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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εκθάληζε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο, φπσο ε θαξδηαθή πάζεζε 

ππξνδνηεί πιεζψξα αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ςπρνινγηθή 

δπζθνξία, ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή φζν θαη ζην ζχδπγν-ζχληξνθν ηνπ. 

Δληνχηνηο ε ππνζηήξημε ηνπ ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

απαξαίηεηε γηα ηνλ παζψλ εηαίξν ηνπο. Χζηφζν πνιιέο θνξέο θαηαβάιινληαη 

ζε ηέηνην βαζκφ κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε ςπρηθή ηνπο πγεία. Ζ 

παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, αξλεηηθά), αζζελψλ κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα θαη 

ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε θαηά πφζν ηα 

αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

θαξδηνπαζψλ θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο, θαη ηηο δηαθνξέο ησλ δπν 

θχισλ σο πξνο ηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο. Αθφκε εμεηάζακε θαηά πφζν ηα 

ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, αξλεηηθά), αιιά θαη ε ςπρηθή πγεία ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ησλ θαξδηνπαζψλ θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο. Αξρηθά, νξίδεηαη ε 

ρξφληα αζζέλεηα, αιιά θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ςπρηθή πγεία. πλερίδνληαο 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ελψ ζηελ πνξεία 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ν ξφινο ηνπ ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ. 

Αθφκα, παξαηίζεληαη θάπνηα δεδνκέλα κειεηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ πγεία. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Σν δείγκα ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε έξεπλα, 

απνηειείηαη απφ 34 άηνκα (N=34) εθ ησλ νπνίσλ νη 17 είλαη θαξδηνπαζείο θαη 

νη ππφινηπνη 17 είλαη νη ζχδπγνη-ζχληξνθνη ηνπο. Σα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο, ελψ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζεζε αμηνινγήζεθε κε ηελ θιίκαθα ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ επηβεβαίσζαλ ηηο ππνζέζεηο καο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ T-test αλάιπζε δηαπηζηψζεθε ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζεηηθψλ 

θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ζηνπο θαξδηνπαζείο, φζν θαη ζηνπο 

ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο, ην ίδην ζεηηθά επίζεο ζπζρεηίζηεθε θαη ε ςπρηθή 

ηνπο πγεία. ηελ Μνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (One-Way 

ANOVA) φπνπ εμεηάζηεθε ην θχιν, πξνέθπςαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ζε θάζε ζελάξην, σζηφζν 
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αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ 

ηείλνπλ πξνο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. ηελ ηειεπηαία αλάιπζε καο κε ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο  Pearson r, θάλεθε πσο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηφζν 

ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε 

ςπρηθή ηνπο πγεία. Σαπηφρξνλα, δηαπηζηψζεθε ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο  

ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ελψ δελ παξαηεξείηαη 

θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ θαη ηε 

ςπρηθή πγεία ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ. Δλ θαηαθιείδη, κέζα απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα θαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, γίλεηαη αληηιεπηή ε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο θαξδηνπαζείο  θαη ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο 

ηνπο, ελψ αλαδεηθλχεηαη θαη ε επηβιαβήο επίδξαζε ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηελ ςπρηθή πγεία.  

 

Λέξεις κλειδιά:  Υξόληα αζζέλεηα (chronic disease), Καξδηαθή λόζνο 

(cardiac disease), Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα (positive emotions), Αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (negative emotions), Φπρηθή πγεία (mental health) 
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1.ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

Ο φξνο ςπρηθή αζζέλεηα είλαη επξέσο γλσζηφο απφ ηηο απαξρέο ηηο 

ηζηνξίαο. ήκεξα  εθηφο απφ ηνλ φξν ςπρηθή αζζέλεηα ρξεζηκνπνηνχκε θαη 

ηνπο φξνπο ςπρνπαζνινγία θαη κε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά  (Hergenhahn, 

2008). Οη πξψηεο εμεγήζεηο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο  

θαηεγνξίεο: βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ππεξθπζηθέο. Οη βηνινγηθέο εμεγήζεηο 

απνηεινχλ ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη 

πσο θάζε αζζέλεηα πξνθαιείηαη απφ ηε δπζιεηηνπξγία θάπνηαο πιεπξάο ηνπ 

ζψκαηνο, θπξίσο ηνπ εγθεθάινπ. Μεηαμχ ησλ βηνινγηθψλ εμεγήζεσλ ηεο 

ςπρηθήο αζζέλεηαο πεξηιακβάλνληαη πνιιά γεγνλφηα ηα νπνία επεκβαίλνπλ 

ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο. Σέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα 

πεξηιακβάλνπλ απνθξάμεηο, φγθνπο, ππεξβνιηθφ ζσκαηηθφ ζηξεο, κνιπζκέλν 

αέξα, λεξφ ή ηξνθή, αξξψζηηεο θαη κε ηζνξξνπεκέλε θπζηνινγία ηνπ 

ζψκαηνο ε νπνία πξνθχπηεη απφ αθαηάιιειε δηαηξνθή. 

Σν ςπρνινγηθφ κνληέιν ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο (ςπρνινγηθέο 

εμεγήζεηο), αλαθέξεη ηα ςπρνινγηθά γεγνλφηα σο ηα αίηηα ηεο παζνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Γίλεη έκθαζε ζε ςπρνινγηθέο εκπεηξίεο φπσο ζιίςε, άγρνο, 

θφβν, καηαίσζε, ελνρή, απνγνήηεπζε. Σν ςπρηθφ ζηξεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε δηαβίσζε ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία, αλαγλσξηδφηαλ πάληα σο κηα 

πηζαλή εμήγεζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Βέβαηα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ηνλίδνληαλ νη ςπρνινγηθέο εμεγήζεηο ήηαλ αλάινγα  κε ηελ επνρή θαη ηνλ 

ηφπν.  

Σν ππεξθπζηθφ κνληέιν ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ήηαλ δεκνθηιέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα. Οη άλζξσπνη απέδηδαλ ηηο πεξηζζφηεξεο παζήζεηο, 

πνπ δελ πξνθαινχληαλ απφ πξνθαλείο αηηίεο (π.ρ. κηα επίζεζε απφ δψν, ηελ 

ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαγεηνχ ή πνηνχ) ζε κπζηεξηψδεηο δπλάκεηο πνπ 

εηζέξρνληαλ ζην ζψκα. Δπίζεο δελ έθαλαλ δηάθξηζε κεηαμχ ςπρηθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, αιιά πίζηεπαλ φηη θαη νη δχν πξνθαινχληαλ ζε έλαλ 

άλζξσπν απφ θάπνην ζλεηφ ή αζάλαην νλ. Οη ππεξθπζηθέο εμεγήζεηο φισλ 
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ησλ αζζελεηψλ επηθξαηνχζαλ κέρξη ηελ επνρή ησλ πξψησλ Διιήλσλ  ηαηξψλ, 

φπσο ήηαλ ν Ηππνθξάηεο. 

Ο Ηππνθξάηεο, ν νπνίνο εζεσξείην απφ πνιινχο σο ν παηέξαο ηεο 

ζχγρξνλεο ηαηξηθήο, απέξξηςε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ, νη 

νπνίεο ήζειαλ ηνπο Θενχο λα ζηέιλνπλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο θαη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, δηαρσξίδνληαο έηζη ηελ ηαηξηθή απφ ηε δεηζηδαηκνλία, ηε 

ζξεζθεία θαη ηε καγεία. Παξάιιεια δηαηχπσζε ηε «ρεκηθή» ζεσξία γηα ηελ 

γέλλεζε ησλ αζζελεηψλ, ππνζηεξίδνληαο  φηη ζηα άηνκα ηα νπνία ππήξρε  

αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ρπκψλ ζην ζψκα (θιέγκα, αίκα, θίηξηλε 

ρνιή θαη καχξε ρνιή) επέθεξε ηελ αζζέλεηα, ζε ελ αληηζέζεη κε ηα άηνκα  ζηα 

νπνία ππήξρε «επθξαζία» ησλ ρπκψλ (Hergenhahn, 2008). Δπηπξφζζεηα 

επηθξαηνχζε ε πεπνίζεζε, φηη νη ρπκνί ηαπηίδνληαλ κε ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ην θιέγκα αληηζηνηρνχζε ζηελ απάζεηα θαη 

ηελ ςπρξαηκία, ην αίκα ζηελ επδηαζεζία θαη ηελ επζπκία, ε θίηξηλε ρνιή ζην 

ζχκν θαη ηέινο ε καχξε ρνιή αληηζηνηρνχζε ζηελ θαηάζιηςε. (DiMatteo & 

Martin, 2011).  

Πέξαλ ηνχηνπ ν Ηππνθξάηεο αλάθεξε πσο ν εγθέθαινο καο έρεη ηνλ 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο αζζέλεηεο θαη ζηε ςπρηθή πγεία. Σνλ ζεσξνχζε φξγαλν 

ηεο ζπλείδεζεο, ηεο λνεηηθήο δσήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνλίδνληαο πσο  

φηαλ θάηη δε ιεηηνπξγεί θαιά ζην ζψκα, δηαηαξάζζεηαη ε ζθέςε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά . Οη ελαιιαγέο ηεο δηάζεζήο καο, νη εδνλέο θαη νη νδπξκνί, ε 

θαζάξηα θαη ιφγηα λφεζε πξνέξρνληαη απφ απηφλ θαζαπηψλ, φπσο θαη ε 

παξαθξνζχλε. Ο εγθέθαινο ν νπνίνο δελ θαίλεηαη λα είλαη  ζηα θπζηνινγηθά 

ηνπ φξηα, δηφηη είλαη ππεξβνιηθά ζεξκφο, μεξφο, ςπρξφο ή πγξφο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη έλαλ άλζξσπν σο ςπρηθά αζζελή, εθφζνλ δεκηνπξγνχληαη 

αλσκαιίεο. Παξφια απηά δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη  ζπληζηνχζε 

ζεξαπείεο, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ μεθνχξαζε, θαηάιιειε δηαηξνθή, θαη 

ζσκαηηθή άζθεζε (Hergenhahn, 2008). 
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2.ΥΡΟΝΗΔ ΑΘΔΝΔΗ 

Σελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, νη πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο είλαη νη ρξφληεο (Καξαδήκαο, 2005). Οη ρξφληεο 

παζήζεηο νξίδνληαη σο νη παζήζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ πάζρνληα γηα 

κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν, δελ ηείλνπλ λα βειηησζνχλ ρσξίο 

ζεξαπεία θαη δελ ζεξαπεχνληαη πιήξσο(Paul, Care, Sanson-Fisher, 

Houlcroft,  & Turon, 2013), παξφια απηά απνηεινχλ θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο 

πξνζπαζνχκε λα ειέγμνπκε (Καξαδήκαο, 2005). Ο αζζελήο παξφιν πνπ 

κπνξεί λα θνβάηαη γηα ηελ δσή ηνπ θαζψο ε αξξψζηηα ηνπ κπνξεί λα ηνλ 

απεηιεί, ζπρλά παξακεξίδεη ην πξφβιεκα ηεο πγείαο ηνπ θαη αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ (Παπαδάηνπ, 1995). Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη  ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαζψο θαη ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο πην πγηνχο ηξφπνπ δσήο, φπνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξφληνπο 

αζζελείο λα δήζνπλ κία ζρεδφλ θπζηνινγηθή δσή (Καξαδήκαο, 2005).  

Χζηφζν δηαρσξίδνπκε ηηο αζζέλεηεο ζε κεηαδνηηθέο θαη κε κεηαδνηηθέο. 

ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο πεξηιακβάλνληαη νη κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, φπσο 

ε θπκαηίσζε θαη ν ηιαξάο. Δλ αληηζέζεη ε κε κεηαδνηηθέο είλαη θπξίσο νη 

ρξφληεο αζζέλεηεο  φπσο ν θαξθίλνο, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ν δηαβήηεο  

(Ackland, Choi & Puska , 2003) θαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Paul, Care, 

Sanson-Fisher, Houlcroft,  & Turon, 2013), νη νπνίεο απνηεινχλ θχξηεο αηηίεο 

λνζεξφηεηαο, ζε αξθεηέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Πξφζθαηα αξθεηνί 

ακθηζβήηεζαλ  ηε ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ φξνπ  κε  κεηαδνηηθέο θαη αλαθέξνληαη 

ζηηο αζζέλεηεο σο κεηαδνηηθέο. πκθψλα κε ηνπο  Ackland, Choi & Puska 

(2003), ε πηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 

θνξέαο γηα ηηο ρξνληέο αζζέλεηεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε, πνιιέο ρξφληεο αζζέλεηεο επεξεάδνληαη απφ ηηο 

επηινγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, φπσο ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι, ην 

θάπληζκα, ηελ αλζπγηεηλή δηαηξνθή, ηελ αλεπαξθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηελ παρπζαξθία, ηελ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε θ.α. (WHO, 2011), κε 

απνηέιεζκα αξθεηνί παζφληεο λα ζεσξνχλ ππαίηην ηεο αζζέλεηαο ηνπο ηνλ 

ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ (Sanderson, 2004), ελψ θάπνηνη άιινη ηζρπξίδνληαη φηη 
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απνηειεί αίηην θιεξνλνκηθφηεηαο (Taylor, 1999) Χζηφζν ε ζπρλφηεηα ησλ 

ρξφλησλ αζζελεηψλ είλαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. χκθσλα κε ηνλ Wellard 

(1998) νη ρξφληεο παζήζεηο απμάλνληαη δηαξθψο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ο 

Taylor (1999), αλαθέξεη πσο ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ πάζρεη απφ κηα ρξφληα 

πάζεζε. ηελ Ακεξηθή γηα παξάδεηγκα πεξηζζφηεξα απφ 90 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη δνπλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο (Sperry, 2005). ελψ πάλσ απφ 70% ησλ 

ζαλάησλ νθείιεηαη ζε απηέο (Christensen & Antoni, 2002). 

Παξφια απηά νη DiMatteo θαη Martin (2011) νξίδνπλ ηελ ρξφληα 

αζζέλεηα σο κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δηαθξίλνληαη κηα ή θαη 

πεξηζζφηεξεο βιάβεο ή απνθιίζεηο  απφ ηελ νκαιή ζσκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αθεξαηφηεηα, νη νπνίεο είηε είλαη εθηεηακέλεο είηε φρη, παξακέλνπλ κφληκεο ή 

εκηκφληκεο. Καηά ζπλέπεηα απηή ε παζνινγηθή θαηάζηαζε δελ είλαη ηίπνηα 

άιιν πέξαλ απφ θάπνηεο αιινηψζεηο, απνηέιεζκα απηνχ ηε δεκηνπξγία  

ρξφλησλ θαηαζηάζεσλ-αζζελεηψλ, νη νπνίεο είλαη κε αλαζηξέςηκεο θαη 

δχζθνια κπνξνχλ λα αλαθάκςνπλ. Μηα ρξφληα πάζεζε, δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί ρσξίο θαηαβνιή πξνζπάζεηαο, αληηζέησο ρξεηάδεηαη κεγάιν 

απφζεκα ηφζν ςπρηθήο δηάζεζεο φζν θαη πξνζπάζεηαο νχησο ψζηε κέζα απφ 

ηηο εηδηθέο ζεξαπείεο, ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε λα 

κπνξέζεη λα θαηαπνιεκεζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Δπηπξφζζεηα νη 

ρξφληνη αζζελείο, πξέπεη λα εληάμνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο,  

πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο 

θαη δηαηεξψληαο ζε θάπνην βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο . 

Οη ρξφληεο αζζέλεηεο  ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηαηξηθέο θξίζεηο. Ζ 

πξφιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ θξίζεσλ απηψλ απαηηεί πεξίπινθεο θνηλσληθέο 

ξπζκίζεηο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε ςπρνινγηθή θαη ε θνηλσληθή αλαζηάησζε 

πνπ πξνθαιείηαη, έηζη ινηπφλ απηή ε πξνζέγγηζε αλαθέξεη ηε ρξφληα αζζέλεηα 

σο κία εκπεηξία κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα ηα νπνία κεηαβάιινληαη ρσξίο λα 

ππνρσξνχλ (Strauss, Corbin, Fagerhaugh, Glaser, Maines, Suczek & Wiener, 

1984). 
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2.1. Φπρηθή Τγεία θαη  Υξόληεο Αζζέλεηεο  

Δίλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί, πσο νη ρξφληεο παζήζεηο ζπρλά 

ζπλνδεχνληαη κε πςειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ππνδειψλνληαο έηζη 

ηελ πηζαλή εκθάληζε θάπνηαο ςπρνθνηλσληθήο δπζθνξίαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αηφκνπ. Δπηπξφζζεηα ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο εθηφο απφ 

ςπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο, ζεσξνχληαη θαη ρξφληεο παζήζεηο (απφ κφλεο 

ηνπο) (Paul, Care, Sanson-Fisher, Houlcroft,  & Turon, 2013). ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη κεηά απφ αγρψδε δηαηαξαρή, 

πηζαλφηαηα επεηδή ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, απφγλσζεο, 

απειπηζίαο ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ θαηάζιηςε (Merikangas, Zhang, 

Avenevoli, Acharyya, Neuenschwander & Angst, 2003). 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνδεηρζεί φηη ρξφληεο αζζέλεηεο φπσο ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ν θαξθίλνο, ε λφζνο πάξθηλζνλ θ.α., κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε θαηάζιηςε θάλνληαο έλα άξξσζην άηνκν απαζή θαη αλίθαλν λα 

ιάβεη κέξηκλα (Mudgal, Borges, Díaz-Montiel, Flores & Salmerón,2006). 

Αλαδπφκελεο έξεπλεο δείρλνπλ κηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ 

θαη ηεο θαηάζιηςεο. Απηέο νη κειέηεο αλαθέξνπλ φηη αλ θαη δελ είλαη 

εμαθξηβσκέλν πνηα ζα πξνεγεζεί, απηφ πνπ είλαη ζαθέο είλαη φηη ε παξνπζία 

ηεο κηαο επηδεηλψλεη ηελ άιιε(Nemeroff, Musselman & Evans, 1998), 

(Ziegelstein & Fauerbach, 2000). πγρξφλσο ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ρξφλην 

πφλν είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζε αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή θαη 

θπζηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (Skinner, Zautra &  Reich, 2004). Μηα 

πξφζθαηε κειέηε ησλ Knaster,  Estlander, Karlsson, Kaprio θαη Kalso (2016), 

καο δείρλεη πσο ε θαηάζιηςε ζπρλά παξαηεξείηαη λα ζπλππάξρεη κε ηνλ 

ρξφλην πφλν. πκπηψκαηα φπσο ε θνχξαζε, ε αυπλία θαη ε αιιαγή ζηε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ πφλν φζν θαη κε ηελ 

θαηάζιηςε.  

ην Μεμηθφ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μεμηθαλψλ 

αλζξψπσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ θαηάζιηςε. Μηα ζρεηηθή 

έξεπλα ησλ  Mudgal, Borges, Díaz-Montiel, Flores θαη Salmerón (2006), καο 

δείρλεη πσο νη γπλαίθεο πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο έρνληαο 
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θαηψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εξγάδνληαη κε ρακειφηεξφ εηζφδεκα 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε.  Οκνίσο ζεηηθά κε ηε θαηάζιηςε 

ζρεηίδνληαη θαη απηέο πνπ έρνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή δνπιεία θαη πάζρνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ κηα ρξφληα λφζν. Γεληθφηεξα, νη εξγαδφκελνη κε ρακειφηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη 

ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ρξφληεο παζήζεηο ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ 

έρνπλ πςειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (είλαη επθαηάζηαηνη). Χο εθ 

ηνχηνπ κεξηθέο απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ηφζν απφ ην ζηξεο φζν θαη απφ ηηο 

ρξφληεο παζήζεηο. Γεληθφηεξα, ε ελ ιφγσ έξεπλα ήζειε ην 15% ησλ γπλαηθψλ 

θαη ην 9% ησλ αλδξψλ λα δειψλνπλ θαηαβεβιεκέλνη απφ ηελ θαηάζιηςε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη γπλαίθεο έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα 

λνζήζνπλ απφ θαηάζιηςε, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο (Roberts & O'Keefe, 

1981).  

Δπηπιένλ νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαζψο θαη ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή είλαη απφ ηηο πην θνηλέο αζζέλεηεο . ηηο ΖΠΑ ην 17% ηνπ 

πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη θαζ’ φιε ηε  δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Nemeroff, Heim, 

Thase,  Klein, Rush, Schatzberg & Keller, 2003). Αθφκε ε θαηάζιηςε 

ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα (π.ρ. απψιεηα εκεξψλ εξγαζίαο, 

κεησκέλε πνηφηεηα δσήο), απμεκέλε ηαηξηθή ζπλλνζεξφηεηα (π.ρ. 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη ε πνξεία ηνπο ) θαζψο θαη ζλεζηκφηεηα εθφζνλ 

απμάλνληαη νη θίλδπλνη γηα απηνθηνλία  (Nemeroff, Heim, Thase,  Klein, Rush, 

Schatzberg & Keller, 2003). Ζ θαηάζιηςε «θαηαζηξέθεη» ηνλ πάζρνληα, 

εθφζνλ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ληψζεη  ελζνπζηαζκφ θαη λα απνιαχζεη ηε δσή,  επεξεάδνληαο επίζεο θαη ηα 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. (Mudgal, Borges, Díaz-Montiel, Flores & 

Salmerón, 2006). 

2.2. Δπηπηώζεηο 

Σν γεγνλφο φηη νη ρξφληεο αζζέλεηεο δελ ζεξαπεχνληαη επηθέξνπλ 

παξάιιεια πνιιέο επηπηψζεηο ζηε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

ηνπ αζζελή, ν νπνίνο δέρηεθε ην πιήγκα κηαο ρξφληαο πάζεζεο (DiMatteo & 

Martin, 2011). Δπνκέλσο νη αζζελείο πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ θαη λα δήζνπλ 
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ηελ δσή ηνπο δηαθνξεηηθά απφ φηη ζπλήζηδαλ. Παξφια απηά, νη επηπηψζεηο 

κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο αζζέλεηαο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο ρξφληνο αζζελήο (Sarafino, 

2006). χκθσλα κε ηε Sanderson (2004), νη επηπηψζεηο ησλ ρξφλησλ 

αζζελεηψλ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή 

δσή ηνπ πάζρνληα.  

2.2.1. σκαηηθέο Δπηπηώζεηο  

Οη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο πξνθαινχλ ζηνλ πάζρνληα θάπνην ηχπν 

(ζσκαηηθήο) εμαζζέληζεο. Έηζη ν αζζελήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ελνριεηηθά 

ζπκπηψκαηα φπσο πφλν, παξακφξθσζε, παξάιπζε, αθξάηεηα θαη 

ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία (Sanderson, 2004). χκθσλα κε ην Sarafino 

(2006), αζζελείο κε ζηεθαληαίεο παζήζεηο αλαθέξνπλ κείσζε ζηε ζεμνπαιηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη απηφ νθείιεηαη ζην θφβν κήπσο θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

ηνπο νδεγήζεη ζε θαξδηαθή πξνζβνιή. Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ 

είλαη ε αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί ηελ εμαζζέληζε, αιιά ε ζεξαπεία απφ ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Γη’ απηφ ην ιφγν νη αζζελείο αλεζπρνχλ γηα 

ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηνπο θαζψο νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ 

ηφζν ε αζζέλεηα φζν θαη ε ζεξαπεία είλαη απξφβιεπηεο (Sanderson, 2004). 

2.2.2. Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο  

Οη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, αθνξνχλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 

αζζελή. Οη πεξηνξηζκνί κηαο πάζεζεο πνπ πξνθαιεί εμαζζέλεζε, ελδέρεηαη 

λα θαηαζηήζνπλ ζρεδφλ αδχλαηε ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ 

(DiMatteo & Martin, 2011). Αξθεηέο θνξέο νη αζζελείο θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη πεξηζσξηνπνηνχληαη απφ ηνπο άιινπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ 

ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηνλ νίθην ηνπο. Οη ρξφληνη αζζελείο πξέπεη λα κηιάλε 

ειεχζεξα γηα ηελ πάζεζε ηνπο· θαζψο θάηη ηέηνην ζα έρεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ην λα απνδερζνχλ νη ίδηνη ηελ αζζέλεηα ηνπο, αιιά θαη 

λα δερζνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ. Βέβαηα θάηη ηέηνην κπνξεί λα έρεη θαη 

θάπνηεο ζπλέπεηεο. Δλδερνκέλσο νη θίινη θαη νη ζπγγελείο ηνπ αζζελή λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ θνληά ηνπ, είηε επεηδή δελ αληέρνπλ λα βξεζνχλ 

αληηκέησπνη κε ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο ηνπ, είηε επεηδή θνβνχληαη κήπσο 

απνθηήζνπλ θαη νη ίδηνη ηελ αζζέλεηα (Sanderson, 2004). Ζ ρξφληα αζζέλεηα 
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είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ πάζρνληα κηα αξλεηηθή εηθφλα εαπηνχ, ν 

νπνίνο πιένλ ελδέρεηαη λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο αδχλακν ή εμαξηψκελν 

απφ άιινπο (Christensen & Antoni, 2002).  Δπηπιένλ, αθφκε θη αλ νη 

ζπγγελείο θαη νη θίινη βνεζνχλ ηνλ πάζρνληα, ζηε κεηαθίλεζε ηνπ, ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή θαζψο θαη ζηε θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή· 

ηαπηνρξφλσο δέρνληαη θαη εθείλνη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο, κε 

απνηέιεζκα ηα θνληηλά ηνπ πξφζσπα λα βηψλνπλ επίζεο ηελ απψιεηα θαη 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα εθδειψζνπλ θαηάζιηςε θαη άγρνο (Sanderson, 2004). 

2.2.3. Φπρνινγηθέο Δπηπηώζεηο  

Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θάζε ηεο 

αζζέλεηαο. πρλά θαηά ηε δηάγλσζε, νη ρξφληνη αζζελείο εθδειψλνπλ κηα 

δπζπηζηία θαη έλα ζνθ. Όιν ηνπο ην κέιινλ, ηα φλεηξα θαη ηα ζρέδηα 

αλαηξέπνληαη, ελψ ηνπο δηαθαηέρεη ε άξλεζε ν ζπκφο θαη ε δπζπηζηία. 

Σέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα είλαη πην ζπρλέο ζε λεφηεξα άηνκα. 

πγρξφλσο, πνιινί ρξφληνη αζζελείο βηψλνπλ ηελ θαηάζιηςε, ε νπνία 

απνξξέεη απφ ηελ απψιεηα ειέγρνπ εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο (Sanderson, 

2004). Ζ θαηάζιηςε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξακείλεη 

αζεξάπεπηε κεηά απφ ηε δηάγλσζε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο (Taylor, 1999). 

Αθφκε, ε θαηάζιηςε πνπ δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πηζαλφηαηα λα 

νδεγήζεη ην άηνκν ζηε θαηάρξεζε νπζηψλ αιιά θαη ζηελ απηνθηνλία (Falvo, 

2005). Δπηπιένλ, ε αβεβαηφηεηα πνπ επηθέξεη ε δηάγλσζε ηεο ρξφληαο 

αζζέλεηαο δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πξφβιεκα, ην νπνίν νλνκάδνπκε άγρνο 

(Sanderson, 2004). Σν άγρνο κπνξεί λα γίλεη αλεμέιεγθην φηαλ νη αζζελείο 

ληψζνπλ θαηαβεβιεκέλνη, κε κπνξψληαο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο 

(Favlo, 2005). 

Αμίδεη βέβαηα λα αλαθεξζεί πψο νη άλζξσπνη πνπ πιήηηνληαη απφ 

ρξφληεο παζήζεηο, βηψλνπλ θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο. Πνιινί αζζελείο 

αλαθέξνπλ πσο έξρνληαη πην θνληά θαη έρνπλ πεξηζζφηεξνη επαθή  κε ηα 

αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, επαηζζεηνπνηνχληαη θαη αιιάδεη ε απηφ-εηθφλα 

ηνπο,  αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο θαη εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ αμία 

ηεο δσήο. Αθφκε θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ  λα επηηχρνπλ ηα φλεηξά ηνπο 

(Sanderson, 2004). 
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3.ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΑΘΔΝΔΗΑ 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ πάζρσλ ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα, απνηειεί κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Κάζε 

άλζξσπνο πνπ πάζρεη απφ κηα ρξφληα αζζέλεηα αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη 

δηαθνξεηηθά ηελ αζζέλεηα γη’ απηφ θαη νη αληηδξάζεηο ζην άθνπζκα ηεο πξψηεο 

δηάγλσζεο αιιά θαη ζηελ κεηέπεηηα θάζε ηεο πξνζαξκνγήο πνηθίινπλ. 

Παξφια απηά θάζε ρξφληνο αζζελήο πξέπεη λα κάζεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα 

θαηλνχξγηα δεδνκέλα, ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη λα αληηκεησπίδεη ηα 

δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξφληα πάζεζε ηνπ. Αθφκε ν 

πάζρσλ θαζψο έξρεηαη δηαξθψο αληηκέησπνο κε λέεο πξνθιήζεηο, βηψλεη 

παξάιιεια  θαη ζηξεο. Έηζη ινηπφλ φιεο απηέο νη δπζάξεζηεο αιιαγέο 

επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη 

απαηηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα. (Καξδήκαο, 2005). 

Ζ πξνζαξκνγή ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα ζπκθψλα κε ηνπο Samson & 

Siam (2008), πεξηγξάθεηαη κέζα απφ δπν ζεσξεηηθά κνληέια . Σν πξψην  

εθθξάδεη φηη ν θάζε άλζξσπνο πξνζαξκφδεηαη, θαζψο δηέξρεηαη απφ θάπνηεο 

θάζεηο, ελψ ην δεχηεξν κνληέιν ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εθπιήξσζε κηαο κε γξακκηθήο ζεηξάο απφ δεηήκαηα 

πξνζαξκνγήο. Απφ ηελ άιιε, νη Stewart, Ross θαη Hartley (2004), αλαθέξνπλ 

φηη πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο ζε κηα ρξφληα πάζεζε εζηηάδεηαη ζηελ 

θνηλσληθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε βηνινγηθή πηπρή ηεο αζζέλεηαο θαζψο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, επίζεο νη πεξηνρέο απηέο αιιειεπηδξνχλ θαη 

αιιεινεμαξηψληαη. Ζ θνηλσληθή πηπρή αθνξά ηε πεξηζσξηνπνίεζε, ηε 

ζηειίηεπζε ηνπ πάζρσλ, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα αγαπεκέλα ηνπ 

πξφζσπα θ.α. . Ζ ζπλαηζζεκαηηθή, αθνξά ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ 

κε έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, γλψζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή κε ηελ  

απηφ-εηθφλα ηνπ, ηελ αλαζεψξεζε ζηφρσλ αιιά θαη ηελ εχξεζε λνήκαηνο ζε 

φιε ηελ εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο θ.α. Ζ βηνινγηθή πηπρή αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο θαζψο επίζεο θαη ζηα ζπκπηψκαηα 

πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ φπσο ν πφλνο θαη ε θφπσζε. Σέινο ε πηπρή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο επηθεληξψλεηαη κε ην πψο ν αζζελήο δηαρεηξίδεηαη ηελ πνξεία 

ηεο αζζέλεηαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ. πγρξφλσο ε 
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πξνζαξκνγή ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα ζπλήζσο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

δπζάξεζηα γεγνλφηα ηα νπνία έρνπλ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

αζζελνχο επεξεάδνληαο έηζη ηε ςπρηθή ηνπ επεμία, θαη απμάλνληαο ηνπ ην 

ζηξεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ρξφληα πάζεζε ελφο αζζελή πηζαλψο λα ηνλ 

επεξεάζεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηνκέα, αδπλαηψληαο λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ κε απνηέιεζκα είηε λα απνιπζεί είηε λα 

πξνβεί ζε κηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (Καξαδήκαο, 2005). Δληνχηνηο ε 

πξνζαξκνγή είλαη επθνιφηεξε εθφζνλ ν πάζρνληαο  γλσξίδεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ, φζν δπζάξεζηα θαη αλ είλαη απηά 

(Morris, 1990). Δπνκέλσο, κηα νξζή θαη πιήξεο ελεκέξσζε πξνδηαζέηεη ζε 

επθνιφηεξε  πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ καθξνπξφζεζκε πξνζαξκνγή ησλ 

αζζελψλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ επίζεο θαη νη πεπνηζήζεηο ηηο νπνίεο 

θαηέρνπλ νη ίδηνη γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο. Πνιινί απφ ηνπο πάζρνληεο 

θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε πηνζέηεζε ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ (αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη θαθή πνηφηεηα δσήο), 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε κηαο ρξφληαο πάζεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν 

αξθεηνί αζζελείο, κπνξεί λα κελ πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθέξεη ε ρξφληα πάζεζε ηνπο (Sanderson, 2004).  

Δπηπιένλ νη ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα 

γλσξίζκαηα, ηα νπνία δείρλνπλ ζεηηθή ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία φπσο είλαη ε 

αηζηνδνμία, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά  κε ηελ πξνζαξκνγή αιιά θαη ηελ 

πγεία  ηνπ παζφληα (Dubois, Lopez, Beale, Healy, Boehm & Huffman, 2015). 

Οη Fournier, Ridder θαη Bensing (2002), αλαθέξνπλ φηη ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

αηζηνδνμίαο θαζψο θαη νη αηζηφδνμεο πεπνηζήζεηο  επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή πξνζαξκνγή ηνπ αζζελή κε ηε πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. 

3.1. Αληηδξάζεηο Αζζελώλ  

χκθσλα κε ηνλ Shontz (1975), κεηά απφ ην άθνπζκα ηεο δηάγλσζεο 

ην άηνκν πεξάλεη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: (α) Αξρηθφ νθ, φπνπ ην άηνκν 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ θαηάζηαζε σο έλαλ ηξφπν άκπλαο θαη 
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ζπκπεξηθέξεηαη απηνκαηνπνηεκέλα. (β) Αληηπαξάζεζε, ην ζηάδην απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα απψιεηαο, απειπηζίαο θαη πέλζνο. (γ) 

Τπνρψξεζε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αξρηθά απνζχξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

αξλείηαη ην πξφβιεκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. ηαδηαθά φκσο, αξρίδεη λα 

απνδέρεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηε δηαρεηξίδεηαη.  

Απφ ηελ άιιε ε Kubler-Ross (1973), αλαθέξεη πσο  ην άηνκν θαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ κέρξη λα απνδερηνχλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ αζζέλεηα σο 

κέξνο ηεο δσήο ηνπο πεξηγξάθεη πέληε ζηάδηα ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο ηα νπνία 

είλαη ην ζηάδιο διάγνυζηρ, θύμος, απόζςπζηρ, διαππαγμάηεςζηρ και ηο ηελικό 

ζηάδιο, κάιηζηα ηα νλνκάδεη δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο. ην ζηάδιο ηηρ 

διάγνυζηρ ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ δπζθνιεχνληαη λα 

αληηδξάζνπλ ή αληηδξνχλ ζπαζκσδηθά. Έπεηηα απφ απηφ ην ζηάδην αθνινπζεί 

ε άπνηζη κε ζπλέπεηα ν αζζελήο θαη νη νηθείνη ηνπ λα αξλνχληαη λα 

απνδερηνχλ ην γεγνλφο. ην ζηάδιο ηος θςμού ε νηθνγέλεηα θαη ν αζζελήο 

αξρίδνπλ λα «μεθνπκπψλνπλ» ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη εθθξάδνπλ ηηο 

πξψηεο αληηδξάζεηο ζπκνχ θαη δηακαξηπξίαο, κε έλα θπζηνινγηθφ θαη 

αλακελφκελν ηξφπν. Πνιινί άλζξσπνη δηνρεηεχνπλ ην ζπκφ ηνπο κε 

παξάπνλα ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζην πξνζσπηθφ πγείαο, ελψ θάπνηνη άιινη 

αλαδεηνχλ ην «γηαηί» απφ ην Θεφ ή θαηεγνξνχλ ηελ ηχρε ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

φηαλ ν ζπκφο θαηαιαγηάδεη, ζην ζηάδιο ηηρ απόζςπζηρ επηθξαηεί ν ζξήλνο θαη 

ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε απφ ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, επίζεο ζε 

απηφ ην ζηάδην δείρλνπλ παξαηεκέλνη θαζψο πηζαλφλ λα κελ εκθαλίδνληαη 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη λα κελ εθαξκφδνπλ ηελ ζεξαπεία. ην ζηάδιο 

ηηρ διαππαγμάηεςζηρ,  αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ε αζζέλεηα 

απνηειεί έλα ακεηάθιεην γεγνλφο, έηζη παχνπλ ηελ κνηξνιαηξία θαη 

κεηαβαίλνπλ ζε αηζζήκαηα απνθαζηζηηθφηεηαο θαη καρεηηθφηεηαο, έηζη ψζηε ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο  λα κπνξέζεη λα βειηησζεί θαη θάπσο έηζη 

ινηπφλ αξρίδεη ε δηαπξαγκάηεπζε. Σέινο ζην ηειηθφ ζηάδην αθφξα ηελ 

απνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε. Ο αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα, απνδέρνληαη ηελ αζζέλεηα θαη 

πεηζαξρνχλ ζηηο ζπληζηψκελεο ζεξαπείεο. 

Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο ηφζν 

πξνζσπηθνχο φζν θαη πεξηβαιινληηθνχο φπσο είλαη ε ειηθία, ε ππνζηήξημε 
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ηεο νηθνγέλεηαο, νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ, ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ επηθέξεη ε λφζνο, ην πξνζσπηθφ πγείαο θ.α. Δπηπιένλ νη 

αζζελείο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πάζεζε ηνπο (Καξαδήκαο, 2005) 

Βέβαηα, φηαλ έλα άηνκν λνζεί, λνζεί παξάιιεια θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην νηθνγελεηαθφ δπλακηθφ λα δηαηαξάζζεηαη, έηζη 

ινηπφλ πξέπεη λα κάζνπλ θαη απηνί λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

επηθέξεη ε αζζέλεηα ζηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. Δπνκέλσο ε ζηάζε ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαζψο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν παζψλ ζα απνδερζεί ηελ 

πάζεζε ηνπ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελή κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 

ζεξαπεία ηνπ ρσξίο λα ηνπ επηηξέπεη λα ηελ απνθχγεη, ζα ελζαξξχλεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ κε αγάπε, 

ζηεξίδνληαο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη εληζρχνληαο ηνλ ςπρηθά (Καξαδήκαο, 

2005). 

πλεπψο ε νπνηαδήπνηε αληίδξαζε ηνπ ρξφληνπ αζζελή κπνξεί λα 

πεγάδεη κέζα απφ πνιινχο θαη πνηθίινπο παξάγνληεο, είηε απφ ηνλ 

δπλακηζκφ θαη ηελ αηζηνδνμία πνπ ηνλ δηαθαηέρεη σο άηνκν (ραξαθηήξα), είηε 

απφ ηε ζηήξημε ηελ νπνία ιακβάλεη απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Κάπνηνη απφ ηνπο 

πάζρνληεο ινηπφλ θαηνξζψλνπλ γξήγνξα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θαηλνχξγηα 

δεδνκέλα ηεο δσήο ηνπο, άιινη αξγνχλ θαη θάπνηνη άιινη δελ ην θαηνξζψλνπλ 

πνηέ. 

 

3.2. Φάζεηο εμέιημεο ρξόληαο αζζέλεηαο  

Οη ρξφληεο αζζέλεηεο δηέπνληαη απφ δηάθνξεο θάζεηο, φπνπ ν 

πάζρνληαο έξρεηαη αληηκέησπνο κε αξθεηέο πξνθιήζεηο. Οη θάζεηο ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν ηεο Doca 1993 (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Παπαδάηνπ, 1995) είλαη 

η πποδιαγνυζηική θάζη, η οξεία, η σπόνια και η ηελική θάζη. Μάιηζηα 

αλαθέξεη πσο θάζε θάζε είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη νη αζζελείο θαζψο θαη 

ε νηθνγέλεηα ηνπο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα, ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία. 
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Η πποδιαγνυζηική θάζη, αθφξα  θάπνηα ζπκπηψκαηα, νξγαληθήο 

δηαηαξαρήο ηα νπνία αξρίδνπλ λα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ην άηνκν πξηλ λα 

δηαγλσζηεί θαλ ε αζζέλεηα ηνπ. Σν άηνκν βξίζθεηαη μαθληθά αληηκέησπν ζε 

κηα θαηάζηαζε ε νπνία ηνπ πξνθαιεί άγρνο θαη δπζθνιεχεηαη λα πηζηέςεη φηη 

κπνξεί λα είλαη άξξσζην, κε απνηέιεζκα λα αξλείηαη ηα ζπκπηψκαηα θαη λα 

απνθεχγεη  λα επηζθεθηεί έλαλ εηδηθφ (Παπαδάηνπ, 1995). 

Η οξεία θάζη, πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε ηεο ζεξαπείαο θαη ηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ θάζε απηή απνηειεί κηα δχζθνιή 

πεξίνδν, θαζψο ηαξάδεη ην άηνκν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ππξνδνηεί ηελ 

έλαξμε έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Δπηπιένλ ν αζζελήο πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλεο πξνθιήζεηο, θαη λα πάξεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πγείαο ηνπ. Απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηνλ ηξφπν 

ζεξαπείαο, ηελ αλαδήηεζε ε φρη  κηαο δεχηεξεο γλψκεο γηα ηε δηάγλσζε θ.α. 

Δπίζεο πνιινί αζζελείο  θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη λα 

πηνζεηνχλ πην πγηή ζπκπεξηθνξά, θαζψο αλαγλσξίδνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε αζζέλεηα ζηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

άιινπο (Παπαδάηνπ, 1995). 

Η σπόνια θάζη εθηίλεηαη κέρξη ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο αζζέλεηαο θαη 

κπνξεί λα έρεη δχν θαηαιήμεηο ή ηελ ίαζε ή ηνλ ζάλαην. Απφ ηε κηα ε θάζε 

ηεο ζεξαπείαο πξνθαιεί αλαθνχθηζε ζηνλ αζζελή. Απφ ηελ άιιε πεγή 

άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο απνηειεί ε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο αζζέλεηαο. 

Δπηπξφζζεηα  απνηειεί θαη κηα πνιχ δχζθνιε πεξίνδν ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ 

πάζρνληα φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, θαζψο πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ 

ηελ αζζέλεηα ζηηο δσέο ηνπο (Παπαδάηνπ, 1995). 

Η ηελική θάζη ζεκαηνδνηεί θαη ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο, θαηά ηελ νπνία ν ζάλαηνο είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα απνθεπρζεί. 

Πιένλ ην πξνζσπηθφ πγείαο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελή δελ έρνπλ σο ζηφρν 

ηε ζεξαπεία ή ηνλ έιεγρν ηεο αξξψζηηαο ηνπ, αιιά απνζθνπνχλ ζην λα 

αλαθνπθίζνπλ ηνλ αζζελή απφ ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα κέρξη λα επέιζεη ν 

ζάλαηνο ηνπ (Παπαδάηνπ, 1995) 
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4. ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΔ ΝΟΟΗ 

Ο φξνο «θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο» ή «θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο» 

αλαθέξεηαη ζηηο παζήζεηο ηεο θαξδηάο, ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ  θαη ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Καξαδήκαο, 2005). Ζ θαξδηαγγεηαθή λφζνο είλαη 

κηα απφ ηεο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλεμαξηήησο 

εζληθφηεηαο (ΑΖΑ, 2004). ηελ Ακεξηθή απνηειεί ηελ αηηία ησλ κηζψλ πεξίπνπ 

ζαλάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν (ΑΖΑ, 2004), ελψ ηαπηφρξνλα νη 

θαξδηαγγεηαθέο λφζνη, ζπκθψλα κε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (2012), απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο 

ζαλάηνπ θαη ζηελ Δπξψπε.   

Δπηπξφζζεηα θαη ε Ηλδία, θαίλεηαη λα αλήθεη ζηηο ρψξεο κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Ο επηπνιαζκφο ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζηελ αγξνηηθή Ηλδία είλαη 7,4% θαη ζηελ αζηηθή Ηλδία 

11% (Huffman, Prabhakaran, Osmond, Fall, Tandon, Lakshmy & Sachdey, 

2011). Μάιηζηα ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο θαη 

ηεθαληαίαο λφζνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά ζηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν. χκθσλα κε 

ηελ Παγθφζκηα Έθζεζε Τγείαο, νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ζα είλαη ε 

κεγαιχηεξε αηηία ζαλάηνπ ζηελ Ηλδία κέρξη ην 2020. Δλψ πξνβιέπεηαη φηη 2,6 

εθαηνκκχξηα Ηλδνί ζα πεζάλνπλ ιφγσ ηεθαληαίαο λφζνπ. Απηφο ν αξηζκφο ζα 

αληηπξνζσπεχεη ην 54,1% φισλ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ ζαλάησλ ειηθίαο απφ 

30-69 ρξνλψλ (Kumar, Mukherjee, Senthil, Parasuraman & Suresh, 2012). 

ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο  πεξηιακβάλεηαη  ε ππέξηαζε (αξηεξηαθή 

πίεζε), ε ζηεθαληαία λφζνο, ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο θαη κπνθαξδηνπάζεηεο, θαζψο θαη νη 

δηαηαξαρέο ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ (Καξαδήκαο, 2005). Χζηφζν ζηε 

ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε ηεθαληαία λφζνο, ε θαξδηνκπνπάζεηα θαη νη 

δηαηαξαρέο ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ. 

Σηεθανιαία Νόζορ  

Ζ ηεθαληαία λφζνο απνηειεί επηδεκία ζηα Γπηηθά Βηνκεραληθά Κξάηε 

(Zevallos, Chiriboga & Hebert, 1996),ελψ παξάιιεια απνηειεί πξσηαξρηθή 

αηηία ζαλάηνπ ζηηο ΖΠΑ, κε 13,5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη λα ππνθέξνπλ απφ 
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απηή, έρνληαο ηαπηφρξνλα ζνβαξά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα (AHA,1997).  Ζ 

ηεθαληαία λφζνο απνηειεί επίζεο ηελ θπξία αηηία ζαλάηνπ θαη ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή, ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο (Baird & Eliasziw, 2011). 

Δληνχηνηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε ηεθαληαία λφζνο πιήηηεη θπξίσο ηνπο 

άλδξεο, αγγίδνληαο ην 40% ησλ ζαλάησλ ζ' απηνχο, ελψ ζηηο γπλαίθεο ην 10% 

ειηθίαο 45-64 ρξφλσλ (Bennett, 1993). 

Πέξαλ ηνχηνπ ε ηεθαληαία λφζνο δελ απνηειεί κηα κφλν πάζεζε ηεο 

θαξδίαο, αληηζέησο ζηε ηεθαληαία λφζν ζπγθαηαιέγνληαη θαη θιηληθέο αιιά 

θαη παζνινγηθέο εθδειψζεηο. ηηο θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο ηεθαληαίαο λφζνπ 

πεξηιακβάλνληαη ε ζηεζάγρε θαη ην νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ (Καξαδήκαο, 

2005), ελψ ζηηο παζνινγηθέο αλήθεη ε αξηεξηνζθιήξσζε (DiMatteo & Martini, 

2011). 

Ζ αξηεξηνζθιήξσζε ραξαθηεξίδεηαη σο παζνινγηθή θαηάζηαζε θαζψο 

πξνεγείηαη ζρεδφλ θάζε ηεθαληαίαο λφζνπ. Ζ αξηεξηνζθιήξσζε εκπνδίδεη 

ηελ αηκάησζε ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο απμάλεηαη ην πάρνο ησλ αξηεξηψλ θαη 

κεηψλεηαη ε ειαζηηθφηεηα ηνπο (DiMatteo & Martini, 2011). Δπηπξφζζεηα κηα 

κνξθή αξηεξηνζθιήξσζεο είλαη ε αζεξνζθιήξσζε, ε δεκηνπξγία 

αζεξσκάησλ πιαθψλ φπνπ αλαπηχζζεηαη ζηα ηνηρψκαηα ησλ ηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ κε απνηέιεζκα ηε ζηέλσζε ή ηελ απφθξαμε ηνπο (Καξαδήκαο, 

2005). Ο ζρεκαηηζκφο ησλ αζεξσκάησλ πιαθψλ μεθηλά απφ λσξίο, παξφιν 

πνπ εθδειψλεηαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο (Sarafino, 2006). Δπίζεο κέζα απφ 

κηα έξεπλα θάλεθε φηη ε αζεξνζθιήξσζε είρε μεθηλήζεη θαη επηδεηλψλνληαλ κε 

ηελ ειηθία, θαζψο ζε απηνςίεο Ακεξηθάλσλ ειηθίαο 15-34 ρξφλσλ, νη φπνηνη 

πέζαλαλ απφ άιια αίηηα απηφ επηβεβαηψλεηαη (Strong, Malcom, McMahan, 

Tracy, Newman, Herderick & Cornhill, 1999). Χζηφζν νη αζεξσκαηηθέο 

πιάθεο απνηεινχληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ κπτθψλ θπηηάξσλ, ρνιεζηεξφιεο, 

αηκνπεηαιίσλ θαη ιηπηδίσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ηεθαληαίσλ αξηεξηψλ (Allan & 

Scheid, 1996). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ (Καξαδήκαο, 2005). Καζψο νη αζεξσκαηηθέο 

πιάθεο αλαπηχζζνληαη ε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο ζηε ζηεθαληαία αξηεξία 

πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα ν κπο ηεο θαξδηάο λα κελ 

νμπγνλψλεηαη. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην άηνκν ηεζάγρε 

θαη Έκθξαγκα ηνπ Μπνθαξδίνπ (DiMatteo & Martini, 2011).  
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ηε ηεζάγρε ν πάζρσλ αηζζάλεηαη έληνλε δπζθνξία θαη πφλν ζην ζηήζνο, 

ηδηαίηεξα φηαλ βξεζεί αληηκέησπνο κε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Καξαδήκαο, 

2005), αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο νμπγφλσζεο ηνπ αίκαηνο ζηελ θαξδηά 

(DiMatteo & Martini, 2011). Αμίδεη βεβαία λα αλαθεξζεί φηη νη πφλνη είλαη 

πεξηνδηθνί θαη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή κπνξεί λα βειηησζεί κε αλάπαπζε θαη 

κε θαξκαθεπηηθή αγσγή (Καξαδήκαο, 2005). 

Σν Ομχ Έκθξαγκα ηνπ Μπνθαξδίνπ, είλαη γλσζηφ θαη σο «θαξδηαθή 

πξνζβνιή». Όπσο θαη ε ηεζάγρε έηζη θαη απηφ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αλεπαξθή παξνρή νμπγφλνπ ζηελ θαξδηά. ηελ Ακεξηθή 1,5 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη βηψλνπλ Έκθξαγκα Μπνθαξδίνπ θαη κφλν ηα 2/3 απφ απηνχο 

επηβηψλνπλ (Bennett, 1993). Σα ζπκπηψκαηα ηνπ Δκθξάγκαηνο είλαη ν 

έληνλνο νπίζζηνο πφλνο ζην ζηέξλν, ζθίμηκν θαη έληνλε πίεζε ζην ζηήζνο, 

ηάζε πξνο εκεηφ, εθίδξσζε, έληνλε δχζπλνηα θαη αδπλακία. Σν έκθξαγκα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθνπή ηεο θαξδηάο θαη ζπλεπψο λα επέιζεη ν 

ζάλαηνο (Καξαδήκαο, 2005).Δπνκέλσο ε έγθαηξε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο. 

Διαηαπασέρ ηυν καπδιακών βαλβίδυν 

Ζ θαξδηά έρεη ηέζζεξηο βαιβίδεο, ηελ ανξηηθή, ηελ κηηξνεηδή, ηελ 

πλεπκνληθή θαη ηελ ηξηγιψρηλα, έηζη ινηπφλ νη δηαηαξαρέο απηέο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε πξνβιήκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηεζζάξσλ  απηψλ βαιβίδσλ. Ζ 

ζπλεζέζηεξε αηηία ησλ βαιβηδηνπαζεηψλ, νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε ξεπκαηηθνχ 

ππξεηνχ θαηά ηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία. Σα ζπκπηψκαηα ησλ παζήζεσλ 

ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε βαιβίδα πνπ πάζρεη. Σα 

ζπλήζε ζπκπηψκαηα είλαη ιηπνζπκία, ε θφπσζε, κε θπζηνινγηθφ θαξδηαθφ 

ξπζκφ, ν πφλνο ζηελ θαξδία θ.α. Αμίδεη λα  αλαθεξζεί φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη αζζελείο κε βαιβηδνπάζεηα, αθφκε θαη ζνβαξήο κνξθήο δελ 

εκθαλίδνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζπκπηψκαηα (Καξαδήκαο, 2005). 

Καπδιομςοπάθεια  

Ζ θαξδηνκπνπάζεηα είλαη ε ζηαδηαθή εμαζζέληζε ηνπ θαξδηαθνχ κπφο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, λα εμαζζελείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο θαξδίαο λα αληιεί 

αίκα πξνθαιψληαο πνιιέο θνξέο ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα. ηελ εκθάληζε 
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ηεο θαξδηνκπνπάζεηαο ζπγθαηαιέγνληαη ε αξηεξηαθή πίεζε, ε 

αζεξνζθιήξσζε, ην αιθνφι, ε ππεξβνιηθή πάρπλζε ηνπ θαξδηαθνχ κπ θαζψο 

θαη άιινη ππαίηηνη ιφγνη νη νπνίνη παξακέλνπλ άγλσζηνη (Καξαδήκαο, 2005). 

 

4.1. Παξάγνληεο Δπηθηλδπλόηεηαο  

Σε Καξδηαγγεηαθή λφζν κπνξεί θαλείο λα ηελ απνθαιέζεη σο κηα 

πάζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο δηαηξνθήο θαη ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε ζχγρξνλε δσή  (Taylor,1999). Έρνπλ  δηαπηζησζεί επίζεο θαη 

άιινη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ, φπσο είλαη ε 

ειηθία, ην θχιν, ε θιεξνλνκηθφηεηα, ην θάπληζκα, ε πςειή ρνιεζηεξφιε, ε 

παρπζαξθία, ν δηαβήηεο ε ππέξηαζε θαζψο θαη άιινη θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο (Καξαδήκαο, 2005). Χζηφζν ζε κηα εξεπλά ησλ Yusuf, Hawken, 

Ounpuu, Dans, Avezum, Lanas et al. (2004), βξέζεθε πσο ην θάπληζκα είλαη 

ν δεχηεξνο παξάγνληαο θηλδχλνπ εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, ελψ ην 

πξψην θαη  ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο θαίλεηαη λα ηνλ 

απνηεινχλ ηα πςειά LDL θαη ηα ρακειά HDL επίπεδα ρνιεζηεξίλεο. Δλψ ζε 

κηα άιιε έξεπλα ησλ Greenland, Knoll, Stamler, Neaton, Dyer, Garside et al. 

(2003), ζε άηνκα ηα νπνία ππέζηεζαλ θαξδηαθή πξνζβνιή, θάλεθε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ ππέζηεζαλ ηελ πξνζβνιή πιεξνχζαλ έζησ θαη 

έλα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο.  

Δληνχηνηο ηα πνζνζηά εθδήισζεο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ 

απμάλνληαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 45 ρξφλσλ (Καξαδήκαο, 2005). Δλψ ζην θχιν 

θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά φζνλ αθνξά ηνλ επηπνιαζκφ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, θαζψο νη άλδξεο έρνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο παζήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα (NCHS, 2003). Μάιηζηα νη 

γπλαίθεο κπνξεί λα αλαπηχμνπλ θαξδηαγγεηαθή λφζν δέθα ρξφληα αξγφηεξά 

απφ φηη νη άλδξεο, επηπιένλ ν θίλδπλνο απμάλεηαη απφηνκα γηα ηηο γπλαίθεο  

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκκελφπαπζεο (Zhang & Hayward, 2006). Βέβαηα νη 

γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απνβηψζνπλ εάλ εθδειψζνπλ 

κηα θαξδηαγγεηαθή λφζν  (Καξαδήκαο, 2005). 
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Παξφια απηά θάζε Καξδηνπαζήο θέξεη κεξίδην επζχλεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ 

επηζεκάλνπλ πσο, εάλ νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνχζαλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αξθεηνί απφ ηνπο επηδήκηνπο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη 

λα επζχλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ ή αθφκε θαη λα εμαιεηθζνχλ. πγθεθξηκέλα ε απνθπγή ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ε ηαθηηθή άζθεζε ε δηαηήξεζε ελφο θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο, ε πηνζέηεζε κηαο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ε απνθπγή ησλ ιηπαξψλ, θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ζην ζηξεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ελφο θαξδηαγγεηαθνχ 

λνζήκαηνο (DiMatteo & Martin, 2011). 

4.2. Αληηκεηώπηζε Καξδηαγγεηαθώλ λόζσλ  

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ Καξδηαγγεηαθψλ λφζσλ δελ απνηειεί κηα εχθνιε 

δηαδηθαζία, αληηζέησο ρξεηάδεηαη κεγάιε αληνρή θαη ζέιεζε νχησο ψζηε ν 

θαξδηνπαζήο αζζελήο λα κπνξέζεη λα έρεη φζν ην δπλαηφ κηα πην πγηή θαξδία. 

Ζ αληηκεηψπηζε ινηπφλ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή,  ζπζηάζεηο γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαζψο θαη ζε επεκβάζεηο ή 

εγρεηξίζεηο (Καξαδήκαο,2005). 

Οη εγρεηξίζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη έμεο: α) ε αγγεηνπιαζηηθή 

εγρείξηζε (κπαινλάθη) ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη, νχησο ψζηε ην αγγείν πνπ 

έρεη θξάμεη λα κπνξέζεη άκεζα λα αλνίμεη θαη λα επηηξέςεη ηελ ξνή ηνπ 

αίκαηνο, (β) ε εγρεηξεηηθή ηερληθή παξάθακςεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ 

νλνκάδεηαη ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε (bypass). ηελ ανξηνζηεθαληαία 

παξάθακςε γίλεηαη κεηακφζρεπζε, θάπνησλ πγηψλ αξηεξηψλ ζηηο πάζρνληεο 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο θαη (γ) νη άιινη ηχπνη επεκβάζεσλ είλαη ε κεηακφζρεπζε 

βαιβίδσλ, φπνπ νη αζζελείο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ  κεγάιε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα (Καξαδήκαο, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Ågren ,Frisman, Berg, Svedjeholm  θαη Strömberg 

(2009), θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη παγθνζκίσο 1 έσο 1,5 εθαηνκκχξην 

θαξδηαγγεηαθέο επεκβάζεηο. Δπηπιένλ αλαθέξνπλ πσο ην 10% ησλ 

θαξδηνπαζψλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε 
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κε κφζρεπκα θαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο 

αλαπηχζζνπλ κεηεγρεηξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Χζηφζν ε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα έπεηηα απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζρεηίζηεθε θαη κε θαθή 

πξφγλσζε, ελψ απμάλεη θαη καθξνπξφζεζκα αιιά θαη βξαρππξφζεζκα ηε 

ζλεζηκφηεηα.  

Παξφιν πνπ  ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, ν αζζελήο δελ κπνξεί 

λα αξθεζηεί κφλν ζε απηά. Ζ αιιαγή αιιά θαη ε πηνζέηεζε κηαο θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο δσήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνχο, είλαη ζεκαληηθή θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξσηίζησο κηα ηέηνηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πγεία ηνπ θαξδηνπαζή αζζελή. Δπνκέλσο, ν 

αζζελήο  πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνβεί ζε δηαηξνθηθέο αιιαγέο θαζψο θαη 

ζηελ άκεζε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ην άγρνο, ν θφβνο, ε θαηάζιηςε θαη ε 

ερζξφηεηα (Καξαδήκαο, 2005). 

 

4.3. Φπρνινγηθνί παξάκεηξνη θαη Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο  

Οη Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ 

απνηεινχλ θαη παξακέλνπλ σο ε θπξηφηεξε αίηηα ζαλάηνπ. Χζηφζν ηφζν ε 

εκθάληζε φζν θαη ε θιηληθή εμέιημε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ 

ζπλδένληαη κε κηα ζεηξά πιεζψξσλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ην 

άγρνο θαη ε θαηάζιηςε (Goldston & Baillie, 2008· Rozanski, Blumenthal, 

Davidson, Saab & Kubzansky, 2005). Άιινη επηδήκηνη ςπρνινγηθνί 

παξάγνληεο είλαη ην ζηξεο, ν ζπκφο, ε ερζξφηεηα θ.α., θαζψο θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

δξάζνπλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ δηαθξηηψλ ςπρνβηνινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ παζνγέλεζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ (van 

Montfort, Denollet, Widdershoven & Kupper, 2016). ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο 

ελφηεηαο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα κεξηθνχο απφ ηνπο ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. 
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Σν ηξεο έρεη γίλεη δηάρπην θαη απνηειεί κηα αλαπφθεπθηε πηπρή ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο. Δληνχηνηο νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ εκθάληζε 

Καξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη  ζπγθεθξηκέλα ηεθαληαίαο λφζνπ, έρεη 

απνδεηρζεί ζε πνιιέο κειέηεο. Οη Hewstone θαη Stroebe (2007), εθηίκεζαλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ ζηξεο ζε αζζελείο νη νπνίνη είραλ επηδήζεη έπεηηα απφ θαξδηαθή 

πξνζβνιή. Οη αζζελείο πνπ είραλ κηα κε ζαλαηεθφξα ππνηξνπή ηεο 

αζζέλεηαο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο έγλνηεο ζηε ζπλέληεπμε απφ ηνπο αζζελείο 

ζηνπο νπνίνπο δελ παξνπζηάζηεθε ππνηξνπή. 

Όζνλ αθνξά ην εξγαζηαθφ ζηξεο, έρεη δηαπηζησζεί, πσο ζπλδέεηαη θαη' 

επαλάιεςε κε απμεκέλνπο θηλδχλνπο ζαλαηεθφξσλ θαη κε ζαλαηεθφξσλ 

πεξηζηαηηθψλ ηεθαληαίαο λφζνπ (Jian, Min, Loerbroks, Angerer, Siegrist, Li & 

Zhang, 2015). Σν εξγαζηαθφ άγρνο κπνξεί λα επεξεάζεη ην θαξδηαγγεηαθφ 

ζχζηεκα ζε παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

θαξδηαγγεηαθή πγεία, φπσο ηελ αχμεζε ηνπ θαπλίζκαηνο, αιθνφι θ.α. Αθφκε, 

ην εξγαζηαθφ άγρνο απμάλεη ηνλ επηπνιαζκφ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ ζηξεο θαη 

θαίλεηαη λα έρεη ζεκαζία ζηελ εθδήισζε ηεθαληαίαο λφζνπ (Meijer, Conradi, 

Bos, Thombs, van Melle & De Jonge, 2011· Roest, Martens, Denollet & De 

Jonge, 2010). Δπηπιένλ ην ζηξεο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

επαλαιακβαλφκελεο εθζέζεηο ζε δπζκελέο ςπρνθνηλσληθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, κε επηβιαβείο θαη αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζε αζζελείο κε 

Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (Jarczok, Jarczok, Mauss, Koenig, Li, Herr & 

Thayer, 2013). Αξθεηνί άλζξσπνη, νη φπνηνη εξγάδνληαη είηε ζε απαηηεηηθέο 

ζέζεηο είηε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαηαλαιψλνληαο κεγάια απνζέκαηα 

ελέξγεηαο, ρσξίο λα ακείβνληαη θαηάιιεια εκθαλίδνπλ επίζεο ζπρλφηεξα 

ηεθαληαία λφζν, ζε ζχγθξηζε κε φζνπο ακείβνληαη επαξθψο (DiMatteo & 

Martini, 2011).  

Οη Jian, Min, Loerbroks, Angerer, Siegrist, Li θαη Zhang (2015), 

αλαθέξνπλ φηη ην πςειφ επίπεδν εξγαζηαθνχ άγρνπο, ε ζνβαξφηεηα ηεο 

λφζνπ θαη ην ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη νη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ, γηα ηε κε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία απφ 

ηεθαληαία λφζν. Δπηπιένλ, απνηειέζκαηα απφ κηα έξεπλα ηνπο έδεημαλ φηη νη 

αζζελείο κε ηεθαληαία λφζν, πνπ ζηακάηεζαλ λα δνπιεχνπλ γηα έμη κήλεο ε 

θαη πεξηζζφηεξν παξνπζίαζαλ ρακειφηεξν θίλδπλν επαλαιακβαλφκελσλ 
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γεγνλφησλ ηεθαληαίαο λφζνπ, ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ζπλέρηζαλ λα 

εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο.  Σα 

επξήκαηα κηαο άιιεο έξεπλαο δείρλνπλ πψο ην εξγαζηαθφ ζηξεο κπνξεί  λα 

επηδεηλψζεη ηελ πξφγλσζε θαη λα επηηαρχλεη ηελ εμέιημε ηεο ηεθαληαίαο 

λφζνπ ζηηο γπλαίθεο. Αληίζεηα ε απνπζία ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο κπνξεί λα 

πξνζηαηεχζεη ηηο γπλαίθεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο αζεξνζθιήξσζεο (Wang, 

Leineweber, Kirkeeide, Svane, Schenck-Gustafsson, Theorell & Orth-Gomer, 

2007).  

Πιεζψξα απφ κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην άγρνο, κπνξεί λα είλαη 

αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο.  πγρξφλσο ηα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο ζηε ηεθαληαία λφζν 

ζπλδένληαη θαη κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα εληφο ησλ πξψησλ ρξφλσλ κεηά ηελ 

νμεία απφθξαμε (Wrenn, Mostofsky, Toffer, Muller & Mittleman, 2013). 

Δπηπιένλ ην άγρνο θαίλεηαη λα είλαη δηαδεδνκέλν ζηνπο αζζελείο κε 

Καξδηαγγεηαθή λφζν θαη εηδηθφηεξα ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο κε ηεθαληαία 

λφζν (Lavie & Milani, 2006).  

Ο Sarafino (2006), αλαθέξεη πσο νη αζζελείο κε πςειά επίπεδα 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ηα φπνηα κάιηζηα επηκέλνπλ έπεηηα απφ θάπνην 

θαξδηαθφ επεηζφδην, θαίλεηαη λα κελ ηεξνχλ ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη λα 

ζηακαηνχλ θάζε δξαζηεξηφηεηα επηδεηλψλνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Δπηπξφζζεηα νη αζζελείο απηνί ζηελ πνξεία 

πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ θαη άιια θαξδηαθά πξνβιήκαηα, ε θαη λα πεζάλνπλ 

κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν, ζπγθξηηηθά κε φζνπο βηψλνπλ ιηγφηεξν άγρνο.  Σα 

απμεκέλα επίπεδα άγρνπο πξνθαινχλ επίζεο δπν θνξέο απμεκέλν ην θίλδπλν 

ζλεζηκφηεηαο θαη ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε 

ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο (bypass) κε κφζρεπκα (Szeckely, Balog, 

Benko, Breuer, Szekely, Kertai & Thayer, 2007· Tully, Baker & Knight, 2008). 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε θαηάζιηςε αλεπξίζθεηαη 

ζπρλφηεξα ζε αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (Nemeroff, Musselman & 

Evans, 1998), ελψ θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη πξφγλσζε ηεο ηεθαληαίαο λφζνπ (Stafford, Berck, Reddy & 

Jackson, 2007· Urizar & Sears, 2006· Strik, Lousberg, Cheriex & Honig, 
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2004) θαη ην ζάλαην έπεηηα απφ Έκθξαγκα ηνπ Μπνθαξδίνπ (Yong, Yanhong, 

Xinyue, Huilian, Yingjie, Xiaoxin & Zuxun, 2014). Μάιηζηα ν θίλδπλνο 

ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ κε θαξδηνπάζεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηάζιηςε 

είλαη ελάκηζε κε δπν θνξέο κεγαιχηεξνο (Goldston & Baillie, 2008). Μηα 

έξεπλα έδεημε φηη ε ζπλνιηθή εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο ζε αζζελείο κε 

ηεθαληαία λφζν ζηελ Κίλα ήηαλ 51% εθ ησλ νπνίσλ 3,1-11,2% ησλ αηφκσλ 

πάζρνπλ απφ ζνβαξή θαηάζιηςε (Guoqiang, Yaqing, Ying & Wei, 2016). 

Δπηπιένλ νη αζζελείο κε ζηεζάγρε ή κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο (bypass), ρεηξνπξγηθή επέκβαζε βαιβίδαο, 

είραλ ηελ εκπεηξία ηεο θαηάζιηςεο ζρεδφλ ηξεηο θνξέο πην ζπρλά απφ φηη ν 

γεληθφο πιεζπζκφο (Greco, Steca, Pozzi, Monzani, D’ Addario, Villani & 

Parati, 2014). Ζ επηθξάηεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο θαζψο θαη ε 

ζπλλνζεξφηεηα ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο απμάλνληαη ζεκαληηθά κηα 

κέξα πξηλ θαη κεηά ηελ εγρείξηζε. Χζηφζν νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ κεηψλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

κεηά απφ κηα ζηεθαληαία επέκβαζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί αθφκε, πσο ην 

ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη δηάθνξεο αλεζπρίεο ησλ αζζελψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ λνζειεπηψλ, ηηο πηζαλέο θαξδηαγγεηαθέο δπζιεηηνπξγίεο, ηε 

ρεηξνπξγηθή απνηπρία θαη γεληθά ηα επαθφινπζα ελφο ρεηξνπξγείνπ είλαη 

επίζεο ζπλδεδεκέλα κε πςειφ επηπνιαζκφ θαηάζιηςεο άιια θαη άγρνπο 

(Guoqiang, Yaqing, Ying & Wei, 2016).  Οη Grace, Abbey, Kapral, Fang, 

Nolan θαη Stewart (2005), κέζα απφ κηα έξεπλα ηνπο ην απέδεημαλ απηφ, φηη 

δειαδή ε θαηάζιηςε θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ζε θαξδηνπαζείο αζζελείο, 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα ζλεζηκφηεηα.  

Δπηπιένλ ζε αζζελείο νη νπνίνη ππέζηεζαλ Έκθξαγκα Μπνθαξδίνπ, ε 

εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο θπκαίλεηαη απφ 15-30% ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ δηαγηγλψζθνληαη θαη δελ αληηκεησπίδνληαη (Prince et al., 2007). Σν 

γεγνλφο απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ηαηξνχο θαη ην πξνζσπηθφ πγείαο, νχησο ψζηε λα ρνξεγεζνχλ ζηνπο αζζελείο 

αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα, ηα νπνία θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθά. 

πγθεθξηκέλα νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο είλαη θαη 

αζθαιή αιιά θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ζηνπο θαξδηνπαζείο αζζελείο. Μάιηζηα, ππάξρνπλ ελδείμεηο 
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πσο νη αλαζηνιείο ζεξνηνλίλεο ζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

εκθξάγκαηνο (Sowden & Huffman, 2009). 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν  αθνξά ηελ θαηάζιηςε θαη 

πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη απηφ ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. Ζ 

δηάγλσζε ηεο ηεθαληαίαο λφζνπ, πξνθαιεί ρείκαξξν ζπλαηζζεκάησλ. 

Αλακελφκελα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, νδπξκνχ, απφγλσζεο θαη ζχκνπ, 

θαίλεηαη λα δηαθαηέρνπλ ην άηνκν, επίζεο ηα ζπλαηζζήκαηα απηά 

ζπλνδεχνληαη κε αληηδξάζεηο ζνθ, δπζπηζηίαο θαη αγσλίαο. Χζηφζν εάλ ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη ηέηνηαο έθηαζεο θαη δηαξθείαο θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

DSM-IV γηα κείδνλ θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ε αθξηβήο δηάγλσζε θαη ε 

ζεξαπεία ηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο (Avoron, Everitt & Weiss, 1986). 

Παξφια απηά ππνινγίδεηαη φηη ιηγφηεξν απφ ην 25% ησλ αζζελψλ κε 

θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη κείδνλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, δηαγηγλψζθνληαη σο 

θαηαζιηπηηθνί θαη φηη κφλν νη κηζνί απφ απηνχο πνπ δηαγηγλψζθνληαη σο 

θαηαζιηπηηθνί ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή (Παξίζεο, Φνπληνπιάθε & 

Φηιηππάηνο, 2008).  

Πεξάλ ηνχηνπ ε θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ, επεξεάδεηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπο. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ ηνλίζεη φηη ε αληίιεςε 

ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πξνβιέπεη ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο απφ ηνλ 

πξψην κελά, επίζεο έμη θαη δψδεθα κήλεο κεηά ηε λνζειεία ζε αζζελείο κε 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Δπηπιένλ νη αληηιήςεηο ησλ πςειψλ επηπέδσλ 

θνηλσληθήο ζηήξημεο πξνβιέπνπλ καθξνδσία, ηελ επηηπρή αλάθηεζε απφ έλα 

θαξδηαθφ επεηζφδην, ηελ έληαμε ζε πξφγξακκα άζθεζεο, απψιεηα βάξνπο θαη 

θαιχηεξε πξφγλσζε ζε αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο (Brummett, 

Babyak, Barefoot, Bosworth, Clapp-Channing, Siegler & Mark, 1998). Σα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ε αληηιεπηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ 

ηνπο ζπγγελείο, θίινπο αιιά θπξίσο ηνπ ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ, πξνσζεί ηελ 

πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαζψο θαη ηελ επθνιφηεξε 

αλάθηεζε κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

Παξφιν πνπ ε βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζηε θαηάζιηςε, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ 

πξναλαθέξζεθαλ (άγρνο, ερζξφηεηα, απνκφλσζε, ηζρπξέο αξλεηηθέο 
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ζπγθηλήζεηο) έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ νμεία θαη ρξφληα πηπρή ηεο 

Καξδηαθήο λφζνπ (Lavie, Milani, O’Keefe & Lavie, 2011). 

Σν ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγηά ηνπ 

θαξδηνκεηαβνιηζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληίζηαζε ζηε 

ηλζνπιίλε, θιεγκνλή, ππεξγιπθαηκία θαη άιιεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία, ε νπνία είλαη θνηλφο 

παξνλνκαζηήο ζηε Καξδηαγγεηαθή λφζν (Das & O’Keefe, 2006) 

ε κηα κειέηε ηεο INTERHEART, έρνπλ πξνθχςεη ζεκαληηθά 

επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα  ζρεηηθά κε ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ 

ζηξεο θαη ηε ηεθαληαία λφζν, ε νπνία αμηνιφγεζε ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηε ηεθαληαία λφζν θαη ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο 

αλάκεζα ζε κηα πνηθηιφκνξθε νκάδα ησλ 11,119 αζζελψλ κε έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ απφ 52 ρψξεο. Απηή ε κειέηε έδεημε φηη κεηαμχ ελλέα 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα Καξδηαγγεηαθφ λφζεκα, ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο 

ήηαλ ηξίην ζε ζεκαζία, πίζσ απφ ηα ιηπίδηα θαη ην θάπληζκα, κάιηζηα ην 

ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο αληηπξνζψπεπε ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην θίλδπλν 

νμχ εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ. (Rosengren, Haweken, Ounpuu, Sliwa, 

Zubaid, Almahmeed & Yusuf, 2004). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ην απηφλνκν 

Νεπξηθφ χζηεκα ζηε δηακεζνιάβεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ 

ζηξεο θαη ησλ Καξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία 

ηεο ηεθαληαίαο αξηεξίαο θαη ηελ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε,  ελψ ην 

Παξαζπκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα έρεη θαη επεξγεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ Καξδηαγγεηαθή λφζν, αληίζηνηρα πνιιέο κνξθέο ηνπ 

ςπρνθνηλσληθνχ ζηξεο αιιάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ Παξαζπκπαζεηηθνχ 

πζηήκαηνο, φπνπ κπνξεί λα κεηψζεη ην θαξδηαθφ ξπζκφ θαη λα απμεζνχλ νη 

θίλδπλνη γηα θαξδηαγγεηαθά πεξηζηαηηθά (Das & O’Keefe, 2006· Lavie & Milani, 

2011). 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο ηα άηνκα ηα νπνία είλαη γεκάηα θέθη 

θαη  δσληάληα δελ θηλδπλεχνπλ ηφζν πνιχ ζην λα εκθαλίζνπλ ηεθαληαία 

λφζν. ε ελ αληηζέζεη κε ηα άηνκα ηα νπνία δηαθαηέρνληαη απφ κε πγηή ςπρηθά 
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ζπλαηζζήκαηα φπσο ε επηζεηηθφηεηα, ε ερζξφηεηα θαη ε αλππνκνλεζία 

(DiMatteo & Martin, 2011). 
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5. ΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗ ΚΑΗ ΤΕΤΓΟΗ-ΤΝΣΡΟΦΟΗ 

5.1. Ο έγγακνο βηνο  

Ζ θαξδηαγγεηαθή λφζνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηνπο ζπδπγνχο 

ησλ αζζελψλ. Ζ δηάγλσζε ηεο πάζεζεο δεκηνπξγεί αλαηαξαρή ζηε ζπκβίσζε 

ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ, κε ζπλέπεηα λα δηαηαξάζζεηε νιφθιεξν ην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα (Moser, Drakup & Marsden, 1993). Έπεηηα απφ έλα 

θαξδηαθφ επεηζφδην, ηφζν νη αζζελείο φζν θαη νη ζχδπγνη ηνπο, πξέπεη λα 

αλαζπληαρζνχλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δσή ηνπο, παξά ηηο ζχλζεηεο 

ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηε δηέπνπλ.  

Με αθνξκή ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επηξξνήο κηαο ρξφληαο πάζεζεο, 

ζα κπνξνχζακε λα αλαιχζνπκε ιίγν ηελ έλλνηα ηνπ γάκνπ, εθφζνλ νη ζχδπγνη 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο αιιά 

θαη ζε θάζε ρξφληα αζζέλεηα.  ε ηη ξφιν ινηπφλ κπνξεί λα εκπιέθεηαη ν 

γάκνο; Ο γάκνο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ζεζκφ φπνπ κέζα 

απφ απηφ, κπνξεί λα ππάξμεη αγάπε, θξνληίδα θαη ζηήξημε αλάκεζα ζηνπο 

δχν ζπδχγνπο, επίζεο ν έγγακνο βίνο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πγεία. Αλ ην ζθεθηεί θαλείο ίζσο ηνπ θαλεί ιηγάθη 

παξάδνμν, θαη φκσο πην θάησ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ν γάκνο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνξεία, ηελ εθδήισζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο. 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα παξάδεηγκα, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο 

κεηαμχ αλχπαληξσλ γπλαηθψλ είλαη 50% πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ησλ 

παληξεκέλσλ, ελψ γηα ηνπο άλδξεο ηα πνζνζηά είλαη ζε πνιχ πην πςειά 

επίπεδα. πγθεθξηκέλα νη αλχπαληξνη άλδξεο έρνπλ 250% πςειφηεξα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο απφ φηη νη παληξεκέλνη (Ross, Mirowsky & Goldsteen, 

1990).0 

Πνηθίιεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ πσο ν έγγακνο βίνο επεξεάδεη  ηηο 

θαξδηαγγεηαθέο  παζήζεηο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο απφ κηα κειέηε ζην Καλαδά 

πσο ηα πνζνζηά θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ είλαη ρακειφηεξα κεηαμχ ησλ 

παληξεκέλσλ αηφκσλ (Tovato & Lauris, 1989). Αθφκε νη Stansfeld, Further, 

Shipley & Marmott (2002), ζε κηα έξεπλα ηνπο γηα ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

ηεθαληαίαο λφζνπ, αλαθέξνπλ πσο νη ρήξεο γπλαίθεο είραλ πεξηζζφηεξα 
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πνζνζηά θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ απφ ηηο έγγακεο. Δπηπιένλ νη Pienta, 

Hayward θαη Jenkins (2000) αλαθέξνπλ πσο ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα κεηαμχ ησλ δηαδεπγκέλσλ αηφκσλ.  

Χζηφζν ν γάκνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία είηε επεηδή ηα άηνκα 

πνπ πάζρνπλ απφ πξνβιήκαηα πγείαο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

παληξεπηνχλ ή λα παξακείλνπλ παληξεκέλνη ζε ζρέζε κε ηα πγηή άηνκα (Fu & 

Goldman, 1996). Παξφια απηά ν γάκνο θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ 

θαξδηαγγεηαθή πγεία εθφζνλ απμάλνληαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί πφξνη, ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δσήο (Murray, 2000· Ross, 

Mirowsky & Goldsteen, 1990). Δπνκέλσο πνιχ πηζαλφλ ηα παληξεκέλα άηνκα 

λα έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αλχπαληξα (Krause, 2005). 

5.2. ρέζεηο θαξδηνπαζώλ θαη ζπδύγσλ-ζπληξόθσλ 

Ζ αλάθηεζε κεηά απφ θάπνην θαξδηαθφ επεηζφδην είλαη κηα ζχλζεηε 

θπζηνινγηθή αιιά θαη ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζπάληα ιακβάλεη ρψξα 

ζηελ απνκφλσζε. Όπσο έρεη γίλεη αληηιεπηφ θαζψο έρεη πξναλαθεξζεί ε 

αιιειεμάξηεζε ηεο έγγακεο ζρέζεο κπνξεί λα επεξεάδεη ηε δπαδηθή ζρέζε, 

ηελ αλάθακςε ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή επεμία θαη ησλ δχν 

(Baird & Eliaszwi, 2011). 

Οη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ ζέινληαο λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα ηνπο 

ζηεξίμνπλ πνιιέο θνξέο ππεξβάινπλ.Απηή ε  ππεξβνιή κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζηνλ  αζζελή άγρνο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ έθβαζε ηεο 

πγείαο ηνπ (Joekes, Maes & Warrenns, 2007). Σα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, 

αλαζθάιεηαο θαη άγρνπο  ηα  νπνία δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ζπδπγψλ 

έπεηηα απφ έλα θαξδηαθφ ζπκβάλ έρνπλ ζπλδεζεί κε ζπκπεξηθνξέο 

επαγξχπλεζεο θαη ζπδπγηθήο ππεξπξνζηαζίαο (Baird & Eliaszwi, 2011). Ζ 

ππεξπξνζηαζία ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, 

θαζψο  πνιιέο θνξέο αηζζάλνληαη φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπο ππνηηκνχληαη απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ζπδχγσλ ή αηζζάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζσκαηηθά 

αδχλακνη. Βέβαηα νη ζχδπγνη δελ αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο 

«ππεξπξνζηαηεπηηθή» αιιά σο «κέξηκλα» (Joekes, Maes & Warrenns, 2007). 
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ε θαξδηνπαζείο αζζελείο ππάξρεη δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη ε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ηνπο. Βέβαηα απηφ δελ επεξεάδεη κφλν ηνπο αζζελείο αιιά θαη ηνπο 

ζπληξφθνπο, θαζψο νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο εμαξηψληαη απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αιιειεπίδξαζε θαη ησλ δχν (Kazemi-Saleh, 

Pishgou, Farrokh, Assari, Fotros & Naseri, 2008).  

 

5.3. Ο ξόινο ηνπ ζπδύγνπ-ζπληξόθνπ  

Γηα ηνπο  ζπδχγνπο ησλ αζζελψλ κε θαξδηαγγεηαθή λφζν, ε εκπεηξία 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε (O'Farrell, Murray, & Holtz, 2000). Σα  

καθξνρξφληα ζρέδηα ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ ζπρλά πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη  (Lukkarinen & Kyngäs, 2003), θαζψο  ε αζζέλεηα  

κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, νη νπνίνη  πξνθαινχληαη απφ 

θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαξδηαθνχ αζζελνχο. Χζηφζν Οη Coyne θαη Smith 

(1994), δηαθξίλνπλ ηξείο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πγηείο εηαίξνη κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο άξξσζηνπο εηαίξνπο (α) Ζ ελεξγφο 

ζπκκεηνρή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επνηθνδνκεηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

(β) ηνλ πξνζηαηεπηηθφ κεζνιαβεηή, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ θξπθέο 

αλεζπρίεο θαζψο θαη ηελ άξλεζε ησλ αλεζπρηψλ θαη (γ) ηελ ππεξπξνζηαζία ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αζζελή.  

Οη ζχδπγνη ησλ θαξδηνπαζψλ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ αξθεηνχο 

ξφινπο θαη επζχλεο, κάιηζηα νη ξφινη θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ φζν αλαθνξά ην 

θχιν. ε κηα έξεπλα ησλ Orth-Komér, Wamala, Horsten, Schenck-

Gustafsson, Schneiderman θαη Mittleman (2000), θάλεθε πψο νη 

θαξδηνπαζείο γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπδχγνπο 

ηνπο ιηγφηεξν επλντθέο απφ φηη νη θαξδηνπαζείο άλδξεο. Μάιηζηα νη 

θαξδηνπαζείο άλδξεο είραλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα 

αλαθέξνπλ φηη ε ζχδπγνο ή ε ζχληξνθνο  ηνπο ήηαλ ν πξσηαξρηθφο πάξνρνο 

ζηήξημεο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο θαξδηνπαζείο γπλαίθεο.  Οη άξξσζηεο γπλαίθεο 

είλαη πην πηζαλφλ λα αλαθέξνπλ θάπνην ζπγγελή ηνπο, ζπλήζσο γπλαίθα σο 

ηνλ θχξην ππνζηεξηθηή ηνπο (Karasek, Baker, Maxer, Ahlbom & Theorell, 
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1981). Δπηπιένλ νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ φηη δίλνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηά 

πνπ ιακβάλνπλ ζηε δπαδηθή ζρέζε (Von Dras & Williams, 1996). 

Έρεη ηεθκεξησζεί φηη νη ζχδπγνη-θξνληηζηέο ησλ θαξδηνπαζψλ αζζελψλ 

εκπιέθνληαη ζπρλά ζε εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαξδηαθήο λφζνπ (Mosca, et all., 2011).Ο 

ζχδπγνο αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κειινληηθή ζσκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο (Ebbesen, Gordonh, McCartney 

& Oldridge, 1990),ζηε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ζηε ηήξεζε θαξκαθεπηηθήο 

ζεξαπείαο, ηε δηαηξνθή θ.α. (Mosca, et all., 2011). 

Παξφια απηά  ν ξφινο ηνπ ζπδχγνπ είλαη πην ζχλζεηνο απφ ηελ απιή 

επίβιεςε ηνπ αζζελνχο ζηε ιήςε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη ζχδπγνη ησλ θαξδηνπαζψλ «αλαγθάδνληαη» λα βξίζθνληαη 

δηαξθψο καδί κε ηνλ αζζελή. Οη ζχδπγνη-θξνληηζηέο αλαιακβάλνπλ λένπο 

ξφινπο, απηνί νη λένη ξφινη φπσο αλαθέξζεθε κπνξεί λα είλαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη ε ζεξαπεία ή ε θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε πξνο ηνλ 

αζζελή (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). Δπηπιένλ ζε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλαο λένο ηξφπνο δσήο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζε 

απηφλ, θαινχληαη λα παξαζθεπάδνπλ εηδηθά δηαηξνθηθά γεχκαηα, ρακειά ζε 

ιηπαξά , πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ παζψλ (Theobald & McMurray, 

2004). Δληνχηνηο ππάξρεη πξφζζεηε επζχλε, γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, πνπ 

κπνξεί λα πεξηπιέθεη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη ηηο απξνζδφθεηεο 

αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αζζέλεηα (Lukkarinen & Kyngäs, 2003). 

Γελ είλαη ιίγνη νη ζχδπγνη πνπ εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο φρη κφλν γηα ηα 

νηθνλνκηθά αιιά θαη γηα ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ (Theobald & McMurray, 

2004). Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο πσο φηαλ αξρίδνπλ νη εηαίξνη ησλ 

θαξδηνπαζψλ λα δηαπηζηψλνπλ πσο νη επζχλεο αξρίδνπλ λα δηπιαζηάδνληαη, 

νδεγνχληαη ζην ζεκείν λα θάλνπλ απνπζίεο απφ ηε δνπιεία, παξφιν πνπ ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα απμάλνληαη (Theobald & McMurray, 

2004). 

Παξφιν πνπ νη  ζχδπγνη δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ κεηά απφ θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε,  
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αξθεηέο θνξέο κπνξεί θαη λα  ηελ επεξεάδνπλ, εθφζνλ κηα θαξδηαγγεηαθή 

πάζεζε  απνηειεί θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο έλα μαθληθφ πιήγκα κε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε δσή ηνπο. πγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Baird θαη 

Eliaszwi (2011), ε πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο έπεηηα απφ έλα θαξδηαθφ 

επεηζφδην απνηειεί κηα ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ηφζν γηα ηνπο 

θαξδηνπαζείο φζν θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο ηνπο.  

Οη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ πνπ ππέζηεζαλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο, αλαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηεο θξνληίδαο σο 

απξφβιεπηε θαη απξφζκελε, επηπιένλ έπξεπε λα ρεηξηζηνχλ απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα πξνβνχλ ζε πξνζσπηθέο αιιαγέο. (Theobald & 

McMurray, 2004). Χζηφζν νη Rantanen, Kaunomen, Åstedt-Kurki θαη Tarkka 

(2004) βξήθαλ, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξδηαθήο απνθαηάζηαζεο νη ζχδπγνη 

ήηαλ ε θχξηα πεγή ζηήξημεο γηα ηνπο αζζελείο πνπ έθαλαλ ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο, αθηεξψλνληαο κάιηζηα πεξίπνπ ην 

87% ηνπ ρξφλνπ ηνπο.  

5.4. πλέπεηεο ζην ζύδπγν-ζύληξνθν  

Οη ζχδπγνη πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη σο «θξπθφ αζζελείο», 

θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη κεηά απφ κηα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε, έρνπλ δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ ζπκφ κέρξη άγρνο θαη θαηάζιηςε (KyungAk Im, Belle, Schulz, 

Mendelsohn & Chelluri, 2004· Theobald & McMurray, 2004 ). Οη γπλαίθεο 

θξνληηζηέο αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα απφ ηνπο 

άλδξεο (Lenz & Perkins, 2000). Δλψ ε θαθή ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην πξφσξν ζάλαην (Schulz & Beach, 1999· Christakis 

& Allison, 2006) ππνδεηθλχνληαο έηζη φηη ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ ζπδχγσλ. Έρεη 

ηεθκεξησζεί επίζεο πσο νη θξνληηζηέο ησλ νπνίσλ νη ςπρνινγηθέο, ζσκαηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο δελ έρνπλ ηεξεζεί κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο επεμίαο ηνπ αζζελνχο 

θαηά ηε θάζε ηεο αλάθακςεο (Moser & Dracup, 2004· Visser-Meily, van 

Heugten, Post, Schepers & Lindenman, 2005). 
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Κάζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαξδηνπαζψλ, πξνθαιεί επηπξφζζεην 

άγρνο ζηνπο ζπδχγνπο ησλ αζζελψλ θαη ζπρλά αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν απφ 

απηνχο. Οη ζχδπγνη βηψλνπλ δχζθνιέο θαη απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ν 

εηαίξνο ηνπο βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε (McGaughey & Harrisson,  

1994). Οη ζχδπγνη θξνληηζηέο νη νπνίνη  αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα αδπλακίαο 

θαη απνγνήηεπζεο  κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά  ηελ θξνληίδα ηνπ 

αζζελή ζηελ θάζε αλάθακςεο. Χζηφζν ηα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ αζζελψλ είλαη θαιχηεξα, φηαλ ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζηνπο 

ζπδχγνπο θξνληηζηέο (Rohrbaugh, Shoham, Coyne, Sonnega & Nicklas, 

2004). Μπνξεί επίζεο λα ππάξμνπλ θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε 

θξνληίδα, φπσο ε απμεκέλε απηνεθηίκεζε, ηθαλνπνίεζε θαη κηα ζηελφηεξε 

ζρέζε κε ηνλ εηαίξν ηνπο (Theobald & McMurray, 2004). Μάιηζηα ζηε κειέηε 

ησλ Blair, Volpe θαη Aggarwal (2014), αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ φηη ε ζρέζε κε ηνλ αζζελή εηαίξν ηνπο έγηλε ζηελφηεξε θαη έλησζαλ 

ραξνχκελνη πνπ βνεζνχζαλ. 

Οη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ κε έκθξαγκα κπνθαξδίνπ κπνξεί λα 

εκθαλίζνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ην 

θαξδηαθφ επεηζφδην, απφ φηη ν αζζελήο ( Mayou, Foster & Williamson, 1978). 

Δπηπιένλ νη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαίλεηαη λα 

αηζζάλνληαη εληνλφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο. Ο 

Moore ην 1994 (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο O'Farrell, Murray, & Holtz, 2000) 

δηαπίζησζε φηη νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη γηα πξψηε θνξά ζε 

ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο απφ ηνπο αζζελείο. Οκνίσο θαη νη Monahan, Kohman θαη Coleman 

(1996) δηαπίζησζαλ πσο νη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

εγρείξηζε αλνηρηήο θαξδηάο, βίσζαλ έληνλεο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ αζθάιεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο ζπδχγνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νμείαο θάζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. πλαηζζήκαηα κνλαμηάο, 

αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο είλαη θνηλά ζηνπο ζπδχγνπο θαηά ηελ νμεία 

θάζε, εηδηθά φηαλ πεξηκέλνπλ ζην ζπίηη κε αγσλία. Φπζηθά απφ ηελ κειέηε 

ησλ Ågren, Hollman-Frisman , Berg, Svedjeholm θαη Strömberg (2009), 

θαίλεηε πσο νη πεξηζζφηεξνη ζχδπγνη πξνηηκνχζαλ λα είλαη θνληά ζην 

λνζνθνκείν, γηαηί έλησζαλ θφβν κήπσο δερζνχλ ηειεθψλεκα κε δπζάξεζηα 
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λέα. Δπίζεο ζθέςεηο φπσο φηη ν εηαίξνο ηνπο κπνξεί λα πεζάλεη θαηά ηελ 

απνπζία ηνπο, πξνθαινχζε αλαζθάιεηα θαη άγρνο. Δληνχηνηο νη ζχδπγνη  

βίσζαλ κηα έληνλε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, θαζψο 

θαη ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζχδπγνη έπξεπε λα 

ζέζνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα  ηηο αλάγθεο ηνπ θαξδηνπαζή εηαίξνπ ηνπο, 

πεξηζσξηνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο δηφηη απνδέρνληαη φηη ν αζζελήο ήηαλ 

εμαξηεκέλνο.  

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξνληίδαο κπνξεί λα  αθνξνχλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο, ηε κεησκέλε πξνζσπηθή ειεπζεξία, ηε κνλαμηά, ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε, ηελ αλαζθάιεηα θ.α.. ε κηα κειέηε ηνπο νη Anderson, 

Linto, Stewart  θαη Wynne (1995), δηαπίζησζαλ πσο νη επζχλεο ησλ ζπδχγσλ 

ζηε θξνληίδα ηνπ θαξδηνπαζή εηαίξνπ ηνπο, επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ηεο  

πξνζσπηθήο ηνπο ειεπζεξίαο, ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο θαη ζηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Ζ θνηλσληθή απνκφλσζε πνπ «πθίζηαληαη» νη ζχδπγνη 

ηνπο θαζειψλεη, ελψ νη αλαπφθεπθηεο επζχλεο ηνπο παληθνβάιινπλ. 

Δπηπιένλ ην 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ αληηκεηψπηδαλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 

εθκεδεληζκφ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ αλάπαπζεο. Χζηφζν απηά 

ηα επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα  ε νπνία 

δηεμάρζεθε ζηελ Οιιαλδία απφ ηνπο Scholte op Reimer, de Haan, Rijnders, 

Limburg θαη van den Bos (1998). Οη ίδηνη ππνζηήξημαλ επίζεο πσο φζν πην 

έληνλα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη απνκφλσζεο ζηνπο 

ζπδχγνπο ησλ παζρφλησλ ηφζν πην εληνλφηεξε ληψζνπλ ηελ επηβάξπλζε ηεο 

θξνληίδαο πνπ πξνζδίδνπλ ζηνλ θαξδηνπαζή εηαίξν ηνπο, θαη ην αληίζηξνθν 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θαχιν  θχθιν απφ ζπλαηζζήκαηα.  

Οη Kettunen, Solovieva, Laamanen θαη  Santavirta (1999) αλαθέξνπλ 

πσο ε δπζιεηηνπξγία ζηνπο θξνληηζηέο πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφβνπο ηνπο, νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

πξνζσπηθνχο θφβνπο, έπεηηα απφ έλα νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ζηνπο 

εηαίξνπο ηνπο. Γηαπίζησζαλ επίζεο φηη νη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ κε  έκθξαγκα 

κπνθαξδίνπ, ππέζηεζαλ ςπρνινγηθά θαζψο θνβήζεθαλ γηα έλα δεχηεξν 

πεξηζηαηηθφ εκθξάγκαηνο, ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο θαζψο θαη ην ελδερφκελν 

λα ράζνπλ ηνλ ζχδπγν ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα έθαλαλ 
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ηνπο ζπδπγνχο ησλ παζρφλησλ λα αηζζάλνληαη επάισηνη, λα βηψλνπλ 

θφπσζε, άγρνο, δηαηαξαρέο χπλνπ θαη έληαζε.   

Χζηφζν φηαλ πεξλάεη ε θξίζε νη ζχδπγνη εθθξάδνπλ θάπνηεο αλάγθεο 

ηνπο, αλαθέξνπλ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ζχδπγνη λα έρνπλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ ζηε ζρέζε κε ην ζχληξνθν ηνπο, θαη λα έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε θαηάζηαζε. Πεξηγξάθνπλ κάιηζηα πσο ρξεηάδεηαη λα 

απνθηήζνπλ κηα εζσηεξηθή δχλακε, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε είηε ην επηζπκνχλ είηε φρη. Οη ζχδπγνη 

πεξηγξάθνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ αλάπαπζε γηα ην κπαιφ θαη ην ζψκα , έηζη 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ εζσηεξηθή δχλακε λα αηζζάλνληαη 

θαιχηεξα θαη λα μερλάλε ηελ θαηάζηαζε έζησ θαη γηα ιίγν. Αξθεηνί έγξαθαλ 

εκεξνιφγην, νχησο ψζηε λα εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα 

εθθξάδνπλ εθεί ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο (Ågren, 

Hollman-Frisman , Berg, Svedjeholm & Strömberg 2009). 

Παξφια απηά νη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ δελ αηζζάλνληαη άγρνο θαη 

αλαζθάιεηα κνλάρα γηα ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ εηαίξνπ ηνπο ή γηα ηε 

ζεξαπεία αιιά θαη γηα ηελ θαθή λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. ε κηα έξεπλα ησλ νη 

Ågren, Hollman-Frisman , Berg, Svedjeholm θαη Strömberg (2009), νη ζχδπγνη 

ησλ θαξδηνπαζψλ πεξηέγξαςαλ ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Οη ζχδπγνη βίσλαλ αζθάιεηα φηαλ νη 

επαγγεικαηίεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είραλ ζεηηθή ζηάζε, ήηαλ 

επράξηζηνη, έλησζαλ πξαγκαηηθή δέζκεπζε θαη θαίλνληαλ  λα αγαπνχζαλ 

αιιά θαη λα απνιάκβαλαλ ην έξγν πνπ εθηεινχζαλ. Απφ ηελ άιιε δήισλαλ 

φηη αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα φηαλ νη επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ήηαλ απξφζεθηνη, ακειείο, έδεηρλαλ έιιεηςε ζπκπφληαο θαη ελεξγνχζαλ 

ζπζηεκαηηθά. Δπηπξφζζεηα  νη ζχδπγνη εθηηκνχζαλ ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ 

απιή πιεξνθφξεζε. Αθφκε ήηαλ ζεκαληηθφ γηα απηνχο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο. 

Όπσο έρεη γίλεη αληηιεπηφ δελ αιιάδεη κφλν ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ, αιιά θαη απηή ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ επεκεξία θαη ησλ δχν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ νη 

ζχδπγνη ησλ αζζελψλ λα ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ επαγγεικαηίεο, ηφζν 
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γηα ηε δηθηά ηνπο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία φζν θαη γηα απηήλ ηνπ εηαίξνπ 

ηνπο.    

Οη ζχδπγνη ησλ αζζελψλ βξίζθνληαη ζε επάισηε θαηάζηαζε θαη 

ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη ζηελ νμεία θάζε αιιά θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

απνθαηάζηαζεο. Μάιηζηα ε επηβάξπλζε γηα ην ζχδπγν απμάλεηαη φηαλ ν 

αζζελήο θεχγεη απφ ην λνζνθνκείν θαη νη ζχδπγνη αληηιακβάλνληαη φηη δελ 

ιακβάλνπλ επαξθή ππνζηήξημε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (Theobald & McMurray, 2004).  

Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Ågren, Hollman-Frisman , Berg, Svedjeholm 

θαη Strömberg (2009), είλαη ζεκαληηθφ ν ζχδπγνο ηνπ αζζελή λα ιακβάλεη 

επαξθή ππνζηήξημε απφ αξκφδηνπο επαγγεικαηίεο. Δίλαη απαξαίηεην, γηα λα 

κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο, λα αληεπεμέιζεη ζηελ φιε δηαδηθαζία  

νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ηνλ εηαίξν ηνπ. Δάλ  δελ ιάβεη 

ππνζηήξημε πηζαλφηεηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη 

ε δπζθνξία πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη, λα νδεγήζνπλ ηνλ ζχδπγν ηνπ αζζελή 

ζηελ απειπηζία, κε κπνξψληαο λα ζηαζεί ζην πιάη ηνπ θαη λα ηνλ ζηεξίμεη.  

Δπηπιένλ ν Davies (2000), αλαθέξεη πσο νη παξεκβάζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

θαξδηαθνχ θξνληηζηή, κε  θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη  ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. 

Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ πνιινί απφ ηνπο ζπδχγνπο αλαθέξνπλ 

ηελ εκπεηξία ηεο θξνληίδαο κε πνιιέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηαπφλεζε ηνπο, ελψ νη ίδηνη 

νη ζχδπγνη είλαη απηνί πνπ απνδεηνχλ θνηλσληθή ππνζηήξημε. (Blair, Volpe & 

Aggarwal, 2014). πγθεθξηκέλα ζε κηα έξεπλα ησλ Blair, Volpe θαη Aggarwal 

(2014) ην 85% ησλ θξνληηζηψλ αλάθεξαλ ςπρνινγηθφ ζηξεο σο κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηνπο, ελψ πνιινί δήηεζαλ, θάπνηα κνξθή 

ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο φπσο νκαδηθή ζεξαπεία ή καζήκαηα γηφγθα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο νη ζχδπγνη ησλ παζρφλησλ λα απνκνλψλνληαη γηα 

ιίγν, λα βξίζθνληαη ζε έλα ραιαξσηηθφ, ήξεκν θαη φκνξθν πεξηβάιινλ, έηζη 

ψζηε λα κεηψλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη λα θαηεπλάδεηε ην άγρνο 

ηνπο (Ågren, Hollman-Frisman , Berg, Svedjeholm & Strömberg 2009). 
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Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο παξφιν πνπ νη θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα πνιινχο  

επηζηήκνλεο, (απηφ βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε θαξδηαθή 

λφζνο είλαη ε λνχκεξν έλα αίηηα ζαλάηνπ παγθνζκίσο) νη βηβιηνγξαθίεο θαηά 

ηελ γλψκε κνπ είλαη ειιεηπείο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπληξφθσλ ηνπο, ελψ αξθεηέο απφ απηέο είλαη ρξνλνινγηθά παιηέο κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε κηα μεθάζαξε θαη νινθιεξσκέλε άπνςε γχξσ 

απφ ην ζέκα. Χζηφζν ε άπνςε κνπ γηα απηφ ην ζέκα θαη αλαθνξηθά κε φζα 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, είλαη πσο νη ζχδπγνη ησλ θαξδηνπαζψλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ εηαίξνπ ηνπο, 

φπσο επίζεο θαη ε πγεία ηνπ παζψλ ζπδχγνπ επεξεάδεη ηελ δηθή ηνπο.  
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6. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 

Έρνπλ εθθξαζηεί θαηά θαηξνχο πνηθίιεο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηελ 

επεμήγεζε θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο Γαξβίλνο, κε ηε Γαξβηληθή 

ζεσξία ηεο εμέιημεο απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα αξθεηνχο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο φπσο ςπρνινγία, λεπξνινγία, θηινζνθία, αλζξσπνινγία, 

θνηλσληνινγία γηα ηελ κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Χζηφζν δελ έρεη δνζεί έλαο 

αθξηβήο επηζηεκνληθφο νξηζκφο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Βέβαηα αξθεηέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, θαίλεηαη λα 

ζπγθιίλνπλ θαη λα ηαπηίδνληαη, ππνζηεξίδνληαο πσο φια ηα ζπλαηζζήκαηα 

πξνέξρνληαη απφ λεπξνβηνινγηθή αλάπηπμε, είλαη απνηέιεζκα εμέιημεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε θίλεηξα θαη εκπεηξίεο. Δληνχηνηο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ε θάζε 

θαη φρη ε ζπλέπεηα ηεο λεπξνβηνινγηθήο δξάζεο ή ζσκαηηθήο έθθξαζεο απφ 

έλαλ νξγαληζκφ. Πνηθίια βησκέλα ζπλαηζζήκαηα, κε δηαθνξεηηθή έληαζε θαη 

ηζρχ ην θαζέλα θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε, εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ. Δθηφο απηνχ απνηεινχλ ηνλ ζπλδπαζκφ λνεηηθψλ  

θαηαζηάζεσλ, ςπρνζσκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη βηνινγηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ 

ζψκαηνο (Hewston & Stroebe, 2007). 

Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ειέγρνληαη απφ ηδηαίηεξα λεπξσληθά θπθιψκαηα ηνπ εγθεθάινπ 

θαη απνηεινχλ γλσζηηθέο απνθξίζεηο ζηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο.  Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο  πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πεξηνρψλ 

ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ακπγδαιή γηα παξάδεηγκα είλαη ππεχζπλε γηα επράξηζηα ή 

αιγνγφλα εξεζίζκαηα ηα νπνία νινθιεξψλνληαη ζηνλ ππνζάιακν, παίξλεη 

απνθάζεηο κάρεο ή θπγήο, ειέγρνληαο έηζη ηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο (Kandel, Schwartz & Jessell, 2005). Σα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ε θηλεηνπνίεζε έρνπλ θνηλέο απνθξίζεηο απφ ην απηφλνκν 

λεπξηθφ ζχζηεκα. Οη απνθξίζεηο είλαη απνηέιεζκα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ππνζαιάκνπ θαη ησλ δνκψλ ηνπ. Όηαλ ην ζψκα βηψλεη απνθξίζεηο θαη έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ηφηε ν εγθέθαινο πξνζπαζεί λα ηηο εμεγήζεη (Kolb & Whishaw, 

2009). 
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Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα εθδειψλνληαη σο βαζηθά ζπλαηζζεκαηηθά 

επεηζφδηα θαη δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Χο 

ζεηηθά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

επράξηζηε εκπινθή κε ην πεξηβάιινλ φπσο ην ελδηαθέξνλ, ελζνπζηαζκφ, 

ηθαλνπνίεζε, ραξά θ.α. (Waston, 2000). ηα αξλεηηθά πεξηιακβάλνληαη 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφ, ιχπε, αεδία, θφβνο θ.α. Δπηπιένλ σο 

ζπλαηζζήκαηα εληάζζνληαη ε ληξνπή, ε ελνρή, ν έξσηαο θαη ε πεξηθξφλεζε    

(Izard, 2009).  

 

6.1. πλαηζζήκαηα, πγεία θαη ρξόληα αζζέλεηα  

εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ 

πγεία, θαζψο θάζε ρξφληα αζζέλεηα επηδξά θαη επεξεάδεη ην άηνκν. χκθσλα 

κε ηνλ Καξαδήκα (2005), ε πηζαλή επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 

ζσκαηηθή πγεία κπνξεί λα αζθεζεί κέζσ δχν «δηαδξφκσλ», άκεζα κέζσ ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ, ηνπ ελδνθξηληθνχ ή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έκκεζα 

επηδξψληαο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ.  

Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εάλ δελ κπνξέζνπλ λα κεηξηαζηνχλ θαη 

αληηκεησπηζηνχλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηα ζεηξά ζπλερνχο θπζηνινγηθήο 

θηλεηνπνίεζεο  ηνπ νξγαληζκνχ, ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ άμνλα ππνζάιακνπ-ππφθπζε-θινηφο επηλεθξηδίσλ, ε 

νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξεο παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ φπσο απνξχζκηζε  ησλ επίπεδσλ θνξηηδφιεο, αχμεζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη κείσζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ (Rozanski & 

Kubzansky, 2005). Ζ πξνζαξκνγή ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα απνηειεί κηα 

δχζθνιε, αγρσηηθή θαη απειπηζηηθή θαηάζηαζε, ζπλνδεπφκελε πνιιέο θνξέο 

απφ κηα ζεηξά αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

επεκεξία ησλ ρξφλησλ αζζελψλ (Leventhal, Meyer & Nerenz, 1980). Αξθεηέο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη δπζκελψο κε 

ηε επαισηφηεηα ζε αζζέλεηεο (Cohen, Frank, Doyle, Skoner, Rabin & 

Gwaltney, 1998), ηελ πηνζέηεζε αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ (θαηαλάισζε 

ηξνθίκσλ κε ιηπαξά, κεησκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θ.α.) (Consedine & 

Moskowitz, 2007) θαη ηελ αληίιεςε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ (Mora, 
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Robitaille, Leventhal, Swigar & Leventhal, 2002).  Απηά πξνθχπηνπλ θαη απφ 

κηα εξεπλά, ε νπνία θαλεξψλεη πσο νη ρξφληνη αζζελείο απεηινχληαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαηά ηελ εμέιημε ηεο πάζεζεο ηνπο, ηαπηνρξφλσο 

αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία (Lewis, Haviland-Jones & Feldman-Barrett, 

2008). 

ε κηα κειέηε ησλ Paschali, Mitsopoulou, Tsaggarakis  θαη Karademas 

(2012), θάλεθε πσο ε αιιαγή ζπλζεθψλ ππξνδνηεί αιιαγή ζπλαηζζεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα ζηε κειέηε απηή ππήξραλ δπν νκάδεο ε πεηξακαηηθή θαη ε 

νκάδα ειέγρνπ. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα παξνπζηάζηεθαλ εηθφλεο 

αλζξψπηλνπ πφλνπ, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ εηθφλεο ζαιπσξήο θαη εξεκίαο. 

Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηξήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.  Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο νη πεηξακαηηθή 

νκάδα παξνπζίαζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηελ έθζεζή ησλ εηθφλσλ, ελψ 

παξάιιεια θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηηο αξλεηηθέο αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηεο  

πγείαο.  Απηφ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηηο ρξφληεο παζήζεηο, νη  νπνίεο 

πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

επεκεξία ηνπ αζζελή αιιά θαη γεληθφηεξα ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

Σν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα έρεη κειεηεζεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο σο 

παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ρξφλησλ αζζελεηψλ (Carnethon, 

Kinder, Fair, Stafford & Fortmann, 2003), θαζψο επίζεο θαη σο παξάγνληαο ν 

νπνίνο επεξεάδεη ηελ πξφγλσζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ 

(Draper & Anstey, 1996· Morris, Robinson & Samuels, 1993). Δληνχηνηο ε 

αιιειεπίδξαζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αζζέλεηαο είλαη κηα 

ακθίδξνκε δηαδηθαζία θαη ε ζπλλνζεξφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, απφ ην ζηάδην άιια θαη ηε θάζε 

ηεο αζζέλεηαο (Cohen & Rodriguez, 1995).   

Μειέηε ε νπνία βαζηδφηαλ ζε απηναλαθνξέο ρξφλησλ αζζελψλ 

θαλέξσζε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζσκαηηθήο πγείαο θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Οη ρξφληνη αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ ζσκαηηθή 

ζπκπησκαηνινγία, είραλ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (O’Brien, Atchison, 

Gremillion, Waxenberg & Robinson, 2009). Οη Ortega, Lee, Sui, Kubzansky, 
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Ruiz, Baruth θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο (2010), αλαθέξνπλ κέζα απφ έξεπλα 

ηνπο, φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα πςειά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ 

καθξφρξνλε επηβίσζε ζε αζζελείο κε θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. 

Βέβαηα ην 63% ησλ αζζελψλ  κε ρακειφ επίπεδν αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη θαιή θαξδηναλαπλεπζηηθή πγεία, θάλεθε λα είλαη ιηγφηεξν επηξξεπήο ζην 

ζάλαην, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είραλ πςειά επίπεδα αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ρεηξφηεξε θαξδηαλαπλεπζηηθή πγεία.  

Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ζπλδεζεί επίζεο, θαη κε ηα πςειά 

επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμάλνληαη ηα εκθξάγκαηα, 

ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα (Ostir, Berges, Makrides 

& Ottenbacher, 2006). Μηα κειέηε κε κεγάιν πιεζπζκφ ζε δείγκα  πνπ 

αθνξνχζε ηελ ππέξηαζε, έδεημε πσο ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα απνηειεί 

πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηνπ ζπκβάληνο ηεο ππέξηαζεο κεηαμχ ιεπθψλ θαη 

καχξσλ (Jonas & Lando, 2000). Μηα άιιε έξεπλα εμέηαζε ηε ζρέζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ πφλνπ ζε ελήιηθεο κε ρξφληα κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα. Φάλεθε πσο ν απμεκέλνο πφλνο, ζρεηηδφηαλ ζεκαληηθά θαη ζε 

πςειφ επίπεδν κε ηε ιχπε, αληηζέησο ν ειεγρφκελνο πφλνο πξνέβιεπε 

κεησκέλε ιχπε θαη ζπκφ (Naylor, Krauthamer, Naud, Keefe & Helzer, 2011). 

Έρεη απνθαιπθζεί επίζεο, φηη ππάξρεη κηα θαιή θαζηεξσκέλε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ ρξφληνπ πφλνπ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ην ίδην θαη ζε αζζελείο 

κε αξζξίηηδα. Έηζη ινηπφλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζθνχλ επίδξαζε ζηελ 

πνξεία ηεο λφζνπ, απμάλεη ηελ έθζεζε ζηνλ πφλν, απμάλεη ηελ απαηζηνδνμία 

θαη επηδεηλψλεη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο (Affleck, Tennen, Urrows & 

Higgins, 1992· Banks & Kerns, 1996· Janssen, 2002). Άιια επξήκαηα, 

απνθάιπςαλ φηη αζζελείο κε ηλνκπαιγία θαη αξζξίηηδα, φζν πην πςειά 

θπκαίλνληαλ ηα  ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηφζν πην κεησκέλεο ήηαλ νη αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ πφλν. (Zatura, Johnsons & Davis, 2005· 

Zatura, Smith, Affleck & Tennen, 2001). 

Γεληθά ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ην ξφιν 

ηεο ζιίςεο σο έλα δηαθξηηφ ζπλαίζζεκα ζηελ πγεία. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε 

ζιίςε έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλν θίλδπλν εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη 

ηε ζλεζηκφηεηα. Δλψ ν ζπκφο ζρεηίδεηαη  πεξηζζφηεξν κε ηη ζσκαηηθή πγεία, 

κε ζηεθαληαία πξνβιήκαηα, πφλν, πξφσξε ζλεζηκφηεηα (Consedine & 
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Moskowitz, 2007). Απφ ηελ άιιε ε ραξά ή ε επηπρία είλαη βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Τπάξρνπλ ελδείμεηο πσο ε απμεκέλε ραξά κπνξεί λα απμήζεη 

ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο (Consedine & Moskowitz, 

2007). Δπηπξφζζεηα, ε θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζπλδέεηαη αξλεηηθά 

κε ηε ζσκαηηθή πγεία ζε πνηθίιεο αζζέλεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηνπ θαξθίλνπ (Nykliček, Vingerhoets & Denollet, 2002). 

Πνιχ ζεκαληηθφο θαίλεηαη λα είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα  

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ πγεία ησλ ρξφλησλ παζφλησλ. χκθσλα κε ηνπο 

Steptoe, Dockray θαη Warlde (2009), ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα κπνξεί λα 

πξνζηαηέςεη ην άηνκν απφ κηα πάζεζε, ε αθφκε λα εκπνδίζεη ηελ εμέιημε 

κηαο ήδε ππάξρνπζαο ρξφληαο αζζέλεηαο. Δπηπξφζζεηα ην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, ζπκβάιιεη έκκεζα ζηελ δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο 

ηνπ παζψλ, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη αλζεθηηθφηεξνο, πξάγκα ην νπνίν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ πγεία 

ηνπ (Salovey, Rothman & Steward, 2000). Σα ηειεπηαία ρξφληα, αλαδπφκελεο 

βηβιηνγξαθίεο έρνπλ αξρίζεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν(Fredrickson, 2003· Richman, 

Kubzansky, Maselko & Kawachi, 2005). Βέβαηα θαη παιαηφηεξεο κειέηεο 

δείρλνπλ φηη ηα πςειά  ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

πεξηζηαηηθνχ απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν, εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ζλεζηκφηεηα 

απφ θάζε αηηία, ελψ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάθακςε απφ επέκβαζε 

ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο κε κφζρεπκα (Danner, Snowdon, Friesen, 

2001). Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ελφο ειηθησκέλνπ 

αηφκνπ πξηλ απφ κηα θαξδηαθή πξνζβνιή ή έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην, 

απνηειεί επίζεο έλα θαιφ πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνθαηάζηαζεο ελφο έηνπο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο πάζεζεο (Ostir, Goodwin, 

Markides, Ottenbacher,  Balfour & Guralnik, 2002). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο «Γηεχξπλζεο θαη Γφκεζεο ησλ Θεηηθψλ 

πλαηζζεκάησλ» (Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions) ηεο 

Fredrickson (1998, 2001), νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε 

επηπρία ή ε ραξά δηεπξχλνπλ ην θάζκα ηνπ αηφκνπ ζε παξαγσγηθέο ζθέςεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο. ε αληίζεζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

πεξηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ. 
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Δπηπιένλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (επηπρία, ραξά) κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάξξσζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Fredrickson & Levenson, 1998). 

Παξφια απηά ζχκθσλα κε ηνπο Pressman θαη Cohen (2005), ηα πνιχ 

απμεκέλα επίπεδα ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζε αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο 

κπνξεί λα έρνπλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ φηαλ 

ζπλδένληαη κε ππεξβνιηθή αηζηνδνμία, άξλεζε θαη πηνζέηεζε αθαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο.  

ε κηα ρξνληθά κεγάιεο δηάξθεηαο έξεπλα, δχν εηψλ, κειεηήζεθε ε 

ζρέζε κεηαμχ πγείαο (ρξφληαο πάζεζεο)  θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ άηνκα κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο παζήζεσλ· 

δηαβήηε, ππέξηαζε θαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Χζηφζν θάλεθε ν 

πξνζηαηεπηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ 

αλάπηπμε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο. Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα επεξεάδεηαη 

απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη απηφ επηδξά ζεηηθά ζηνπο πάζρνληεο, θαζψο 

απμάλεηαη ε πξνζνρή ηνπο ζηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο. Δλψ 

ζηελ ίδηα έξεπλα θάλεθε πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππέξηαζεο θαη ηνπ δηαβήηε  (Richman, Kubzansky, Maselko & 

Kawachi, 2005).  

εκαληηθά επξήκαηα πξνθχπηνπλ απφ κηα έξεπλα ησλ Ostir, Berges, 

Makrides θαη Ottenbacher (2006), ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πγεία ζε Ακεξηθάλνπο άλσ ησλ 65 εηψλ κε πξνβιήκαηα ζην ήπαξ. Πξνέθπςε 

ινηπφλ πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πγεία. Σα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνέβιεπαλ ρακειή αξηεξηαθή πίεζε ελψ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαλ κε πςειή αξηεξηαθή πίεζε. Δπηπιένλ ε απνπζία 

ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο αιιειεπηδξά κε ηνλ πφλν θαη ην ζηξεο κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, επεξεάδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ ρξφλην πφλν (Zatura, Johnsons & Davis, 2005). 

Δλ θαηαθιείδη, κέζα απφ ηηο πην πάλσ έξεπλεο δηαπηζηψζεθε ν ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζε κηα ρξφληα πάζεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαδεηθλχεηαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, πσο επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ αξλεηηθά 
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θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ· ελψ ηαπηνρξφλσο αλαδείρζεθε ν πξνζηαηεπηηθφο 

ξφινο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ πγεία, δξψληαο ζεηηθά ζε απηή, ζαλ 

κηα πξνζηαηεπηηθή θαη ηζρπξή «αζπίδα».  
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7. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Ο θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηε ςπρηθή πγεία ησλ ρξφλησλ αζζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

θαξδηνπαζψλ αιιά θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο. Δμεηάζηεθε ε ζρέζε 

αξλεηηθνχ αιιά θαη ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θαξδηνπαζή, κε απηή ηνπ 

ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ, αιιά θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

πάζρσλ επεξεάδνπλ ηoλ ζχδπγν-ζχληξνθν ηνπ.  Δπηπιένλ,  κειεηήζεθε ε 

ζρέζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ ςπρηθή πγεία ηφζν ησλ θαξδηνπαζψλ φζν 

θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο παξάιιεια (ζπγθεθξηκέλα εμεηάζηεθε ν 

βαζκφο ησλ νπνίσλ ηα ζπλαηζζήκαηα είηε είλαη ζεηηθά, είηε είλαη αξλεηηθά 

ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρηθή πγεία). Σέινο, εμεηάζηεθε ην θχιν ζέινληαο λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ε ςπρηθή πγεία επεξεάδνπλ ηα δπν θχια κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπφξεζαλ λα εμαρζνχλ νη εμήο ππνζέζεηο: 

Υπόθεζη 1η: Σφζν ηα αξλεηηθά, φζν θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ 

θαξδηνπαζψλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο. Δπίζεο, ην ίδην ζεηηθά ζρεηίδεηαη θαη ε ςπρηθή ηνπο 

πγεία. 

Τπόζεζε 2ε: Γελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ, ηφζν ζηα ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ζηε ςπρηθή πγεία. 

Τπόζεζε 3ε: Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ςπρηθήο πγείαο ζηνπο αζζελείο. Δπηπιένλ, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ςπρηθή πγεία ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο-

ζπληξφθνπο. 
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8.ΜΔΘΟΓΟ  

8.1. Γείγκα (πκκεηέρνληεο)  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπιιέρζεθε απφ πιεζπζκφ ηεο 

Κχπξνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαξδηνινγηθνί αζζελείο θαη νη ζχδπγνη-

ζχληξνθνη ηνπο. ρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ησλ θαξδηνινγηθψλ αζζελεηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο, νη αζζελείο είραλ ιάβεη δηάγλσζε ζηεθαληαίαο 

λφζνπ, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, δηαηαξαρέο θαξδηαθήο βαιβίδαο, θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα πςειή αξηεξηαθή πίεζε (ππέξηαζε), αξξπζκίεο, εγρείξεζε 

κπαινλάθη (bybass), θνιπηθή καξκαξπγή θ.α. Σν 84,9% ησλ αζζελψλ 

λνζειεχηεθε εμαηηίαο θάπνηνπ θαξδηαθνχ πξνβιήκαηνο, ελψ ην 15,1% φρη. 

Δπηπιένλ, ην 49,1% ησλ αζζελψλ είραλ ρεηξνπξγεζεί εμαηηίαο ηνπ θαξδηαθνχ 

πξνβιήκαηνο, ελψ ην 50,9% φρη. Σν ηειηθφ δείγκα αθνξνχζε 17 δεπγάξηα, 

έρνληαο ζπλνιηθά 34 ζπκκεηέρνληεο (N=34) δηαθνξεηηθνχ θχινπ.      

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα 64,18 έηε κε 

κεγαιχηεξε ειηθία ηα 88 έηε θαη κηθξφηεξε ηα 32 έηε, θαη κε ηππηθή απφθιηζε 

11,71, ελψ ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ ηα 59,81 έηε, 

κε κεγαιχηεξε ειηθία ηα 87 έηε θαη κηθξφηεξε ηα 32 έηε, θαη κε ηππηθή 

απφθιηζε 13,90. Σν 75,4% ησλ αζζελψλ ήηαλ άλδξεο θαη ην 24,53% γπλαίθεο, 

ηα αληίζηξνθα πνζνζηά ηζρχνπλ γηα ηηο/ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο 

(εηθφλα 1). Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 38,7% 

ησλ αζζελψλ θαη 36,8% ησλ ζπληξφθσλ είρε εθπαίδεπζε δεκνηηθνχ 

επηπέδνπ, 34,0% ησλ αζζελψλ θαη 41,5% ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ είραλ 

θάπνηνπ είδνπο δεπηεξνβάζκηαο/κέζεο  εθπαίδεπζεο θαη ηέινο 17,9% ησλ 

αζζελψλ θαη 13,2% ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ είραλ αλψηεξε/αλψηαηε 

εθπαίδεπζε. Σέινο, ζρεηηθά µε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ην 0,9% ήηαλ άγαµνη, ην 95,3% ήηαλ έγγαµνη, ην 2,8% 

δηαδεπγκέλνη, θαη ην 0,9% ζπγθαηνηθνχζαλ.  
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Εικόνα 1. Φχιν αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (N=34 άηνκα) 

(ηα αληίζεηα πνζνζηά ηζρχνπλ γηα ην θχιν ησλ ζπληξφθσλ ηνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,47% 

25,53% 

ΦΤΛΟ ΑΘΔΝΧΝ 

ΑΝΓΡΔ 

ΓΤΝΑΗΚΔ 
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8.2. Φπρνκεηξηθά Δξγαιεία 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ. Όζν αθνξά ηηο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, εμεηάζηεθαλ νη κεηαβιεηέο ζπλαηζζήκαηα 

(ζεηηθά, αξλεηηθά) θαη ε ςπρηθή πγεία. Δπηπιένλ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο πνπ 

ππνινγίζηεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ν Cronbach’s a (alpha), ηνπ 

νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 1.  

Ψςσική Υγεία 

Σα ηξέρνληα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα πξνζδηνξίδνληαη απφ κηα 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Γεληθήο Τγείαο, απνηειείηαη απφ  εηθνζηνθηψ 

(28) εξσηήζεηο (π.ρ. «αηζζαλζήθαηε άξξσζηνο», «είζηε ζπλερψο ππφ πίεζε», 

«έρεηε επηζπκήζεη ην ζάλαην») θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα Διιεληθά 

(Handbook of the General Health Questionnaire GHQ) (Moutzoukis, 

Adamopoulou, Garyfallos, & Karastergiou, 1990). Γηα λα απαληήζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην νη εξσηεζέληεο ρξεζηκνπνίεζαλ κηα βαζκηαία θιίκαθα 

ζπρλφηεηαο ηχπνπ Likert, κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία λα δείρλεη  πην 

έληνλα ζπκπηψκαηα. Σν GHQ-28  είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ, ρξήζηκν θαη 

αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach’s a (alpha), ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο θπκαίλεηαη 

γηα ηνπο αζζελείο ζην a=0.77 θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο  a=0.69,  

ζπλεπψο είλαη αξθεηά  πςειή.  

Σςναιζθήμαηα  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε αμηνινγήζεθε κε ηελ θιίκαθα ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (PANNAS-20) (Watson & Clark, 1994). Ζ θιίκαθα 

απνηειείηαη απφ 10 επίζεηα πνπ πεξηγξάθνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ., 
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ελζνπζηαζκέλνο, απνθαζηζκέλνο, ππεξήθαλνο), θαζψο θαη απφ 10 επίζεηα 

πνπ πεξηγξάθνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ., θνβηζκέλνο, έλνρνο,  

λεπξηθφο). Οη ζπκκεηέρνληεο θαζνδεγήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν είραλ βηψζεη ην θάζε ζπλαίζζεκα. Έηζη, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα  ηχπνπ Likert πνπ θπκαίλεηαη απφ 

1 («πνιχ ιίγν ή θαζφινπ») έσο 5 («πνιχ»).  Ζ αμηνπηζηία Cronbach’s a ήηαλ 

γηα ηα ζεηηθά ζπλαίζζεκαηα a=0.83, a=0.82 θαη γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

a=0.79, a=0.80 γηα ηνπο αζζελείο θαη ζπδχγνπο ζπληξφθνπο αληίζηνηρα. 

πλεπψο, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s a, ππνδειψλεη πνιχ πςειή 

αμηνπηζηία ηφζν ζηα ζεηηθά φζν θαη ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 

Πίλαθαο 1 

Δείκηηρ εζυηεπικήρ Σςνοσήρ (Cronbach’s alpha) ηυν Μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ 

 

 

 

 

Μεηαβιεηέο Alpha 

Φπρηθή πγεία αζζελψλ 0.77 

Φπρηθή πγεία ζπδχγσλ 0.69 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα αζζελψλ 0.83 

Θεηηθφ ζπλαίζζεκα ζπδχγσλ 0.82 

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αζζελψλ 0.79 

Αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζπδχγσλ  0.80 
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8.3. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία  

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

ελήιηθεο άλδξεο θαη γπλαίθεο κε θάπνηα θαξδηαγγεηαθή πάζεζε, θαζψο θαη 

ζηηο/ζηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο. Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ηνπο αλαθέξακε πσο 

ε έξεπλα δηεμάγεηαη απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο, αθνξά ζηηο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ρξφλησλ θαξδηαγγεηαθψλ αζζελψλ αιιά θαη ην 

ξφιν ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο, νχησο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε πσο απηέο νη αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν πγείαο.  

Δπίζεο έγηλε ζαθέο εμ αξρήο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη εζεινληηθή 

αιιά πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλα, θαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη 

εληειψο εκπηζηεπηηθέο θαη αλψλπκεο. Παξάιιεια, ελεκεξψζεθαλ πσο ε 

ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο, αλά 1.5 

κήλα πεξίπνπ ε θάζε κηα. Με κηα εμαίξεζε, έπεηηα απφ 15 εκέξεο απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη θάηη επηπιένλ ην νπνίν είλαη ηφζν ζχληνκν, φπνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί  θαη ηειεθσληθψο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηήζεθαλ ηα ηειέθσλα 

επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. πλνιηθά δαπαλήζεθαλ 4.5 κήλεο πεξίπνπ 

έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε έξεπλα. 

 Σέινο, αθνχ ε δηαδηθαζία είρε νινθιεξσζεί, επραξηζηήζακε  ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο  θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

δαπάλεζαλ ζπκπιεξψλνληαο  ηα εξσηεκαηνιφγηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

είρακε 100% ζπκκεηνρή εθ κέξνπο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην ηφζν ησλ θαξδηνπαζψλ φζν θαη ησλ 

ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ απνηειείηαη απφ έμη (6) ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (π.ρ. θχιν, ειηθία θ.α.). Γηα ηνπο θαξδηνπαζείο 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ηνπο (π.ρ. έηνο 

δηάγλσζεο, ηχπν θαξδηνινγηθήο αζζέλεηαο θ.α.). Δλψ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ  

ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ αλαθέξεη, αλ αληηκεηψπηδαλ νη ίδηνη θάπνηα ρξφληα 

αζζέλεηα. Δπίζεο ηφζν νη αζζελείο φζν θαη νη ζχδπγνη-ζχληξνθνη εξσηήζεθαλ 
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γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, πσο 

αηζζάλνληαη γεληθά θαη ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπο. 

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ηφζν ησλ θαξδηνπαζψλ φζν θαη ησλ 

ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζειίδεο. Γηα ηνπο 

θαξδηνπαζείο νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ην πσο αληηιακβάλνληαη ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή νη ίδηνη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Αληίζεηα νη ζχδπγνη-

ζχληξνθνί εξσηήζεθαλ γηα ην πψο αληηιακβάλνληαλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαξδηνπαζή ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ ηνπο. 

Σέινο ην ηξίην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζειίδεο γηα 

ηνπο θαξδηνπαζείο θαη ηέζζεξηο (4) ζειίδεο γηα ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο. 

Σφζν νη αζζελείο φζν θαη νη ζχδπγνη-ζχληξνθνη εξσηήζεθαλ γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπο ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ηηο απφςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηθηά ηνπο πγεία ν θαζέλαο θαη πσο αηζζάλνληαλ ηηο 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ελψ επηπιένλ νη ζχδπγνη-ζχληξνθνη εξσηήζεθαλ γηα ηηο 

δηθέο ηνπο απφςεηο αιιά γηα ηελ πγεία ηνπ θαξδηνπαζή ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ 

ηνπο θαη γηα ην πψο αηζζάλνληαλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηελ πγεία ηνπ 

θαξδηνπαζή ζπδχγνπ-ζπληξφθνπ. 
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9. ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

Σν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ειέγμνπκε ηηο ππνζέζεηο 

καο είλαη  ην SPSS θαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ην δείθηε Cronbach’s 

alpha.  Γηα ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δείθηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Descriptive statistics), ν πην γλσζηφο θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλνο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο, πνπ είλαη ν αξηζκεηηθφο Μέζνο φξνο  

(Mean), θαη απφ ηνπο δείθηεο δηαζπνξάο ε Σππηθή απφθιηζε (Standard 

Deviation). Δπηπιένλ, ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη:  T-test, ANOVA θαη Pearson r, ηα νπνία ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε 

ζπλέρεηα. 

9.1. Φπρηθή πγεία θαη ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, αξλεηηθά), κεηαμύ αζζελώλ 

θαη ζπδύγσλ-ζπληξόθσλ. 

Σν θξηηήξην t ή T-Test, απνηειεί έλα θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην 

φηαλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε, εάλ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

δχν νκάδεο. Έηζη ινηπφλ γηα ηηο παξαθάησ αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε 

βαζκφο εκπηζηεπηηθφηεηαο 95% κε αλάιπζε Paired Samples T-test. 

Τπνζέζακε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 

αζζελείο θαη ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο, φζν αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα 

(ζεηηθά θαη αξλεηηθά) θαζψο θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ππνδείμεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ, επνκέλσο ε ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ έξεπλα είρακε αλαιχζεη ηξία (3) δεπγάξηα, κε δχν (2) κεηαβιεηέο ην 

θαζέλα. Αξρηθά κειεηψληαο ην πξψην δεπγάξη, δειαδή ηε κεηαβιεηή «ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα αζζελψλ» θαη ηε κεηαβιεηή «ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζπδχγσλ-

ζπληξφθσλ» πξνέθπςε: t(104)= -.491, p=0,624. ην δεχηεξν δεπγάξη 

αλαιχζεθαλ νη κεηαβιεηέο «αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αζζελψλ» θαη «αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ζπδχγσλ» φπνπ θαη πξνέθπςε: t(103)= 0.678, p= 0.500. Σέινο 

ζην ηξίην δεπγάξη φπνπ κειεηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ςπρηθή πγεία δηαπηζηψζακε θαη πάιη φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
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δηαθνξέο· θαζψο απφ ηα απνηειέζκαηα γηα «ςπρηθή πγεία αζζελψλ» θαη 

«ςπρηθή πγεία ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ» πξνέθπςε: t(102)= -1.393, p=0.167.  

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην 

πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2 

Αποηελέζμαηα ηηρ επίδπαζηρ ηυν ζςναιζθημάηυν και ηηρ τςσικήρ ςγείαρ 

μεηαξύ ηος πληθςζμού πος εξεηάζηηκε (N=34) 

 Μ.Ο Τ.Α T p 

     
Εεχγνο 1                                              

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζζελψλ   
Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπδχγσλ 

 

     
31.01 
31.39 

 

7.40 
7.16 

-.491 
  

.624 

Εεχγνο 2                                            
Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζζελψλ 
Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπδχγσλ 

 

 
21.78 
21.24 

 

 

6.76 
6.48 

.678 .500 

Εεχγνο 3                                          
Φπρηθή πγεία αζζελψλ 
Φπρηθή πγεία ζπδχγσλ 

 

 

29.43 
30.33 

 

 

5.36 
4.32 

-1.393 .167 

*Correlation is significant at the level p<0,05 
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9.2. Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ δπν θύισλ σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηε ςπρηθή πγεία. 

ηελ έξεπλα καο, ζέιακε επίζεο λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δχν θχια (άλδξεο θαη γπλαίθεο), φζν αλαθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα 

(αξλεηηθά, ζεηηθά) αιιά θαη ηε ςπρηθή πγεία· ηφζν ζηνπο θαξδηνπαζείο φζν θαη 

ζηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηήζακε ην 

ζρεδηαζκφ Μνλνπαξαγνληηθήο Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο (One-Way ANOVA), 

ζέινληαο λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηα δχν θχια. 

Ζ ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη θαη ζε απηή ηελ αλάιπζε, θαζψο βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ, θάλεθε πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθέο ζηα δχν θχια, ζε θάζε ζελάξην. Βέβαηα αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη 

πξνθχπηεη κηα κφλν δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ, ε νπνία πιεζηάδεη λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απηφ ην εχξεκα αθνξά ηε κεηαβιεηή «αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ» F(1,102)= 3,54, p= 0.063, φπνπ γηα ηνπο 

άληξεο πξνθχπηεη Μ.Ο=21,92 θαη γηα ηηο γπλαίθεο Μ.Ο=19,19. 

Αλαιπηηθφηεξά ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη ηα εμήο: γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζζελψλ F(1,103)= 0.000, p=0.988· 

γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ F(1,103)= 0.066, p=0.798 

θαη γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ  F(1,103)= 0.017, p=0.896. 

Παξάιιεια γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

είλαη: γηα ηελ ςπρηθή πγεία αζζελψλ F(1,103)= 0.063, p=0,802 θαη ηέινο γηα 

ηελ ςπρηθή πγεία ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ F(1,102)= 0.274, p=0,602.  

 Βιέπνπκε ινηπφλ φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο 

θαη ζηηο γπλαίθεο σο πξνο ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ηφζν γηα ηνπο 

θαξδηνπαζείο φζν θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο. Δθηφο απφ κηα 

ηδέα ζεκαληηθφηεηαο ζρεηηθά κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ ζπδχγσλ-

ζπληξφθσλ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (πίλαθαο 3 θαη 4). 
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Πηλάθαο 3 

Διαθοπέρ μεηαξύ ηυν δύο θύλυν υρ ππορ ηα θεηικά και απνηηικά 

ζςναιζθήμαηα (Ν=34) 

*Correlation is significant at the level p<0,05 

Σημείυζη. Γηαπηζηψλεηαη πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπδχγσλ 

ηείλνπλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

p<0,05. 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Μ.Ο Τ.Α F P 

Θεηηθά_Αζζελώλ 
 

Άληξεο 
  Γπλαίθεο 

 
 

31.01 
31.03 

 
 

7.56 
7.03 

 
.000 

 
.988 

Θεηηθά_πδύγσλ 
 

Άληξεο 
Γπλαίθεο 

 
 

31.49 
31.07 

 
 

6.94 
7.94 

 
.066 

 
.798 

Αξλεηηθά_Αζζελώλ 
 

Άληξεο 
Γπλαίθεο 

 
 

21.68 
21.88 

 
 

7.00 
6.06 

 
.017 

 
.896 

Αξλεηηθά _πδύγσλ 
 

Άληξεο  
Γπλαίθεο  

 
 

21.92 
19.19 

 
 

6.64 
5.61 

 
3.540 

 

.063 
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Πίλαθαο 4 

Διαθοπέρ μεηαξύ ηυν δύο θύλυν υρ ππορ ηην τςσική ςγεία (Ν=34) 

ΧΥΦΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Μ.Ο Σ.Α F P 

     
πδχγσλ  
 

Άληξεο  
Γπλαίθεο 

 
 

30.36 
30.61 

 
 

4.56 
3.66 

 
.063 

 

 
.802 

Αζζελψλ 
 

 Άληξεο 
Γπλαίθεο  

 
 

29.52 
28.88 

 
 

5.43 
5.33 

 
.274 

 
.602 

*Correlation is significant at the level p<0,05 
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9.3. πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, αξλεηηθά) αζζελώλ 

θαη ζπδύγσλ-ζπληξόθσλ  θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ςπρηθή πγεία. 

ηελ ηειεπηαία αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζακε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο  

Pearson r (r), φπνπ είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο 

δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Με άιια ιφγηα ζέιακε λα ζπγθξίλνπκε θαηά 

πφζν ηα αξλεηηθά ή ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επζχλνληαη αιιά θαη επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ηφζν ησλ θαξδηνπαζψλ 

φζν θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ, ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία 

θαζψο r=.242, p=.014. Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο-

ζπληξφθνπο· θαζψο βάζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξνθχπηεη r=.270, p=.006. 

Δπνκέλσο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Παξάιιεια ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αζζελψλ, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ δηθή ηνπο ςπρηθή πγεία, εθφζνλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

κεηαβιεηψλ, ζπλεπψο ε ζρέζε απηή δελ είλαη ζεκαληηθή. Απφ ηελ άιιε δελ 

ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ 

θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο: r=-.158, p=.108. 

Σαπηφρξνλα, ε ςπρηθή πγεία ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα: r=-.378, 

p=.000.  

Σέινο, ε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη ζε 

απηή ηελ αλάιπζε, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηφζν ζηνπο αζζελείο φζν θαη 

ζηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο.  Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε θαη ε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη 

γηα ηνπο αζζελείο θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο. 

Ο πίλαθαο 5 πην θάησ παξνπζηάδεη φιεο ηηο ζπζρεηίζεηο. 
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Πηλάθαο 5 

Αλληλοζςζσεηίζειρ ανάμεζα ζηιρ μεηαβληηέρ ηηρ έπεςναρ   

 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                    

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα  
αζζελψλ 

  -.103 -.124 .242** .076 

2. Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ζπδχγσλ 

.435**   -.186 .157 .270** 

3. Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
αζζελψλ 

-.103 -.118   -.092 -.158 

4. Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
ζπδχγσλ  

-.124 -186 .225*   -.378** 

5. Φπρηθή πγεία αζζελψλ  .242* .157 -.092 .009   

6. Φπρηθή πγεία ζπδχγσλ .076 .270** -.158 -.378** .092  
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10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΤΣΖΖ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, αξλεηηθά) ησλ αζζελψλ κε θαξδηνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ ςπρηθή πγεία. Δπηπιένλ εμεηάζακε αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν θχια σο πξνο ηηο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

πηνζεηήζεθε γηα ην παξαπάλσ ζθνπφ ήηαλ ε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

αζζελείο κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο. 

Σα θπξηφηεξα επξήκαηα πνπ εμήρζεζαλ, βάζεη ηεο αλάιπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ επξεκάησλ είλαη ε χπαξμε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

εμέιημεο θαη πξφγλσζεο ηεο πγείαο ησλ θαξδηνπαζψλ αζζελψλ (Sirois & 

Burg, 2003), κάιηζηα κειέηεο δείρλνπλ φηη ζηηο ζπδπγηθέο-ζπληξνθηθέο ζρέζεηο 

νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο ηείλνπλ λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ησλ δχν 

ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ (Bookwala & Schulz, 1996· Meyler, Stimpson & Peek, 

2007). Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία κεηάδνζεο ζπλαηζζήκαηνο, ε έληαζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ βηψλεη θαλείο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο, κε έλαλ κε ιεθηηθφ ηξφπν ζηνπο άιινπο 

(Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). 

Όζνλ αθφξα ηελ έξεπλα καο, ζηε ςπρηθή πγεία ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ςπρηθήο πγείαο, αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο, απηή ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηζρχεη θαη ζηε 

πεξίπησζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηφζν ησλ αξλεηηθψλ φζν θαη ησλ ζεηηθψλ, κε 

ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα λα θαηαιακβάλνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε. Απηφ 

καο δείρλεη ηελ πηζαλή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπ δεχγνπο, θαζψο φπσο 

δηαπηζηψζεθε κέζσ ησλ επξεκάησλ καο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαξδηνπαζψλ 

κε απηά ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο ζπκπίπηνπλ απφιπηα. Γη’ απηφ ην ιφγν 

άιισζηε κειεηήζεθε θαη ε ζρέζε αζζελνχο-ζπδχγνπ, εθφζνλ ζέιακε λα 

εμεηάζνπκε φζν ην δπλαηφ πην αμηφπηζηα ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε· 

άιισζηε άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε δέρνληαη 

δηαξθψο αιιειεπηδξάζεηο. Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ζηελ έξεπλα καο 

πξφεθπςε κεγαιχηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 



63 

 

ζην παξειζφλ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηνπο Larson θαη Almeida (1999), φηη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηαδίδνληαη πην εχθνια απφ ηα ζεηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ ελφο κπνξεί λα κεηψζεη ηα επίπεδα 

ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ αιινχ. 

Απφ ηελ άιιε, ζέιακε λα εμεηάζνπκε αλ ππήξραλ δηαθνξέο σο πξνο 

ηα ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, αξλεηηθά) θαη ηε ςπρηθή πγεία αλάκεζα ζηνπο 

άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο, φπνπ ε ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηάθνξεο, ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηέο καο, ηφζν ζηνπο θαξδηνπαζείο φζν θαη ζηνπο ζπδχγνπο-

ζπληξφθνπο ηνπο . Βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ην εχξεκα πνπ 

αθνξά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ, ην νπνίν ηείλεη 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ελψ ζέιεη ηνπο άλδξεο ζπδχγνπο, λα βηψλνπλ 

εληνλφηεξα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Σν απνηέιεζκα απηφ ζέηεη θαηά θάπνην 

ηξφπν ην πξνβιεκαηηζκφ καο, αιιά θαη ηξνθή γηα ζθέςε. Αλαηξέρνληαο 

ινηπφλ, ζηελ έξεπλα ησλ Orth-Komér, Wamala, Horsten, Schenck-

Gustafsson, Schneiderman θαη Mittleman (2000), πνπ είρακε αλαθέξεη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη ε νπνία αθνξνχζε ην γεγνλφο  πσο νη 

θαξδηνπαζείο γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπδχγνπο 

ηνπο σο ιηγφηεξν επλντθέο απφ φηη νη θαξδηνπαζείο άλδξεο· ζα κπνξνχζακε 

βάζεη ησλ δπν απηψλ επξεκάησλ, λα εξκελεχζνπκε σο εληνλφηεξν ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ αληξψλ ζπδχγσλ, επεηδή φλησο βηψλνπλ 

εληνλφηεξα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζπδχγνπο, 

κε κπνξψληαο λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ θξνληίδα ησλ θαξδηνπαζψλ γπλαηθψλ 

ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δεδνκέλα εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ θάπνηεο 

δηαθνξέο ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ σο πξνο ην θχιν.  Οη νπνηεζδήπνηε 

δηαθνξέο ζην θχιν κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο 

παξάγνληεο, βηνινγηθέο, γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη απφ ην πψο, πνηέ θαη πνπ εθθξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Πξάγκα ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ θαζψο απφ ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο δελ πξνθχπηνπλ αξθεηέο κειέηεο νη νπνίεο 

εμεηάδνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο/ζηηο θαξδηνπαζείο κε ηνπο/ηηο ζπδχγνπο-

ζπληξφθνπο ηνπο, πφζν κάιινλ ζε επίπεδν θχινπ, θαη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 
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εμεηάζακε εκείο. Δληνχηνηο, επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πην επίπνλα θαη έληνλα ζηηο γπλαίθεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άλδξεο. Δπηπιένλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, εληνπίδνληαη 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, θαζψο θαίλεηαη λα παίδεη ξφιν ε 

πξνζσπηθφηεηα, νη δηαθνξεηηθνί ακπληηθνί κεραληζκνί θαη νη ζηξαηεγηθέο 

δηαρεηξίζεηο κηαο θαηάζηαζεο (Lewis, Haviland-Jones & Feldman-Barrett, 

2008). 

Δπηπιένλ ζηελ ηξίηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο καο, δείρζεθε φηη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, είλαη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο θαιήο πγείαο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ θαίλεηαη μεθάζαξα ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ ςπρηθή πγεία, φρη κφλν ησλ θαξδηνινγηθψλ 

αζζελψλ αιιά θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο, πξάγκα ην νπνίν 

επηβεβαηψλεη ηα νθέιε ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, παξά ηνλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξεπλψλ, νη νπνίεο έρνπλ κειεηήζεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζε θαξδηνπαζείο θαζψο θαη ζε άιιεο ρξφληεο 

παζήζεηο, ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ πνξεία 

ηεο εμέιημεο κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. Απφ ηελ άιιε, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ηφζν ησλ αζζελψλ, φζν θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

απεδείρζεζαλ πσο επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. 

Όπσο θαίλεηαη απφ δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ε αξλεηηθή 

δηάζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ ςπρηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη επνκέλσο θαθή ςπρηθή πγεία, φπνπ κε ηελ ζεηξά ηεο ζα 

δεκηνπξγήζεη θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ή θαη ην αληίζεην, δελ είλαη 

εμαθξηβσκέλν πνηα ζα πξνεγεζεί, αιιά είλαη ζαθέο πσο ε παξνπζία ηεο κηαο 

επηδεηλψλεη ηελ άιιε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Μάιηζηα ε χπαξμε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο 

έρεη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο, κηα έξεπλα ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν, 

έδεημε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ ζλεζηκφηεηα ησλ 

αζζελψλ κε ηε ζηεθαληαία λφζν ελλέα (9) ρξφληα κεηά (Denollet & Brutsaert, 

2001). Όπσο αληηιακβαλφκαζηε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ζπρλά 

ηελ αηηία εκθάληζεο κηαο αζζέλεηαο ε επηδείλσζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 
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Γη’ απηφ ην ιφγν ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, απνηεινχλ εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα πνιινχο εξεπλεηέο, θέξλνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζε δεχηεξε κνίξα, πξάγκα ην νπνίν είλαη ιάζνο. Μέζα απφ ηελ 

θαιχηεξε επίγλσζε ηεο δξάζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε αζζελείο,  ζα 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε λνζνθνκεία ε ζε άιινπο πγεηνλνκηθνχο ρψξνπο 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα είραλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο κέζα απφ δηαθνξέο ηερληθέο. 

Χζηφζν, ε κειέηε καο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο. Πξψηα απφ φια ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο ηα νπνία αμηνιφγεζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπδχγσλ-ζπληξφθσλ ηνπο, θαη ίζσο ζηεξνχληαη ηεο 

αληηθεηκεληθήο ηεθκεξίσζεο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ζπλέληεπμε, νχησο ψζηε κέζσ ηεο άκεζεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζπκκεηέρνληα λα θαιπθζνχλ ηα (ηπρφλ) θελά ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα 

θαιχηεξε εγθπξφηεηα επξεκάησλ. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ην δείγκα 

καο είλαη κηθξφ, ζπλεπψο θαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα  γεληθεχζνπκε ηα επξήκαηα καο. Χζηφζν 

ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα ζπιιερζεί θαζψο έπξεπε 

νη θαξδηνπαζείο λα είλαη παληξεκέλνη ή λα ζπδνχλ, θαζψο ε κειέηε καο 

αθνξνχζε θαη ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο ηνπο. Αθφκε, ε πιεηνςεθία ησλ 

αζζελψλ ζην δείγκα απνηειείηαη απφ άλδξεο θαη βάζεη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, ην θχιν απνηειεί 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή, φπνπ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 

άηνκα, ηφζν ζηε ςπρηθή ηνπο πγεία φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Παξά 

ηνπο πεξηνξηζκνχο, πηζηεχνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη 

ζεκαληηθά. 

Μειινληηθέο κειέηεο, ζα κπνξνχζαλ λα επαλαιάβνπλ ηελ έξεπλα καο, 

επεθηείλνληαο ηελ θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο, κε κεγαιχηεξν δείγκα ψζηε λα 

αλαδεηρζεί ε αμηφπηζηε θαη έγθπξε χπαξμε πςειψλ ζπζρεηίζεσλ θαη αηηησδψλ 

ζρέζεσλ ζηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο. Δπηπξφζζεηα, έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ 

λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δθφζνλ θάζε 

άηνκν επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, 



66 

 

ελψ παξάιιεια ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

εμσηεξηθεχνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα. Βάζε απηψλ ζα 

είρακε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα επί ηνπ ζέκαηνο, ελψ κειεηψληαο 

κεκνλσκέλα θάζε ζπλαίζζεκα ζα κπνξνχζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ  ζηελ 

ζπλέρεηα κε ηελ ςπρηθή πγεία.  Δλδηαθέξνλ επίζεο ζα ήηαλ λα κειεηεζεί θαη ε 

θαηαζηνιή ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο πνιιά άηνκα, δελ εμσηεξηθεχνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ κειέηεο λα ειέγμνπλ θαηά πφζν ε 

θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, επεξεάδεη ηνπο ρξφληνπο αζζελείο αιιά θαη 

ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ή εάλ ε κε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

πξνδηαζέηεη ηα άηνκα ζε κηα ρξφληα πάζεζε. Αθφκε, κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη ε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ ςπρηθή πγεία. 

Μειινληηθά θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

πνπ λα αθνξνχλ ηνπο ζπδχγνπο-ζπληξφθνπο φρη κφλν ζε θαξδηνινγηθνχο 

αζζελείο αιιά θαη ζε θάζε ρξφληα πάζεζε, θαζψο φπσο δηαπηζηψζεθε απφ 

δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο νη ζχδπγνη-ζχληξνθνη δηαηαξάζζνληαη 

νηθνλνκηθά, ςπρνινγηθά, ζσκαηηθά αιιά θαη ζηηο ελδνπξνζσπηθέο ηνπο  

ζρέζεηο θαη θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα θαη λα 

παξέρνπλ θξνληίδα ζηνλ πάζρνληα. Μάιηζηα ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ 

δείρλνπλ φηη νη ζχληξνθνη ησλ θαξδηνπαζψλ κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε απφ φηη νη αζζελείο (Moser & Dracup, 2004), ελψ 

έξεπλα ησλ Robinson θαη Barnett (2012), έδεημε πσο ε κεησκέλε ςπρηθή 

επεμία ηνπ ζπδχγνπ πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηνλ αζζελή, αιιά θαη λα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ πηνζέηεζε 

ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο. Αθφκε, πεξαηηέξσ έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθεληξσζνχλ θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο δπαδηθήο ζρέζεο αζζελνχο-

ζπληξφθνπ φπσο ην επάγγεικα, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κνξθσηηθφ επίπεδν 

θ.α.  

Δλ θαηαθιείδη, νη έξεπλεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ ηνκέα ηε 

Φπρηθήο Τγείαο, νχησο ψζηε λα βνεζεζνχλ νη ρξφληνη αζζελείο θαζψο θαη ν 

νηθνγελεηαθφο ηνπο πεξίγπξνο, λα πξνζαξκνζηνχλ επθνιφηεξα ζηε πάζεζε 

θαη ζην λέν ηξφπν δσήο δηαηεξψληαο φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν ην επίπεδν ηεο 

ςπρηθήο πγείαο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα 

ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 
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ζπλαηζζεκάησλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ελψ νη ηερληθέο 

ραιάξσζεο, ε εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε αιιαγή ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ έρνπλ απνδεηρζεί ζηξαηεγηθέο κε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Καξαδήκαο, 2005). 
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