 

ραξαθηήξαο ηνπο. Τα λνεηηθά κνληέια γηα κηα αζζέλεηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ζθέςεηο 

θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο ή γηα ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηνλ έιεγρν. Η έξεπλα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ηνλίδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηεο αληίιεςεο ηεο αζζέλεηαο, κε ηελ εηζαγσγή ελφο πιαηζίνπ 

ζην νπνίν νη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο ππνβάιινληαη 

ζε παξάιιειε επεμεξγαζία. Η γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία δελ απνηεινχλ 

αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ηνπο. Υπάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ηξφπσλ 

επεμεξγαζίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο πεπνίζεζεο κηαο αζζέλεηαο απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο αζζέλεηαο 

θαη κηα άιιε πηπρή ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ. Απηή ε ζχλδεζε 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο κάζεζεο φπσο ε κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο. 

1.2 Μνληέια αληίιεςεο ζπκπησκάησλ 

     Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηα ζπκπηψκαηα είλαη απνηέιεζκα πνιχπινθσλ 

λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη έρνπλ πξνηαζεί αξθεηά δηαθνξεηηθά κνληέια, ηα νπνία εμεγνχλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο. (Petersen van den Berg, Janssens & van den Berg, 2011) . Τν θάζε 

κνληέιν εμεγεί ηελ αληίιεςε  κε βάζε ηνλ ηξφπν κειέηεο πνπ αθνινπζεί, ε εηδνπνηφο 

δηαθνξά ησλ κνληέισλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ελάγεηαη ζηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
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δηαζηάζεηο, ηνλ ηξφπν πνπ κειεηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηέινο 

δηεξεπλνχλ θαηά πφζν απηέο νη ελψζεηο βαζίδνληαη ζε θάπνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν.  

     Με βάζε ηνπο Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ (1995), ην βηνταηξηθφ κνληέιν 

πεξηιακβάλεη ηνπο  ςπρνθνηλσληθνχο  θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηνπο ηνκείο ηεο αξξψζηηαο θαη δίλεη έκθαζε ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Σχκθσλα κε 

ην βηνταηξηθφ κνληέιν, ε αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη σο έλα νξγαληθφ, ζσκαηηθφ θαη κεραληθφ 

πξφβιεκα. . Ο αζζελήο αληηκεησπίδεηαη σο έλα βηνινγηθφ πεξηζηαηηθφ, θαη ε αζζέλεηα 

απνκνλψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ππφινηπε δσή ηνπ. Ο αζζελήο απνηειεί παζεηηθφ 

δέθηε ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη δίλεηαη κφλν ζηνηρεηψδεο έκθαζε ζηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπ αζζελνχο ρσξίο λα ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ απηνΐαζή ηνπ.  

     Οη Howren θαη Sulus (2011) αλαθέξνπλ φηη νη Watson θαη Pennebaker (1989), ζηελ 

θιαζηθή ππφζεζε ηνλίδνπλ ηε ζχλδεζε κηαο πνηθηιίαο αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ κε ηελ 

ππεξβνιηθή έθζεζε ησλ θπζηθψλ ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ε ηάζε ηεο 

ππεξβνιήο, ε ζπρλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζσκαηηθψλ ελνριήζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ή ηε λεχξσζε πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν. 

     Με ην βηνταηξηθφ κνληέιν έξρεηαη λα δηαθσλήζεη ζην έξγν ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ν Pennebaker (1982), ν νπνίνο απνξξίπηεη ην παξαδνζηαθφ βηνταηξηθφ κνληέιν 

ην νπνίν πξνυπνζέηεη κία αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ ησλ βηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ. Αλ θαη ηα ζπκπηψκαηα βαζίδνληαη γεληθά ζηηο πξαγκαηηθέο θπζηνινγηθέο 

αιιαγέο, ζηελ ίδηα ηε θπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα, πηζηεχεη φηη είλαη αλεπαξθήο γηα λα 

εμεγήζεη ηελ εκπεηξία ησλ ζπκπησκάησλ. Δθηφο απφ ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο, 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο ςπρνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπκπησκάησλ πξνζθέξνληαο κηα επξχηεξε 

βηνςπρνθνηλσληθή πξννπηηθή. (Kolk. & van Wijk 1997). 
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     Σχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Pennebaker (1982), έλα ζχκπησκα είλαη απνηέιεζκα κηαο 

αληηιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Όπσο ηα αληηιεπηηθά θαηλφκελα, έηζη θαη ηα ζπκπηψκαηα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

παξαδνζηαθά εκπιαθεί ζηελ αληίιεςε ηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο (νπηηθφ, αθνπζηηθφ). Τν 

αλαθεξφκελν κνληέιν αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ, είλαη ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο ελφο επεμεξγαζηηθνχ κνληέινπ θαη ζεσξείηαη φηη θαζνδεγεί ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ.  (Kolk. & van Wijk 1997). 

     Απφ ηελ άιιε παξνπζηάδεηαη ην βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν, ην νπνίν επίζεο 

παξνπζηάδεηαη σο αληίπνδαο ηνπ βηνταηξηθνχ κνληέινπ. Απνηειεί ινηπφλ ζπλδπαζκφ θπζηθνχ 

θαη ςπρνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Η πγεία νξίδεηαη σο ε αιιειεπίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο, 

δηαλνεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ αηφκνπ πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ηζνξξνπία 

κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. (Αλαγλσζηφπνπινο &  Παπαδάηνπ 1995).  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν αληηκεησπίδεη ηελ αζζέλεηα σο κηα θαηάζηαζε 

φπνπ ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα επεξεάζεη πνιχ πην άκεζα ηελ πγεία (είηε αξλεηηθά είηε 

ζεηηθά). Ο θάζε αζζελήο απνηειεί έλαλ κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ε  αγσγή πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε απηφ ην αηνκηθφ πξνθίι. Ο 

αζζελήο επηθνηλσλεί θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Η 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή.   

     Έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα λα δηεξεπλήζεη  ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα, ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ έρνπλ  πξνηαζεί απφ ηε 

ζεσξία θνηλσληθήο ζχγθξηζεο θαη ηε ζεσξία ρξνληθήο ζχγθξηζεο. Απηέο νη ζεσξίεο 

πξνηείλνπλ φηη ηα άηνκα ρξεηάδνληαη πξφηππα ζχγθξηζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

απηναληίιεςεο ηνπο, θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο άπνςήο ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ θνηλσληθή 

ζέζε ή ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε. (Janssens et al 2011). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
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     Η αληίιεςε ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο πγείαο σο επξχηεξε έλλνηα ή πξαγκαηηθέο εζσηεξηθέο 

αηζζήζεηο παξνπζηάδεη κηα ηέηνηα πεξίπησζε έιιεηςεο αληηθεηκεληθψλ πξνηχπσλ, ιφγσ ηνπ 

ζρεηηθνχ νπζηαζηηθνχ ραξαθηήξα. Καηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο, ηα 

άηνκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα αλαθνξάο, φπσο ε πξνζσπηθή εκπεηξία 

ηζρπξφηεξσλ ή αζζελέζηεξσλ ζπκπησκάησλ ζην παξειζφλ, ή πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αληίιεςε ησλ αηζζήζεσλ απφ ζρεηηθνχο άιινπο φπσο αζζελείο ή πγηή άηνκα. (Janssens et al 

2011). 

     Σχκθσλα κε άιιν κνληέιν αληίιεςεο ην νπνίν είλαη ην γλσζηηθφ – ςπρνινγηθφ κνληέιν 

αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ηεο πξνζνρήο, νη ζηξαηεγηθέο 

δηαδηθαζίεο  απφδνζεο θαη νη παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ 

θπζηθψλ ζπκπησκάησλ. (Cecile, Gijsbers van Wijk & Kolk 1996).  

     Όπσο αλαθέξνπλ νη Cecile et al (1996), ην βαζηθφ ζέκα ηνπ κνληέινπ είλαη φηη νη 

ζσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πξνθχπηνπλ απφ θπζηνινγηθέο ζσκαηηθέο δηεξγαζίεο, 

πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο, αζζέλεηεο ή ζπλαηζζήκαηα. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ 

πξνζνρήο κφλν έλα κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζψκα ή ην πεξηβάιινλ ζα 

επεμεξγαζηεί ζπλεηδεηά: ζηξαηεγηθέο πξνζήισζεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ ζε πνην βαζκφ νη 

ζσκαηηθέο πιεξνθνξίεο επηιέγνληαη γηα επεμεξγαζία.  Τν θαηά πφζνλ απηέο νη ζσκαηηθέο 

αηζζήζεηο ζπλερψο επηζεκαίλνληαη σο θπζηθά ζπκπηψκαηα, δειαδή σο ελδεηθηηθφ ηεο 

αζζέλεηαο ή σο ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα, εμαξηάηαη απφ ηελ εξκελεία ηνπο απφ ηνλ 

παξαηεξεηή. Ιδηαίηεξα νη αηηίεο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο, 

πξνζδηνξίδνπλ αλ ζην ηέινο ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ είλαη 

εκπεηξηθά θη έρνπλ αλαθεξζεί. Τφζν ε πξνζνρή φζν θαη νη ζηξαηεγηθέο απφδνζεο ππέζεζαλ 

φηη επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε ζσκαηνπνίεζε (δειαδή ηελ ηάζε 

λα βηψλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ θπζηθά ζπκπηψκαηα απνπζία νξγαληθήο παζνινγίαο) θαη ε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810001728
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
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αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα (δειαδή ηελ ηάζε λα βηψλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ αξλεηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο δηάζεζεο).  

 

1.3 Άγρνο πγείαο  

     Τν άγρνο πγείαο απνηειεί πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν θαη ε παγθφζκηα επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα δηεξεπλά ηα αίηηα, ηελ πξνέιεπζε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη καδί ηνπ. Ο νξηζκφο ηνπ άγρνπο παίξλεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο αλάινγα κε ηελ 

εξκελεία πνπ ηνπ δίλεη ην θάζε άηνκν. Έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ άγρνπο 

αλαπηχρζεθε ην 1978 απφ ηνπο Lazarus θαη Launier, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ην άγρνο σο κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ πνπ αλήθεη. Τν άγρνο αληηιακβάλεηαη 

σο κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε θαη σο κηα αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη 

ην ζηξεζζνγφλν γεγνλφο θαη σο εθ ηνχηνπ λα κεηψζεη ην ζηξεο πνπ βηψλεη. 

     Σεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ην πεξηνξηζκέλν άγρνο θάλεη ηνλ νξγαληζκφ λα 

θηλεηνπνηείηαη θαη λα αληηδξά άκεζα ζηνλ επεξρφκελν θίλδπλν. Όκσο ην ζπλερέο άγρνο 

δεκηνπξγεί παξαηεηακέλε δηέγεξζε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαιήμεη έλα 

άηνκν αζζελήο. (Cannon,1929). 

     Άγρνο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη ην ππέξκεηξν άγρνο γχξσ απφ ηηο ζπλζήθεο πγείαο. Έλα 

άηνκν κε άγρνο πγείαο, απνθεχγεη ή εκκέλεη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ βιάπηνπλ ή επεξγεηνχλ 

αληίζηνηρα ηελ πγεία ηνπ. ε ζπγθεθξηκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή έρεη δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο, κε 

πην αλαπηπγκέλε ηελ ππνρνλδξίαζε. (Warwick & Salkovskis,1989). 

     Τν άγρνο πγείαο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα DSM –IV, νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ελαζρφιεζε 

κε ην θφβν ή ηελ χπαξμε κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο. Ο θφβνο χπαξμεο κηαο αζζέλεηαο απνηειεί 
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έλα πνιπδηάζηαην θάζκα ην νπνίν θπκαίλεηαη κεηαμχ ήπηνπ θφβνπ θαη θιηληθήο 

ππνρνλδξίαζεο. (Hitchcock & Mathews,1991). 

          Ο Fergus (2014), ζε κειέηε ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηε ζρέζε ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ππνζηήξημε φηη ην άγρνο πγείαο  πηζαλφηαηα αλήθεη ζηηο 

ςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο. Τα άηνκα δειαδή κε ςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο, εκθαλίδνπλ 

ζπρλά άγρνο γηα ηελ πγεία ηνπο. (Wheaton, Berman, Franklin & Abramowitz, 2010). 

     Τν άγρνο πγείαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο αλεμαξηήησο θχινπ, ζξεζθείαο ή 

άιισλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ. Τα άηνκα κε ππνρνλδξίαζε λνκίδνπλ φηη πάζρνπλ απφ 

θάπνηα αζζέλεηα αθφκε θαη αλ ην έρεη δηαςεχζεη εηδηθφο. (Warwick, 1989). Όιε απηή ε 

ελαζρφιεζε κε ηελ πγεία παξαθσιχεη ηα άηνκα ζην λα αζρνιεζνχλ εμ νινθιήξνπ κε ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο δσή. 

     Οη Salkovskis θαη Bass (1997), έθαλαλ ιφγν γηα ηξεηο κεραληζκνχο νη νπνίνη θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο δηαηαξαρήο.  Αξρηθά ην άγρνο, φπσο είρακε πξναλαθέξεη, 

πξνθαιεί δηέγεξζε φηαλ ππάξρεη παξαπάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ, θάηη ην νπνίν ηα άηνκα κε 

ππνρνλδξίαζε, απηή ηε δηέγεξζε ηελ αληηιακβάλνληαη σο αζζέλεηα. Σηε ζπλέρεηα έθαλαλ 

ιφγσ γηα ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή ησλ αηφκσλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη αζζέλεηεο. Καη ν ηξίηνο κεραληζκφο αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ έιεγρν, ηελ απνθπγή θαη ηελ εμάιεηςε κηαο αζζέλεηαο. Οη ζπλζήθεο 

απηέο εληζρχνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη εληείλνπλ ην πξφβιεκα. 
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1.4 Άλνηα – Παξνπζίαζε αζζέλεηαο 

     Ο ιφγνο ηεο άλνηαο έρεη κηα καθξά ηζηνξία. Ο Berrios (1994), θάλεη κηα ππφζεζε γηα ηελ 

απνθπγή ηεο ζχγρπζεο ηεο έλλνηαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ηελ 

εκθάληζε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ. Τν επίθεληξν ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ είλαη ε άλνηα σο 

αζζέλεηα θαη ε απψιεηα ηεο «θαλνληθφηεηαο» ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηήλ. Η 

λεπξνπαζνινγία θπξηαξρεί ζην ηαηξηθφ κνληέιν κε έκθαζε ζηηο πησηηθέο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. (Innes, 2002). 

        Η άλνηα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιά γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

έθπησζε ηεο κλήκεο. Οη δηάθνξεο άλνηεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγία ηνπο: 

άλνηα ηχπνπ Alzheimer, αγγεηαθή άλνηα, άλνηα νθεηιφκελε ζε άιιεο γεληθέο ηαηξηθέο  

θαηαζηάζεηο (π.ρ. λφζν απφ HIV, ηξαχκα θεθαιήο, λφζν ηνπ Parkinson, λφζν ηνπ 

Huntington), άλνηα επίκνλε πξνθαινχκελε απφ νπζίεο (νπζίεο θαηάρξεζεο, θάξκαθν ή 

ηνμίλε), άλνηα πνιιαπιήο αηηηνινγίαο θαη άλνηα κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άλνηαο είλαη ε αλάπηπμε πνιιαπιψλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ έθπησζε ηεο κλήκεο θαη ηνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ γλσζηηθέο 

δηαηαξαρέο: αθαζία, απξαμία, αγλσζία ή δηαηαξαρή ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο. (Μάλνπ, 

2008). 

     Η πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ ζπκθσλνχλ φηη ππάξρνπλ ηξία θχξηα ζχλδξνκα: ε δηέγεξζε, ε 

ςχρσζε θαη νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Αλεζπρία πξνθαινχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, ηεο επεξεζηζηφηεηαο θαη ε λεπξηθφηεηα. Τν 25% ησλ αηφκσλ κε άλνηα (ζε 

θιηληθφ πεξηβάιινλ) παξνπζηάδνπλ παξαηζζήζεηο θαη ςεπδαηζζήζεηο. 

(Ballard, Day, Sharp, Sorensen, & Wing, 2008). 

     Η δηαρείξηζε ηεο άλνηαο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

αλεπάξθεηαο αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηνπ αζζελνχο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 
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ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη -θαηά ην δπλαηφ- ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζηξεζζνγφλσλ ζπκπησκάησλ, ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο, ζην πξαθηηθφ επίπεδν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο. 

(Κπξηαθίδεο, 2011). 

     Γηαθξίλεηαη κηα έιιεηςε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο άλνηαο ζε θάπνην 

επίπεδν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Σπρλά ζεσξείηαη φηη είλαη έλα θπζηνινγηθφ κέξνο ηεο 

γήξαλζεο, ή κηα θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία δε κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα. Απηή ε θαηάζηαζε 

επεξεάδεη φρη κφλν ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο κε άλνηα, αιιά θαη ηνπο θξνληηζηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Τα ρακειά επίπεδα επαηζζεηνπνίεζεο ζπκβάιινπλ ζην ζηηγκαηηζκφ θαη 

ζηελ απνκφλσζε. Λαλζαζκέλε θαηαλφεζε δεκηνπξγεί εκπφδηα γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ηελ πξφζβαζε ζε ζπλερή ηαηξηθή θαη θνηλσληθή θξνληίδα, πνπ θαηά ζπλεπεία νδεγεί θαη ζε 

έλα κεγάιν θελφ ζηε ζεξαπεία. (World Health Organization, 2012).      

    

1.5 Παξνχζα έξεπλα 

     Σηελ παξνχζα έξεπλα ζα δηεξεπλήζνπκε πσο νξηζκέλνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. Αθφκε ζα αζρνιεζνχκε κε ην άγρνο πγείαο θαη πψο ζρεηίδεηαη  

κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ άλνηα. Απφ φια ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμα λα 

αζρνιεζψ κε δχν απφ απηά (απψιεηα κλήκεο θαη απνπξνζαλαηνιηζκφο), ηα νπνία θαη 

ζεψξεζα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηελ αζζέλεηα ηεο άλνηαο.  Θα αλαθεξζνχκε ζην 

πψο ζρεηίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα κε ηελ άλνηα, ηη ξφιν παίδεη ην άγρνο πγείαο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπκπησκάησλ, αλ επεξεάδεηαη ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ γηα ηελ άλνηα απφ ηνπο 

ηξεηο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη αλ ηα άηνκα βηψλνπλ θάπνηα αζζέλεηα ηε δεδνκέλε ζηηγκή, 
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αλ έρνπλ βηψζεη ζην παξειζφλ ή αλ θάπνην θνληηλφ ηνπο άηνκν έρεη βηψζεη. Τέινο ζα 

αζρνιεζνχκε θαη κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ην θχιν ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. 

Υπνζέζεηο έξεπλαο: 

 Υπνζέηνπκε φηη ην άγρνο πγείαο ζα ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκπησκάησλ. 

 Υπνζέηνπκε φηη αλ θάπνην ζπγγεληθφ πξφζσπν ησλ εξσηεζέλησλ έρεη βηψζεη θάπνηα 

ζνβαξή αζζέλεηα, ηφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζπκπηψκαηα. 

 Υπνζέηνπκε φηη ζε φηη αθνξά ην θχιν, νη γπλαίθεο ιφγσ κεγαιχηεξεο ελαζρφιεζήο ηνπο 

κε ηαηξηθά ζέκαηα, ζα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα απφ ηνπο άληξεο. 
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2. ΜΔΘΟΓΟ 

 

2.1 Γείγκα 

     Σηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 82 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 30 ήηαλ άληξεο θαη νη 51 

γπλαίθεο, δειαδή ην 37% θαη ην 63% αληίζηνηρα. (Σην έλα εξσηεκαηνιφγην δελ έρεη 

ζπκπιεξσζεί ην θχιν, γη απηφ ην ζχλνιν αληξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη 81). Οη ειηθίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 18 έσο 29 ρξφλσλ. Τν 6,2% αλέθεξε φηη παξνπζηάδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο θαη ην 32,1% φηη έρεη παξνπζηάζεη 

ζην παξειζφλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. Τέινο ην 56,8% αλέθεξε φηη θάπνην θνληηλφ 

άηνκν αληηκεηψπηζε ή αληηκεησπίδεη θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. 

 

2.2 Δξγαιεία  

     Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηηο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο πγείαο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ππνθιίκαθα άγρνπο πγείαο απφ ην Multidimensional Health 

Questionnaire (Snell & Johnson, 1997). Οη εξσηνχκελνη απάληεζαλ κε κηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likerαπφ ην 1(=θαζφινπ αληηπξνζσπεπηηθφ) κέρξη ην 5(=απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθφ). 

Δλδεηθηηθά ζέκαηα ηεο ππνθιίκαθαο: I)Αηζζάλνκαη άγρνο φηαλ ζθέθηνκαη ηελ πγεία κνπ, 

II)Αλεζπρψ γηα ην πφζν πγηέο είλαη ην ζψκα κνπ. 

     Έπεηηα πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ κηαο αζζέλεηαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο άλνηαο, αλαπηχμακε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ξσηνχζε ην εμήο: «Αθνχγνληαο ην πξφβιεκα πγείαο άλνηα, ππάξρνπλ θάπνην ή θάπνηα 

ζπκπηψκαηα πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιφ θαη ζεσξείηε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα απηφ; Ή 

θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζπκπησκάησλ;», φπνπ νη εξσηψκελνη κπνξνχζαλ λα δψζνπλ 7 πηζαλέο 
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απαληήζεηο ή ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα θάησ απφ ηελ εξψηεζε, ηνπο δεηνχζαλ 

λα αλαθέξνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ γλψζεψλ ηνπο κε 5 πηζαλέο επηινγέο, δειαδή αλ ε γλψζε 

ηνπο πξνέξρεηαη απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, απφ αζζέλεηα ζπγγελνχο/γλσζηνχ, ηχπν/δηαδίθηπν, 

απφ θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο ή απφ θάπνηα άιιε πεγή. 

     Δπηπιένλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο ηέζεθε ε εμήο εξψηεζε πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηήζνπκε ην άγρνο πγείαο: « Πφζν θαιή είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε πγεία ζαο ζήκεξα κε 

κηα θιίκαθα απφ ην 0σο ην 100. Τν «0» είλαη ε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε πγείαο πνπ κπνξείηε λα 

θαληαζηείηε θαη «100» ε θαιχηεξε θαηάζηαζε πγείαο πνπ κπνξείηε λα θαληαζηείηε». Αθφκε 

ξσηήζεθαλ ηα εμήο: I)Έρεηε ηψξα θάπνηα αζζέλεηα ή άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, 

II)Έρεηε αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ θάπνηα αζζέλεηα ή άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο θαη 

ΙΙΙ)Αληηκεησπίδεη ή αληηκεηψπηζε ζην παξειζφλ θάπνηνο απφ ηε ζηελή νηθνγέλεηα ζαο 

(γνλείο, αδέιθηα) θάπνην ζνβαξφ ή ρξφλην πξφβιεκα αζζέλεηαο (π.ρ. θαξδηαγγεηαθή λφζν, 

άλνηα, λενπιαζία). 

     

2.3 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

     Η δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε αλζξψπνπο 

γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ζε θνηηεηέο. Τα δχν πξψηα ζθέιε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή 

ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη κε ηελ πγεία ηνπ ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ έξεπλα, ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνλ ίδην ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εξεπλεηή. Οη δχν επφκελεο ελφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ γηα θάπνηεο αζζέλεηεο (έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, άλνηα θαη θαξθίλνο ηνπ 

πλεχκνλα), αιιά θαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηελ εηθφλα ελφο πγηνχο θαη 

ελφο κε πγηνχο αηφκνπ, ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή. Σην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζπκπιεξψζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκκεηέρνληα  κε 
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Μέζν Όξν (Μ.Ο.) ειηθίαο ηα 22 έηε θαζψο θαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο γηα ην αλ έρεη ηψξα 

θάπνηα αζζέλεηα, αλ είρε ζην παξειζφλ θαη αλ αληηκεησπίδεη ή αληηκεηψπηζε ζην παξειζφλ 

θάπνηνο απφ ηε ζηελή νηθνγέλεηα (γνλείο, αδέξθηα) θάπνην ζνβαξφ ή ρξφλην πξφβιεκα 

αζζέλεηαο. 

     Σρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ππήξμε ζηελ πξψηε ζειίδα ζρεηηθή 

αλαθνξά φπνπ αλαθνηλψλεη φηη νη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε πηζαλά ζπκπηψκαηα θάπνησλ 

αζζελεηψλ. Παξαθηλνχληαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απζφξκεηνη θαη 

ελεκεξψλνληαη φηη ε φιε δηαδηθαζία ζα δηαξθέζεη ιίγν. Τνπο αλαθνηλψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο είλαη εζεινληηθή αιιά πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλα θαη φηη ηα δεδνκέλα ησλ 

απαληήζεσλ ζα είλαη εληειψο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απζηεξά γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.  

     Σηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη επίζεο λα ζπκπιεξψζνπλ θαζψο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πγεία 

ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Η απηφ-αμηνιφγεζε έγηλε κε θιίκαθα 0-100, θαη αθφκε ηνπο 

δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ αλ αληηκεηψπηζαλ ή αληηκεησπίδνπλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα 

πγείαο νη ίδηνη ή θάπνην θνληηλφ ηνπο πξφζσπν. Σην ηέινο ηνπο επραξηζηνχκε γηα ηε βνήζεηα 

πνπ καο πξνζέθεξαλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα κειέηε. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1 Σηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

     Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη 

ππνζέζεηο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηήζακε ην 

ινγηζκηθφ παθέην Statistical Package for the Social Sciences 19.0 (SPSS). Δπίζεο ηα θξηηήξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

είλαη ην x
2
 θαη ην T-test θαη ν δείθηεο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ είλαη 

ν  Pearson Correlation. 

 

3.2 Σπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δπν ζπκπησκάησλ ηεο άλνηαο 

     Σηελ παξνχζα έξεπλα, απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο ηα νπνία αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε δχν εμ’ απηψλ. Σπγθεθξηκέλα αζρνιεζήθακε 

κε ηελ απψιεηα κλήκεο θαη κε ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, κε βάζε ηνλ 

πίλαθα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, φηη ε απψιεηα κλήκεο, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη 

αλαθέξζεθε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε κεγάιν πνζνζηφ αλαθέξζεθε σο πξψην 

ζχκπησκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 58 απφ ηα 82 άηνκα ην αλέθεξαλ πξψηα απ’ φια ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο. Πνζνζηφ δειαδή πνπ θηάλεη ην 70,7%. Ο απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ 

ηελ άιιε, αλαθέξζεθε απφ ηα 71 άηνκα θαη πξψηνο ζηελ θαηάηαμε εκθαλίζηεθε απφ 5 

ζπκκεηέρνληεο. Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο είρε σο δεχηεξν ζχκπησκα φπνπ 

εκθαλίζηεθε 16 θνξέο. 
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3.3 Σπζρέηηζε αληίιεςεο ζπκπησκάησλ θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο 

     Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο απφ 

εκπεηξία, απφ αζζέλεηα γλσζηνχ, απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ., απφ θάπνηνλ 

εηδηθφ επαγγεικαηία ή απφ θάηη άιιν ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκπησκάησλ ηεο άλνηαο, 

παξαηεξνχκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζηελ πεγή πιεξνθφξεζεο απφ θάπνηνλ 

γλσζηφ θαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη θακία ζεηηθή απάληεζε σο πξνο ηελ 

εκπεηξία. Αθφκε παξαηεξνχκε φηη ην 43,9% απάληεζε πσο ε πεγή πιεξνθφξεζήο ηνπ είλαη 

απφ αζζέλεηα γλσζηνχ θαη ην 47,6% απφ ηα Μ.Μ.Δ., νη δχν απηέο πεγέο δηαπηζηψλνπκε φηη 

έρνπλ θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 9,8% αλαθέξεη ηελ 

ελεκέξσζή ηνπ απφ θάπνηνλ εηδηθφ επαγγεικαηία. 

     Φξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Chi – Square (x²), πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε 

αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αληίιεςεο 

ησλ ζπκπησκάησλ. Γηαπηζηψζακε ζρεηηθά κε ην ζχκπησκα ηεο απψιεηαο ηεο κλήκεο φηη θαη 

ζηηο ηξείο πεξηπηψζεηο (γλσζηφο, Μ.Μ.Δ. θαη εηδηθφο/ επαγγεικαηίαο) ην p>0.05, δειαδή ην 

p=.080, p=.115, p=.252 αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζχκπησκα πνπ είλαη ν 

απνπξνζαλαηνιηζκφο, επίζεο δελ ππήξμε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ ζπκπηψκαηνο κε p>0.05, δειαδή p=.375, p=.469, 

p=.243 γηα γλσζηφ, Μ.Μ.Δ. θαη εηδηθφ/ επαγγεικαηία αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 1 

Σςζσέηιζη ανηίλητηρ ζςμπηυμάηυν και πηγών πληποθόπηζηρ για απώλεια μνήμηρ 

Chi – Square Test (x²) 
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Απψιεηα κλήκεο 

(ζχκπησκα 1) 

 

Ν 

 

Μ.Ο 

 

P 

Γλσζηφο 

Μ.Μ.Δ. 

Δηδηθφο/Δπαγγεικαηίαο 

82 

82 

82 

 

12,681 

11,579 

9,012 

,080 

,115 

,252 

  

           Πίλαθαο 2 

Σςζσέηιζη ανηίλητηρ ζςμπηυμάηυν και πηγών πληποθόπηζηρ για αποπποζαναηολιζμό 

Chi – Square Test (x²) 

 

Απνπξνζαλαηνιηζκφο 

(ζχκπησκα 2) 

 

Ν 

 

Μ.Ο 

 

P 

Γλσζηφο 

Μ.Μ.Δ. 

Δηδηθφο/Δπαγγεικαηίαο 

71 

71 

71 

 

7,535 

6,628 

9,133 

,375 

,469 

,243 

 

 

3.4 Σπζρέηηζε άγρνπο πγείαο κε αξηζκφ ζπκπησκάησλ 

     Αο δνχκε ηψξα θαηά πφζν ζρεηίδεηαη ην άγρνο πγείαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ 

πνπ αλαθέξεη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ κε βάζε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο 

Pearson Correlation (Pearson r) δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ, r= -.050, p>0.05.  
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3.5 Σπζρέηηζε αληίιεςεο ζπκπησκάησλ κε αζζέλεηα ηψξα, αζζέλεηα ζην παξειζφλ θαη 

αζζέλεηα άιινπ αηφκνπ απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ 

     Σε φηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αζζέλεηαο ηψξα θαη ηεο αληίιεςεο ησλ 

ζπκπησκάησλ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά θαη 

απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα παξαηεξήζνπκε ηα απνηειέζκαηα αηφκσλ νη νπνίνη είλαη 

πγηείο ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο έξεπλαο νπφηε θαη δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν. 

     Παξαηεξήζακε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ην άηνκν είρε αζζελήζεη θάπνηα 

ζηηγκή ζην παξειζφλ θαη θαηά πφζν επεξέαζε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. 

Παξαηεξήζεθε ινηπφλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, αιιά φρη αξθεηά πςειή, t(79)=1,94, 

p<.06, ελψ ζε φηη αθνξά ηελ αζζέλεηα θάπνηνπ άιινπ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα, t(79)=0.95, p>.06. 

Πίλαθαο 3 

Σςζσέηιζη ανηίλητηρ ζςμπηυμάηυν με αζθένεια _ ππιν και αζθένεια _ άλλορ 

  

Ν 

 

Μ.Ο 

 

Τ.Α 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

 

P 

Αζζέλεηα   πξηλ    λαη 

 

                             φρη               

26 

 

55 

2,9231 

 

2,4909 

,89098 

 

,95980 

 

79 

 

,057 

Αζζέλεηα άιινο    λαη 

 

                             φρη 

               

46 

 

35 

2,7174 

 

2,5143 

1,00362 

 

,88688 

 

79 

 

,346 
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3.6 Αληίιεςε ζπκπησκάησλ θαη παξάγνληαο θχινπ 

     Σχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ απνηεινχλ 30 άηνκα θαη ην γπλαηθείν 51 άηνκα. Όζνλ 

αθνξά ηα ζπκπηψκαηα πνπ εμεηάδνπκε απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαη ηα 82 άηνκα αλέθεξαλ ηελ απψιεηα ηεο κλήκεο σο ζχκπησκα ηεο 

άλνηαο θαη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ 70 απφ ηα 82.  

     Τν φηη ην πξψην ζχκπησκα αλαθέξζεθε θαη απφ ηα 82 άηνκα, ζπλεπάγεηαη φηη δελ ππάξρεη 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο εθφζνλ αλαθέξζεθε απφ φινπο. Πξάγκα ην 

νπνίν θαλεξψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, φπνπ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην x² δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά, κε p=,835, δειαδή p>0.05. 

Παξφκνην απνηέιεζκα πξνθχπηεη θαη ζην δεχηεξν ζχκπησκα ηεο άλνηαο πνπ εμεηάδνπκε, ην 

νπνίν είλαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο, φπνπ πάιη βξίζθνπκε ζηαηηζηηθψο κε ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα κε p=.679, δειαδή p>0.05.  Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα θχια φζνλ αθνξά ηα δχν απηά ζπκπηψκαηα. Καη νη άλδξεο θαη 

νη γπλαίθεο αλαγλσξίδνπλ ηα δχν απηά ζπκπηψκαηα σο ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο. 
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4. ΤΕΖΣΖΖ 

      

     Σηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα πεξηγξάςεη ην θαηά πφζν ε αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ην άγρνο πγείαο, ε πεγή 

πιεξνθφξεζεο ησλ ζπκπησκάησλ αιιά θαη ν παξάγνληαο θχιν. Αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κειεηήζακε πψο επεξεάδεηαη ε αληίιεςε γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Μειεηήζακε ηνλ παξάγνληα άγρνπο πγείαο αιιά θαη ηνλ 

παξάγνληα θχιν θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηελ αληίιεςε. Κάπνηεο απφ ηηο ππνζέζεηο 

ηεο έξεπλαο αλ θαη κε ρακειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, έδεημαλ λα εκθαλίδνπλ βαζκφ 

ζπκθσλίαο κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, θάπνηεο άιιεο ήξζαλ ζε αληίζεζε. 

     Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθφπεζε δηαπηζηψζακε φηη βαζηθφ 

ζχκπησκα ηεο άλνηαο απνηειεί ε έθπησζε ηεο κλήκεο. Τα γλσζηηθά ειιείκκαηα είλαη θαηά 

θχξην ιφγν ην βαζηθφ ζχκπησκα πνπ βαζαλίδεη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηελ αζζέλεηα ηεο 

άλνηαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ, θαζψο φπσο παξαηεξήζακε, 

φια ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ζηελ εξψηεζε: «Αθνχγνληαο ην 

πξφβιεκα πγείαο άλνηα, ππάξρνπλ θάπνην ή θάπνηα ζπκπηψκαηα πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιφ 

θαη ζεσξείηε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα απηφ; Ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζπκπησκάησλ;», 

αλέθεξαλ ηελ απψιεηα κλήκεο θαη κάιηζηα ην 70,7% ην αλέθεξε πξψην.  

     Όζνλ αθνξά ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο άλνηαο, ζε 

έλα κεγάιν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ γλσζηφ θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (43,9% 

θαη 47,6% αληίζηνηρα), σζηφζν φκσο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ ε πεγή ηεο πιεξνθφξεζεο. 

     Σρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα άγρνο πγείαο, ελψ ζηηο ππνζέζεηο πεξηκέλακε λα ππάξρεη 

θάπνηα ζπζρέηηζε, δειαδή άλζξσπνη κε άγρνο γηα ηελ πγεία ηνπο πεξηκέλακε φηη ζα 

αλαθέξνπλ αξθεηά ζπκπηψκαηα, σζηφζν θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε. Αληίζεηα βξήθακε 
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αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζακε θάηη δειαδή πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ βηβιηνγξαθία. 

     Σρεηηθά κε ην αλ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ην γεγνλφο φηη ην άηνκν έρεη 

βηψζεη ζην παξειζφλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο ή αλ θάπνηνο απφ ην θνληηλφ ηνπ 

πεξηβάιινλ έρεη βηψζεη ζην παξειζφλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, δηαπηζηψζακε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα φηη ν πξψηνο παξάγνληαο, έζησ θαη κε ρακειφ επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο, θαίλεηαη  λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. Κάηη πνπ δελ ην 

δηαπηζηψζακε γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα. 

      Τειεπηαία ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε αθνξά ην γεγνλφο αλ ππάξρεη θάπνηα 

επίδξαζε απφ ηνλ παξάγνληα θχιν. Απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη 

κε βάζεη ηηο ππνζέζεηο πνπ θάλακε πεξηκέλακε νη γπλαίθεο λα είλαη, ιφγσ ελαζρφιεζήο ηνπο 

κε ηα ηαηξηθά, πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλεο γηα ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηνπο 

άληξεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα. σζηφζν θάηη ηέηνην δελ 

ζπλέβε.  

     Τν απνηέιεζκα ινηπφλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ησλ 

ζπκπησκάησλ φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο. Σχκθσλα κε κειέηεο ινηπφλ νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά απηφ-αλαθνξψλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. 

Απηή ε ζπλέπεηα ησλ γπλαηθψλ ζηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εμεγεζεί πξψηνλ ζε δηαθνξέο 

ζρεηηθέο κε ην θχιν ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο ηεο έθζεζεο ησλ ζπκπησκάησλ, 

δεχηεξνλ νη δηαθνξέο ζρεηηθέο κε ην ξφιν ηνπ γέλνπο θαη ηξίηνλ ην ρξνληθφ πιαίζην ηνπ 

ζπκπηψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν.(Cecile, Wijk, Kolk,  1996).  

     Οη δηαθνξέο θχινπ πνπ παξαδνζηαθά απαληνχλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ησλ 

ζπκπησκάησλ, κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κηα ππνθεηκεληθή επίδξαζε ηνπ ξφινπ ησλ θχισλ. Οη 

Amandale & Hunt (1990), δηαπίζησζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ θχισλ ζε κηα απηφ-

αλαθνξά ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηθψλ ζπκπησκάησλ. Απηή ε επίδξαζε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
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ηνπ θχινπ ζηα ζπκπηψκαηα εμαθαλίζηεθε ηειείσο, σζηφζν φηαλ ν ξφινο ηνπ γέλνπο 

πξνζαλαηνιίζηεθε ειήθζε ππφςε. Έηζη ε δηαθνξά ηνπ θχινπ πνπ παξαηεξείηαη ζε έλα απιφ 

αξζεληθφ/ζειπθφ ζπγθαιχπηεη  κηα πξνθαλή ζπζρέηηζε ηνπ ξφινπ ηνπ γέλνπο κε 

ζσκαηηθά/θπζηθά ζπκπηψκαηα. Οκνίσο ν ξφινο ηνπ γέλνπο ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξέο ζε 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αλαθνξάο ησλ ζπκπησκάησλ θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ ζηηο γπλαίθεο. (Cecile, Wijk, Kolk, 

1996).  

     Σχκθσλα πάιη κε ηνπο Cecile, Wijk, & Kolk, (1996) ζε άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε, 

αλαθαιχθζεθε φηη κεηαμχ ησλ αζζελψλ, νη γπλαίθεο ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά 

φζνλ αθνξά ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή ηνπ ζψκαηνο, ζηε ζσκαηνπνίεζε θαη ζηελ αξλεηηθή 

ζσκαηηθφηεηα. Μεηαμχ ησλ θνηηεηψλ νη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηε 

ζσκαηνπνίεζε απφ ηνπο άλδξεο θαη νη γπλαίθεο θνηηήηξηεο ήηαλ πην πηζαλφ λα ππνζηεξίμνπλ 

έλα ςπρνινγηθφ ζηπι ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θνηηεηέο. Οχηε νη θνηηήηξηεο, νχηε νη γπλαίθεο 

αζζελείο αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα ησλ εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.  

      Αθφκε κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ απιψο πεξηζζφηεξεο θαη πην 

αζηαζείο ζσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Οη γπλαηθείεο αλαπαξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο, φπσο ν εκκελνξξντθφο θχθινο, ε εγθπκνζχλε θαη ε εκκελφπαπζε παξάγνπλ κηα 

ζεηξά απφ εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη απνχζεο ζηνπο άλδξεο. (Kolk & Wijk, 

1997). 

      Αθφκε κέζα απφ έξεπλεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζπκπησκάησλ θαη αλαθέξνπλ ηα ζπκπηψκαηα σο πην ζνβαξά απ’ φηη ηα αλαθέξνπλ νη άληξεο. 

Ωο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αζζέλεηαο, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αζζέλεηαο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηηο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο άληξεο. (Cecile, Van Wisk, Huisman, Kolk, 1999). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699590023N
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     Τν γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία νθείιεηαη πηζαλφλ ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηνπ δείγκαηφο καο, θαζψο θαη ζην 

πεξηνξηζκέλν εχξνο ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα γεληθεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηά καο, θαιφ ζα ήηαλ λα επαλεμεηαζηνχλ νη παξαπάλσ ππνζέζεηο ζε έλα πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη  έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ φισλ ησλ ειηθηψλ. 

     Δλ θαηαθιείδη ην πην θξφληκν ζα ήηαλ, πξηλ πξνβνχκε ζε νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, λα κειεηήζνπκε φινπο ηνπο παξάγνληεο αλάκεζά ηνπο θαη ηνπο 

ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο. Να ιάβνπκε ππφςε καο φιεο ηηο παξακέηξνπο 

θαζψο θαη ηελ ηζφηεηα ζηνλ αξηζκφ φζνλ αθνξά ην θχιν, κε ίζν αξηζκφ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο δείγκαηνο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν εχξνο ειηθηψλ. Σην κέιινλ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έξεπλα φπνπ 

ζα εμεηάδεη πην δηεμνδηθά ηε ζρέζε ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ηνπ θχινπ ζε φηη αθνξά  ηελ 

αληίιεςε γηα ηα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελεηψλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην. Όια απηά ζα 

ζπληεινχζαλ ζε κηα πην νινθιεξσκέλε έξεπλα κε πεξηζζφηεξν έγθπξα απνηειέζκαηα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΥΦΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Αγαπθτζ ςυμμετζχοντα, 

 

οι ερωτιςεισ που κα ςασ τεκοφν ςτθ ςυνζχεια από τον ερευνθτι ι τθν ερευνιτρια αναφζρονται ςτα πικανά 

ςυμπτϊματα κάποιων αςκενειϊν.  

Παρακαλοφμε, απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ προςπακϊντασ να είςτε όςο πιο αυκόρμθτοι μπορείτε. Η όλθ διαδικαςία 

παίρνει λίγο χρόνο.  

Η ςυμμετοχι ςασ είναι απολφτωσ εκελοντικι αλλά πολφ ςθμαντικι για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ. Η ανταπόκριςθ 

ςτισ ερωτιςεισ που κα ςασ τεκοφν υποδθλϊνει τθ ςυμφωνία ςασ για προςωπικι ςυμμετοχι ςτθν ζρευνά μασ. 

Σθμειϊνουμε ότι τα δεδομζνα που κα ςυγκεντρωκοφν είναι εντελϊσ εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο από 

τουσ ερευνθτζσ για αυςτθρά επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. 

Εάν ζχετε οποιαδιποτε ερϊτθμα, ζνςταςθ ι παράπονο παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τον κ. Ε. Καραδιμα ςτο 

28310 77532 ι ςτο karademas@uoc.gr.  

 

Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυμβολι ςασ ςτθν ζρευνά μασ. 

 

 

 

mailto:karademas@uoc.gr
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Ερωτηματολόγιο Α’  [Συμπληρώνεται από τουσ ςυμμετέχοντεσ] 

 

Παρακαλϊ ςθμειϊςτε πόςο ςυμφωνείτε τώρα, αυτή τη ςτιγμή με κάκε μία από τισ ακόλουκεσ προτάςεισ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν παρακάτω κλίμακα. Γράψτε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν κατάλλθλθ για ςασ απάντθςθ 

πάνω ςτθ γραμμι που βρίςκεται δεξιά από κάκε πρόταςθ.  

 

Συμφωνϊ Συμφωνϊ κάπωσ  Διαφωνϊ κάπωσ Διαφωνϊ 

5 4 3 2 1 

 

1. Αιςκάνομαι άγχοσ όταν ςκζφτομαι τθν υγεία μου………………………………. ______ 

2. Ανθςυχϊ για το πόςο υγιζσ είναι το ςϊμα μου………………………………….. ______ 

3. Όταν ςκζφτομαι τθν φυςικι μου υγεία μζνω με ζνα αίςκθμα ανθςυχίασ………… ______ 

4. Συνικωσ ανθςυχϊ για το εάν είμαι υγιισ………………………………………… ______ 

5. Αιςκάνομαι νευρικόσ όταν ςκζφτομαι το επίπεδο τθσ φυςικισ μου υγείασ……. ______ 

  

  

 

Ερωτηματολόγιο Β’ [Συμπληρώνεται από τουσ ςυμμετέχοντεσ] 

 

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε πφζν ηζρχεη θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο, ππνγξακκίδνληαο ή βάδνληαο ζε θχθιν 

ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεηε φηη ζαο ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Θα ζέιακε λα αλαθεξζείηε ζηα ελνριήκαηα πνπ είραηε θαηά 

ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο. Παξαθαινχκε, απαληήζηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ: 

1. Μποροφςατε να ςυγκεντρωκείτε 

ςε ό,τι κάνατε. 

Περιςςότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

Το ίδιο όπωσ 

ςυνικωσ 

Λιγότερο από ό,τι 

ςυνικωσ 

Πολφ λιγότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

2. Δεν μποροφςατε να κοιμθκείτε 

επειδι ανθςυχοφςατε για κάτι. 

Όχι. Κακόλου Όχι περιςςότερο 

από ό,τι 

ςυνικωσ 

Μάλλον περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

Πολφ περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

3. Νιϊκατε ότι παίηατε χριςιμο ρόλο 

ςτα πράγματα γφρω ςασ. 

Περιςςότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

Το ίδιο όπωσ 

ςυνικωσ 

Λιγότερο από ό,τι 

ςυνικωσ 

Πολφ λιγότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

4. Νιϊκατε ότι μποροφςατε να 

πάρετε αποφάςεισ για διάφορα 

πράγματα. 

Περιςςότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

Το ίδιο όπωσ 

ςυνικωσ 

Λιγότερο από ό,τι 

ςυνικωσ 

Πολφ λιγότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 
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5. Νιϊκατε ότι είςτε ςυνεχϊσ κάτω 

από πίεςθ. 

Κακόλου Όχι περιςςότερο 

από ό,τι 

ςυνικωσ 

Μάλλον περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

Πολφ περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

6. Νιϊκατε ότι δεν μποροφςατε να 

ξεπεράςετε τισ δυςκολίεσ ςασ. 

Κακόλου Όχι περιςςότερο 

από ό,τι 

ςυνικωσ 

Μάλλον περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

Πολφ περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

7. Μποροφςατε να ευχαριςτθκείτε 

τισ κακθμερινζσ ςασ 

δραςτθριότθτεσ. 

Περιςςότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

Το ίδιο όπωσ 

ςυνικωσ 

Λιγότερο από ό,τι 

ςυνικωσ 

Πολφ λιγότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

8. Μποροφςατε να αντιμετωπίςετε 

τα προβλιματά ςασ. 

Περιςςότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

Το ίδιο όπωσ 

ςυνικωσ 

Λιγότερο από ό,τι 

ςυνικωσ 

Πολφ λιγότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

9. Νιϊκατε δυςτυχισ και κλιμμζνοσ.  Κακόλου Όχι περιςςότερο 

από ό,τι 

ςυνικωσ 

Μάλλον περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

Πολφ περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

10. Νιϊκατε ότι χάνετε τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό ςασ. 

Κακόλου Όχι περιςςότερο 

από ό,τι 

ςυνικωσ 

Μάλλον περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

Πολφ περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

11. Σκεφτόςαςταν τον εαυτό ςασ ωσ 

ζνα πρόςωπο χωρίσ αξία. 

Κακόλου Όχι περιςςότερο 

από ό,τι 

ςυνικωσ 

Μάλλον περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

Πολφ περιςςότερο 

από ό,τι ςυνικωσ 

12. Νιϊκατε μια λογικι ευτυχία, 

λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα 

δεδομζνα. 

Περιςςότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 

Περίπου τόςο 

όςο ςυνικωσ 

Λιγότερο από ό,τι 

ςυνικωσ 

Πολφ λιγότερο από 

ό,τι ςυνικωσ 
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Δπωηημαηολόγιο Γ’ 

 

Συμπληρώνεται από τον ερευνητή/ερευνήτρια 

i. Σημειώζηε με μια κάθεηο ( / ) ηο ζημείο όπος οι ζςμμεηέσονηερ ζηαμαηούν να αναθέποςν ζςμπηώμαηα, ππιν ηην 

‘ενθάππςνζη’.  

ii. Σςμπληπώζηε ηο «Σςνδςαζμό» μόνο αν οι ζςμμεηέσονηερ αναθέποςν ζςμπηώμαηα ζςνδςαζηικά. 

 

 

Ι) Αθνχγνληαο ην πξφβιεκα πγείαο «έμθπαγμα μςοκαπδίος», ππάξρνπλ θάπνην ή θάπνηα ζπκπηψκαηα πνπ ζαο 

έξρνληαη ζην κπαιφ θαη ζεσξείηε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα απηφ; Ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζπκπησκάησλ; 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________ 

Σπλδπαζκφο: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ιβ) Απφ πνχ πξνέξρνληαη νη γλψζεηο ζαο γηα ηα ζπκπηψκαηα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο; 

Πξνζσπηθή εκπεηξία  [  ]    Αζζέλεηα ζπγγελνχο/γλσζηνχ  [  ]    Τχπν/δηαδίθηπν  [  ] 

Δπαγγεικαηία πγείαο  [  ]    Άιιν (ζεκεηψζηε): _____________________________ 

 

ΙΙ) Αθνχγνληαο ην πξφβιεκα πγείαο «άνοια», ππάξρνπλ θάπνην ή θάπνηα ζπκπηψκαηα πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιφ θαη 

ζεσξείηε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα απηφ; Ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζπκπησκάησλ; 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________ 

Σπλδπαζκφο: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

 

ΙΙβ) Απφ πνχ πξνέξρνληαη νη γλψζεηο ζαο γηα ηα ζπκπηψκαηα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο; 

Πξνζσπηθή εκπεηξία  [  ]    Αζζέλεηα ζπγγελνχο/γλσζηνχ  [  ]    Τχπν/δηαδίθηπν  [  ] 

Δπαγγεικαηία πγείαο  [  ]    Άιιν (ζεκεηψζηε): _____________________________ 

 

ΙΙΙ) Αθνχγνληαο ην πξφβιεκα πγείαο «καπκίνορ πνεύμονα», ππάξρνπλ θάπνην ή θάπνηα ζπκπηψκαηα πνπ ζαο έξρνληαη 

ζην κπαιφ θαη ζεσξείηε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα απηφ; Ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζπκπησκάησλ; 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________ 

Σπλδπαζκφο: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ΙΙΙβ) Απφ πνχ πξνέξρνληαη νη γλψζεηο ζαο γηα ηα ζπκπηψκαηα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο; 

Πξνζσπηθή εκπεηξία  [  ]    Αζζέλεηα ζπγγελνχο/γλσζηνχ  [  ]    Τχπν/δηαδίθηπν  [  ] 

Δπαγγεικαηία πγείαο  [  ]    Άιιν (ζεκεηψζηε): _____________________________ 

 

 

Δπωηημαηολόγιο Γ’ 

 

Συμπληρώνεται από τον ερευνητή/ερευνήτρια 

Αθού απανηήζοςν οι ζςμμεηέσονηερ, ενθαππύνεηέ ηοςρ να δώζοςν απάνηηζη ζε επίπεδο ζυμαηικό, τςσολογικό, 

ζςμπεπιθοπάρ και κοινυνικό-πόλυν, αν δεν ηο έσοςν κάνει. 

 

 

Ι) Παξαθαιψ θέξηε ζην κπαιφ ζαο ηελ εηθφλα ελφο πγηνχο αηφκνπ…  

Τψξα, πεξηγξάςηε κε ιίγα ιφγηα πσο είλαη ην άηνκν απηφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηη θάλεη θαη ηη φρη, πψο ληψζεη, ηη 

ζπκβαίλεη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν θιπ. 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΙΙ) Παξαθαιψ θέξηε ζην κπαιφ ζαο ηελ εηθφλα ελφο αηφκνπ πνπ παχεη πηα λα είλαη πγηήο, αιιά φρη ηελ εηθφλα ελφο 

πάζρνληνο ή ελφο ρξφληνπ αζζελνχο. Τελ εηθφλα ελφο αηφκνπ πνπ αξρίδεη λα αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα πγείαο…  

Τψξα, πεξηγξάςηε κε ιίγα ιφγηα πσο είλαη ην άηνκν απηφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηη θάλεη θαη ηη φρη, πψο ληψζεη, ηη 

ζπκβαίλεη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν, ζπκπηψκαηα θαη δπζθνιίεο, αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη θιπ. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Δημογραφικά στοιχεία   

 

1. Φφλο:   Άνδρασ   □   Γυναίκα  □ ,    2.  Ηλικία: _____ (ςε ζτθ) 

3. Πόςο καλι είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ θ υγεία ςασ ςιμερα ςε μια κλίμακα από το 0 ωσ το 100. Το «0» είναι θ 

χειρότερθ κατάςταςθ υγείασ που μπορείτε να φανταςτείτε και «100» θ καλφτερθ κατάςταςθ υγείασ που 

μπορείτε να φανταςτείτε. 

Γράψτε το βακμό που ςασ εκφράηει δίπλα: ________ (0 – 100). 

4. Ζχετε τϊρα κάποια αςκζνεια ι άλλο ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ; 

    ΝΑΙ  *  +     ΟΧΙ  *  +     Αν ΝΑΙ, παρακαλϊ περιγράψτε τθ:…………………………………………… 

5. Ζχετε αντιμετωπίςει ςτο παρελκόν κάποια αςκζνεια ι άλλο ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ; 

    ΝΑΙ  *  +     ΟΧΙ  *  +     Αν ΝΑΙ, παρακαλϊ περιγράψτε τθ:…………………………………………… 

6. Αντιμετωπίηει ι αντιμετϊπιςε ςτο παρελκόν κάποιοσ από τθν ςτενι οικογζνειά ςασ (γονείσ, αδζλφια) 

κάποιο ςοβαρό ι χρόνιο πρόβλθμα αςκζνειασ (π.χ., καρδιαγγειακι νόςο, άνοια, νεοπλαςία); 

    ΝΑΙ  *  +     ΟΧΙ  *  +     Αν ΝΑΙ, παρακαλϊ περιγράψτε τθ:…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 


