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 Πεξίιεςε 

Η ζεξαπεία κε ππεξβαξηθφ νμπγφλν (ΘΤΒΟ) απνηειεί κηα ζρεηηθά θαηλνχξηα 

ζεξαπεία, ε νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνηθίιεο λφζνπο θαιχπηνληαο έλα επξχ 

ειηθηαθφ θάζκα. Οη πεξηνξηζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ απνπίεζεο, φπνπ 

ρνξεγείηαη ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν (ΤBΟ), ν εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο θαη ε 

αδπλακία ηεο άκεζεο εμφδνπ θαζηζηνχλ ελδηαθέξνπζα ηε κειέηε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

αζζελψλ. ηελ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα κειεηήζεθε, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κεζφδσλ 

ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο, ε εκπεηξία 11 αζζελψλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζε 

ΘΤΒΟ ζην Ναπηηθφ Ννζνθνκείν Κξήηεο. Σα δεδνκέλα ειήθζεζαλ κέζσ ρξήζεο 

εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη απνκαγλεηνθψλεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε 5 θαηεγνξίεο, ηηο θέςεηο θαη ηα πλαηζζήκαηα πξηλ ηελ Έλαξμε 

ηεο Θεξαπείαο, ηνλ Δμνπιηζκφ ηνπ Θαιάκνπ, ηηο Δκπεηξίεο κέζα ζηνλ Θάιακν 

Απνπίεζεο, ηελ Πνξεία ηεο Θεξαπείαο θαη ηε Γλσζηηθή Αλαπαξάζηαζε ηεο ΘΤΒΟ. 

Σέινο, ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη παξαηέζεθαλ 

νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί απηήο.  

Abstract 

Hyperbaric oxygen therapy (ΗBΟΣ) is considered as a relatively new medical 

treatment, which is applied to various diseases and to a wide range of ages as well. 

The limited spatial structure of the hyperbaric chamber in which the hyperbaric 

oxygen (HBO) is administered to patients, the specialized equipment in it, and the fact 

that patients are not able to instantly exit the chamber are some of the factors that 

constitute the study of such patients’ experiences and emotions quite interesting. The 

particular qualitative research, through the use of Grounded Theory’s methods, dealt 

with the study of 11 patients’ experiences, which were treated with HBOT in the 

Cretan Naval Hospital. Data was obtained through semi-structured interviews and 

their transcripts. The results were grouped in the following 5 categories: Thoughts and 

Emotions before the Treatment’s Entry, the Chamber’s Equipment, the Experiences in 

the Hyperbaric Chamber, the Course of the Treatment, and the Cognitive 

Representation of the HBOT. Finally, the results and limitations of the particular 

research are discussed. 
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Η ζεξαπεία κε ππεξβαξηθφ νμπγφλν (ΘΤΒΟ) απνηειεί κία δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζεξαπεπηηθά ζπκπηεζκέλν νμπγφλν (Hart & Kindwall, 

1977). Ο θιάδνο ηεο ηαηξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε απηή ηε ζεξαπεία νλνκάδεηαη 

Τπεξβαξηθή Ιαηξηθή θαη ρξεζηκνπνηεί πνιιέο απφ ηηο αξρέο ηεο Καηαδπηηθήο 

Ιαηξηθήο (Σδαβέιιαο, 2012α). Ο ζπκπηεζκέλνο αέξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε 

έλα ζάιακν απνπίεζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ ίδηα πίεζε κε εθείλε πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην βάξνο ηνπ λεξνχ ζηε ζάιαζζα. Η ΘΤΒΟ κπνξεί λα νξηζηεί σο 

ε δηαιείπνπζα ρνξήγεζε 100% νμπγφλνπ, ην νπνίν εηζπλέεηαη ζε πίεζε κεγαιχηεξεο 

απφ απηήο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο (Hjelm, Löndahl, Katzman & Apelqvist, 

2009). Η αχμεζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί , 

είηε ζε κνλνζέζηνπο ζαιάκνπο (1 αζζελήο), είηε ζε ζαιάκνπο πνιιψλ ζέζεσλ (Gill & 

Bell, 2004). Οη ζάιακνη πνιιψλ ζέζεσλ είλαη ζπκπηεζκέλνη κε αέξα θαη ην νμπγφλν 

ρνξεγείηαη κέζσ κάζθαο πξνζψπνπ, θνπθνχιαο ή ελδνηξάρεηνπ ζσιήλα ελψ νη 

κνλνζέζηνη ζάιακνη ζπκπηέδνληαη θαηεπζείαλ κε νμπγφλν.  

Σν νμπγφλν δηαιχεηαη ζην αίκα, επηηξέπνληαο ηε δηαηήξεζε ηεο θπηηαξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε απνπζία αηκνζθαηξίλεο (Mitton & Hailey, 1999). Σν 

ππεξνμπγσλνκέλν αίκα πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο ηζηνχο πξνθαιεί νξηζκέλεο 

θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα νθέιε ηεο ζεξαπείαο. 

πγθεθξηκέλα, ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν (YΒO) επηδξά κέζσ ηνπ άκεζνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ πηέζεσλ, ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Boyle, θαη κέζσ ηεο 

απμεκέλεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ νμπγφλνπ (Υαλδξηλνχ, 2012). Οη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζεξαπεπηηθά νθέιε ηνπ ππεξβαξηθνχ 

νμπγφλνπ είλαη νη κεραληθέο επηδξάζεηο, νη βαθηεξηνζηαηηθέο επηδξάζεηο, ε ζεξαπεία 

ηεο δειεηεξίαζεο θαη ε ζεξαπεία ηεο ππνμίαο (Broussard, 2004). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν νη σθέιηκεο επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο, φζν θαη νη 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απηήο, δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ θαη απφ ηηο 

θπζηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο επηδξάζεηο ηεο ππεξνμίαο (Gill & Bell, 2004).   

Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Αλ θαη ην 1893 ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζάιακνο απνπίεζεο 

κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία ζπκπησκάησλ πνπ εκθαληδφηαλ κεηά απφ θαηαδχζεηο, 

ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ αξθεηέο δεθαεηίεο γηα λα κεηαβεί ε ρξήζε ηεο Τπεξβαξηθήο 
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Ομπγνλνζεξαπείαο ζε αζζέλεηεο πνπ δελ ζρεηηδφηαλ κε θαηαδπηηθά αηπρήκαηα 

(Γατηάλνπ, 2012). Η πξψηε θιηληθή εθαξκνγή ηνπ ΤΒΟ έγηλε ην 1955 ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν πνπ είραλ αθηηλνβνιεζεί (Churchill-Davidson, Sanger & Thomlinson., 

1955). Έλα ρξφλν κεηά, ην 1956, ν Καζεγεηήο ηεο Υεηξνπξγηθήο Boerema 

ρξεζηκνπνίεζε ηε ΘΤΒΟ ζην Άκζηεξληακ, κε ζθνπφ ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο δηαθνπήο ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο,  φηαλ 

δελ εθαξκνδφηαλ αθφκα ε εμσζσκαηηθή θπθινθνξία (Boerema θαη ζπλ., 1956). 

Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή πεξίνδν άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ΘΤΒΟ 

ζηε Μ. Βξεηαλία, ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά καδί  κε ηελ αθηηλνζεξαπεία γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε λενπιαζκαηηθψλ φγθσλ. Σαπηφρξνλα, ζηε θσηία 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε επηηπρία ην ΤΒΟ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ πνπ 

δειεηεξηάζηεθαλ απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (Γατηάλνπ, 2012).  

Βέβαηα, ζηα αξρηθά ζηάδηα ε ΘΤΒΟ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε πεξηπηψζεηο γηα 

ηηο νπνίεο δελ ππήξραλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα γηα ην ζεξαπεπηηθφ ηεο 

φθεινο, φπσο ε άλνηα, ην εκθχζεκα θαη ε αξζξίηηδα (Gill & Bell, 2004). Γηα λα κελ 

ππάξρνπλ απζαίξεηεο ρξήζεηο ηνπ ΤΒΟ, ζεζπίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

επίζεκε επηηξνπή, ε νπνία θαζφξηζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ. ηηο κέξεο καο, νη ζάιακνη απνπίεζεο ζεσξνχληαη ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεξαπεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ 12 άηνκα ηαπηφρξνλα 

(Mathieu, 2004).  

Υαξαθηεξηζηηθά Θεξαπείαο 

Γηάξθεηα. Η δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο πνηθίιιεη θαη δελ είλαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλε ελψ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε θχζε ηεο λφζνπ (Σδαβέιιαο, 2012β). 

πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα ηεο δειεηεξίαζεο απφ κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα κπνξεί λα δηαξθεί 45 ιεπηά ελψ ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο απνζπκπίεζεο 

κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 5 ψξεο (Tibbles & Edelsberg, 1996). Ο ρξφλνο πνπ 

πξναλαθέξεηαη πεξηγξάθεη ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηνπ νμπγφλνπ παξαιείπνληαο ηνπο 

ρξφλνπο πνπ δηαξθνχλ νη θάζεηο ηεο ζπκπίεζεο θαη ηεο απνζπκπίεζεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηξαπκάησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην 

ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ, ν κέζνο ρξφλνο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ είλαη ηα 90 ιεπηά θαη ε 

ζεξαπεία νινθιεξψλεηαη ζε 20 κε 30 ζπλεδξίεο (Tibbles & Edelsberg, 1996).  
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πρλόηεηα. Η ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

θάζε αηφκνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε επηιεγκέλσλ δεξκαηηθψλ κνζρεπκάησλ 

ή επηκνιπζκέλσλ ηξαπκάησλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε θαη λα 

θπκαίλεηαη απφ 5-20 ζπλεδξίεο ελψ φηαλ θπξίαξρνο ζηφρνο είλαη ε αγγεηνγέλλεζε 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 15-40 ζπλεδξηψλ (Σδαβέιιαο, 2012β).            

Δλδείμεηο. Η ΘΤΒΟ ρξεζηκνπνηείηαη θιηληθά ζε έλα κεγάιν εχξνο 

πεξηπηψζεσλ αζζέλεηαο, είηε απηέο είλαη κνιπζκαηηθέο (αεξφβηεο ή αλαεξφβηεο), είηε 

κε κνιπζκαηηθέο (Ellis & Mandal, 1983), ελψ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

βηνρεκηθφ, θπηηαξηθφ θαη θπζηνινγηθφ επίπεδν (Tibbles & Edelsberg, 1996). Η 

Τπνζαιάζζηα θαη Τπεξβαξηθή Ιαηξηθή Κνηλφηεηα (Undersea and Hyperbaric Medical 

Society) έρεη εγθξίλεη ηε ζεξαπεία 14 ελδείμεσλ γηα ΘΤΒΟ (Weaver, 2014). Απηέο 

είλαη ε εκβνιή απφ αέξα ή αέξην, ε δειεηεξίαζε απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ε 

θισζηεξηδηαθή κπνζίηηδα θαη κπνλέθξσζε (αεξηνγφλνο γάγγξαηλα), νη ζνβαξνί 

ηξαπκαηηζκνί, ην ζχλδξνκν δηακεξίζκαηνο θαη άιιεο νμείεο ηξαπκαηηθέο ηζραηκίεο, ε 

λφζνο ησλ δπηψλ, ε ζνβαξή αλαηκία, ην ελδνθξαληαθφ απφζηεκα, νη λεθξσηηθέο 

κνιχλζεηο καιαθψλ ηζηψλ, ε αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία νζηενκπειίηηδα, νη 

θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο (καιαθψλ ηζηψλ θαη νζηενλεθξψζεσλ) ιφγσ αθηηλνβνιίαο, 

θαηαζηαικέλα κνζρεχκαηα θαη θξεκλνί, νη νμείο ηξαπκαηηζκνί απφ ζεξκηθά 

εγθαχκαηα θαη ε ηδηνπαζήο αηθλίδηα λεπξναηζζεηήξηα απψιεηα αθνήο.  

Γξαζηεξηόηεηεο εληόο ζαιάκνπ. χκθσλα κε ηνπο Lv, Chirivella & 

Gagliardo (2016), ν χπλνο απνηειεί ηελ πην θνηλή δξαζηεξηφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε ΘΤΒΟ, αλ θαη ν ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην κεράλεκα 

παξαγσγήο νμπγφλνπ είλαη αξθεηά δπλαηφο θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί εχθνια. 

Γεληθφηεξα, επεηδή κέζα ζην ζάιακν είλαη πην εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηα άλσ 

άθξα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλεζίδνληαη είλαη ε αζρνιία κε Smartphone θαη ην 

δηάβαζκα βηβιίσλ. Βέβαηα, ε άβνιε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο δπζθνιεχεη ηελ ελαζρφιεζε 

κε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλήζσο θνπξάδεη ηνπο αζζελείο (Lv θαη ζπλ., 

2016). 

Δθαξκνγέο Θεξαπείαο 

Αλ θαη ε ρξήζε ηεο ΘΤΒΟ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, δελ έρεη αθφκα 

αλαγλσξηζηεί πιήξσο ν αθξηβήο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν απηή επηδξά ελψ 
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εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή ηεο ρξεζηκφηεηα 

(Spiegelberg, van Neck & van der Wal, 2010). Γεληθφηεξα, ε ΘΤΒΟ απνηεινχζε γηα 

αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κία ακθηιεγφκελε ζεξαπεία ελψ θαηά θαηξνχο ε ρξήζε ηεο 

ζπλδέζεθε εζθαικέλα κε ηε ζεξαπεία ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη ηεο θαιάθξαο 

(Broussard, 2004). Αλακελφκελα, ε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ ΤΒΟ άξρηζε λα 

πξνηείλεηαη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο αλ θαη αθφκα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ 

επαξθνχζαλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ππεξβαξηθήο ζεξαπείαο σο ζεξαπεία επηινγήο. Γηα 

απηφ ην ιφγν ζπλεδξηάδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επηηξνπέο πνπ εμεηάδνπλ 

ζε πνηεο λφζνπο κπνξεί ε ΘΤΒΟ λα απνηειέζεη ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία. H κφλε 

απφιπηε αληέλδεημε είλαη έλαο ππφ ηάζε πλεπκνζψξαθαο πνπ δελ έρεη ζεξαπεπηεί , 

ελψ ζρεηηθέο αληελδείμεηο απνηεινχλ ε δηαηαξαγκέλε εμηζνξξφπεζε πίεζεο θαη ε 

θαξδηαθή λφζνο (Gill & Bell, 2004).    

Αθηηλνβνιεζέληεο αζζελείο. Η ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ ΤΒΟ θαίλεηαη 

ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ζηελ απνθαηάζηαζε ή θαη βειηίσζε νξγαληθψλ βιαβψλ πνπ 

έρνπλ εκθαληζηεί σο απνηέιεζκα ηεο αθηηλνβνιίαο δηαθφξσλ πεξηνρψλ. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνληαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αηκνξξαγηθήο θπζηίηηδαο πνπ πξνθαιείηαη ζε 

ελήιηθεο αζζελείο κεηά απφ αθηηλνβνιία (Yoshida θαη ζπλ., 2008),  ε ζεξαπεία ηεο 

δηαιείπνπζαο νμείαο απφθξαμεο ηνπ εληέξνπ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί 

ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο (Abu-Asi &Andreyev, 2013) θαη ε απνθαηάζηαζε 

θαξπγγνζηνκηψλ, πνπ δελ δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε κηθξνρεηξνπξγηθέο 

ηερληθέο, ζε αθηηλνβνιεζέληεο αζζελείο (Cordova θαη ζπλ., 2005).  

Σαπηφρξνλα, ε νζηενλέθξσζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε επηπινθήο 

ιφγσ αθηηλνβνιίαο, ζηελ νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ην ΤΒΟ (Harding, Courtney, 

Hodder & Bryson, 2012. van Merkesteyn, Bakker & Borgmeijer-Hoelen, 1995). 

πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηεο ΘΤΒΟ ζε ζπλδπαζκφ κε ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ θαη 

αληηβηνηηθή αγσγή βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο ιχζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο θάησ γλάζνπ 

ζε πεξηπηψζεηο νζηενλέθξσζεο απφ αθηηλνβνιία, εηδηθά φηαλ μεθηλήζεη ε ρξήζε ηεο 

ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ (van Merkesteyn θαη ζπλ., 1995). Δπίζεο, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη London, Park, Gampper θαη Hoard (1998), ε ΘΤΒΟ κεηψλεη ηνλ 

πφλν ζε αζζελείο κε νζηενλέθξσζε ζηελ θεθαιή θαη ηνλ απρέλα βειηηψλνληαο ηελ 

θιηληθή ηνπο εηθφλα. Χζηφζν, αλ θαη ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ηάζε λα παξαπέκπνληαη 

αζζελείο κε νζηενλέθξσζε απφ αθηηλνβνιία γηα ΘΤΒΟ, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο 
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εξεπλεηηθέο απνδείμεηο γηα ην ξφιν πνπ παίδεη ην ΤΒΟ ζηελ πξφιεςε θαη ηε 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ζηελ θεθαιή θαη ζηνλ απρέλα (Forner, Lee & 

Jansen, 2014).   

Γηαβεηηθά πόδηα. Αλ θαη ε ζεξαπεία ησλ ειθψλ ησλ δηαβεηηθψλ πνδηψλ είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε (Tiaka, Papanas, Manolakis & Maltezos, 2012), θαίλεηαη φηη ην 

ΤΒΟ ζπλδέεηαη κε ηελ επνχισζε ηνπο (Oliveira θαη ζπλ., 2014). Δπίζεο, ε αλάδεημε 

ηεο ΘΤΒΟ σο ηειεπηαίαο ελαιιαθηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ κε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ελδερφκελν 

αθξσηεξηαζκνχ ησλ άθξσλ ηνπο (Broussard, 2004. Roeckl-Wiedmann, Bennett & 

Kranke, 2005), κπνξεί λα επεξεάζεη ηα άηνκα ζπλαηζζεκαηηθά, ζσκαηηθά θαη 

θνηλσληθά (Hjelm θαη ζπλ., 2009). Γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ 

ΤΒΟ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο, εθηφο απφ ηελ επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ θαη ηελ 

απνθπγή ηνπ αθξσηεξηαζκνχ, είλαη βνεζεηηθή θαη ζηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ αζζελψλ (Broussard, 2004).  

Σξαύκαηα. Σν ΤΒΟ βνεζάεη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ ηξαπκάησλ, 

ηα νπνία εκκέλνπλ παξά ην ζπλδπαζκφ αληηβηνηηθήο αγσγήο, ρεηξνπξγηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη κεηακφζρεπζεο δέξκαηνο θαη κεηαηξέπνληαη ζε κηα ρξφληα 

λνζνινγηθή θαηάζηαζε (Lin θαη ζπλ., 2006). ε κηα έξεπλα κάιηζηα πνπ έγηλε ζε 

επίκπεο, θάλεθε φηη ην ΤΒΟ ιεηηνπξγεί δηακεζνιαβεηηθά κεηαμχ ηνπ ςπρνινγηθνχ 

ζηξεο θαη ηεο επνχισζεο ησλ ηξαπκάησλ, βειηηψλνληαο ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο θαη 

επηηαρχλνληαο ηελ ηαρχηεηα ηεο επνχισζεο (Gajendrareddy, Sen, Horan & Marucha, 

2005).   

Παξάιιεια, ην ΤΒΟ βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ 

ηξαπκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε ΘΤΒΟ θάλεθε φηη βειηηψλεη ηε λεπξνςπρνινγηθή 

ιεηηνπξγία (Golden, Golden & Neubauer, 2006.Harch θαη ζπλ., 2012) θαζψο θαη ηε 

κλήκε (Boussi-Gross θαη ζπλ., 2014. Harch θαη ζπλ., 2012) αζζελψλ κε ρξφληα 

εγθεθαιηθά ηξαχκαηα. Σαπηφρξνλα, βειηηψλεη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο αζζελψλ πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ζχλδξνκν κεηά απφ δηάζεηζε έπεηηα 

απφ ήπην ηξαπκαηηζκφ ζηνλ εγθέθαιν (Boussi-Gross θαη ζπλ., 2013). Δπηπξνζζέησο, 

βειηίσζε παξαηεξήζεθε θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο, φπσο ην γεληθφ άγρνο, 

ε θαηάζιηςε, ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο ζε ζηξαηηψηεο 
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πνπ είραλ ππνζηεί ήπην ή κέηξην εγθεθαιηθφ ηξαπκαηηζκφ θαη είραλ δηαγλσζζεί κε 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο (Harch θαη ζπλ., 2012). 

Παηδηά. Μηα άιιε θαηεγνξία αζζελψλ ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ε ΘΤΒΟ 

είλαη νη παηδηαηξηθνί αζζελείο ηφζν ζε πεξηπηψζεηο λφζσλ πνπ είλαη απεηιεηηθέο γηα 

ηε δσή φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο ρξφλησλ λνζεκάησλ (Waisman, Shupak, Weisz θαη 

Melamed, 1998). πγθεθξηκέλα, νη Waisman θαη ζπλ. (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη, 

εθφζνλ ππάξρεη θαηάιιειε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

εηδηθνηήησλ, ε ΘΤΒΟ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

παηδηαηξηθήο, φπσο ε γεληθή παηδηαηξηθή, ε παηδηαηξηθή κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο 

θαη ε κνλάδα γηα ηα λενγλά γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο 

ελήιηθνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην ΤΒΟ θαίλεηαη φηη βνεζάεη ζηελ πιήξε χθεζε ηεο 

αηκνξξαγηθήο θπζηίηηδαο κε φςηκε έλαξμε ζε παηδηά πνπ έρνπλ θάλεη κεηακφζρεπζε 

αηκνπνηεηηθψλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ (Zama θαη ζπλ., 2013) θαζψο θαη ζηε ζεξαπεία 

εγθεθαιηθψλ απνζηεκάησλ ζε παηδηά (Kurschel, Mohia, Weigl & Eder, 2006). 

Μνιύλζεηο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ην ζεξαπεπηηθφ φθεινο ηνπ ΤΒΟ ζε 

αζζελείο κε κνιχλζεηο πνηθίινπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Ellis θαη Mandal (1983), 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΘΤΒΟ, φηαλ ζπλδπαζηεί κε ηε ρξήζε αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο θαη 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, έρεη ζρεηηζηεί κε ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ελφο 

αζζελή ελψ ηαπηφρξνλα δηαθφπηεη ηελ εμάπισζε ηεο κφιπλζεο θαη κεηψλεη ηνλ 

δείθηε ζλεζηκφηεηαο. ε αληίζεζε, νη Walter θαη ζπλ. (2014), ζε κηα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη αλάιπζε 61 πεξηπηψζεσλ κε κνιχλζεηο ζε νζηά θαη αξζξψζεηο, δελ 

είραλ αξθεηά ζηνηρεία ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ην σθέιηκν απνηέιεζκα ηνπ ΤΒΟ ζε 

αλαεξφβηεο κνιχλζεηο. 

Δγθεθαιηθά Δπεηζόδηα. Η ρξήζε ηνπ ΤΒΟ γηα ηε ζεξαπεία νμέσλ 

εγθεθαιηθψλ ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ απνηειεί έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα ζηελ 

ηαηξηθή θνηλφηεηα (Nighoghossian & Trouillas, 1997). πγθεθξηκέλα, νη Brkic θαη 

ζπλ. (2012) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΘΤΒΟ βνεζάεη αθνχ εληείλεη ηηο λεπξνπιαζηηθέο 

απνθξίζεηο κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο αμνληθήο έγρπζεο θαη ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ 

ζπλάςεσλ. ε αληίζεζε, νη Carson, McDonagh, Russman θαη Helfand (2005) ζε κηα 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ νθειψλ ηεο ρξήζεο ηνπ ΤΒΟ ζηε ζεξαπεία 

εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΘΤΒΟ δελ σθειεί. 
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Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγείν θαξδηάο 

θαη εκθάληζαλ κεηά θάπνην εγθεθαιηθφ, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα ζεξαπεπηηθά νθέιε ηνπ 

ΤΒΟ είλαη εμαηνκηθεπκέλα, έρνπλ ζεσξεηηθή βάζε θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ 

(Gibson, 2007). Σειηθά, ε χπαξμε ειάρηζησλ ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ κειεηψλ θαη 

νη αλεπαξθείο κεζνδνινγηθέο ηερληθέο δελ βνεζάλε ζηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο ΘΤΒΟ ζηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα.   

πκπιεξσκαηηθή Θεξαπεία 

Σν ΤΒΟ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά φηαλ εθαξκφδεηαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζπλδπαζκέλε κε ελδεδεηγκέλα ηαηξηθά πξσηφθνιια. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Cianci θαη ζπλ. (1988) βξήθαλ φηη ην ΤΒΟ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη  

ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ απνθπγή ρεηξνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο πνπ έρνπλ 

εγθαχκαηα ζην 40-80% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Δπίζεο, φηαλ ζπλδπάδεηαη 

κε ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ θαη κε απνθαηάζηαζε καιαθψλ ηζηψλ , βειηηψλεη ηελ 

θαηάζηαζε πιεγψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ δειεηεξηψδε θίδηα (Korambayil, 

Ambookan, Abraham & Ambalakat, 2015). ηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνπαζνχο αηθλίδηαο 

λεπξναηζζεηήξηαο απψιεηαο αθνήο κάιηζηα, ην ΤΒΟ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηεξνεηδή, 

έρεη σθέιηκα απνηειέζκαηα ζηελ αζζέλεηα φηαλ εθαξκφδεηαη ζηελ αξρηθή ηεο θάζε 

(Körpinar θαη ζπλ., 2011). Δπίζεο, ε ΘΤΒΟ έρεη πξνηαζεί σο ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία ζηηο πεξηπηψζεηο αζιεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνπο ηξαπκαηηζκνχο ή 

θφπσζε (Ishii θαη ζπλ., 2005). 

Παξάιιεια, ε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ ΤΒΟ έρεη ζρεηηζηεί κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ πξφιεςε θαη ηε βειηίσζε λεπξνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ. πγθεθξηκέλα, ε ΘΤΒΟ είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηε βειηίσζε δηαθφξσλ 

λεπξνγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ πεξίπησζε ελφο εθήβνπ αζζελή κε εκβξπτθφ 

αιθννιηθφ ζχλδξνκν (Stoller, 2005) ελψ ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηε ρξήζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηνμεηδσηηθνχ θάλεθε λα έρεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζηε λφζν ηνπ 

Alzheimer (Tian θαη ζπλ., 2012). Αθφκε, νη Isakov, Churkin, Epifanova θαη 

Rybal'skiǐ (1987), ππνζηήξημαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ΤΒΟ ζε αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα, κε ην κέγηζην ζεξαπεπηηθφ φθεινο λα παξαηεξείηαη κεηά ηελ πάξνδν 

10-12 ζπλεδξηψλ. 
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Γηάθνξεο Δθαξκνγέο     

Σν ΤΒΟ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θξίζηκε θαηάζηαζε, αξθεί λα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο εηδηθφο εμνπιηζκφο θαη λα 

πιαηζηψλεηαη ν ζάιακνο απφ κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη απφ πξνζσπηθφ κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (Weaver, 2011) ελψ θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηαηήξεζε νξγάλσλ in vivo απφ εγθεθαιηθά λεθξνχο αλζξψπνπο κέρξη ην ζηάδην ηεο 

κεηακφζρεπζεο (Bayrakci, 2008). Παξάιιεια, ε  ΘΤΒΟ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε 

θαη ζηα πιαίζηα παξεγνξεηηθήο ζεξαπείαο, ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ 

ζηελ νπξνδφρν θχζηε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκαηνπξίαο. Βέβαηα, αλ θαη ην ΤΒΟ 

είρε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηαθνπή ηεο αηκαηνπξίαο, ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα 

θαη ε αλάγθε πνιιαπιψλ ζπλεδξηψλ θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ επηινγή ηεο 

ΘΤΒΟ σο πξφζζεηε ελαιιαθηηθή ζεξαπεία (Ghahestani & Shakhssalim, 2009). 

  Άιιε κηα λφζνο πνπ σθειείηαη ζεξαπεπηηθά απφ ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν 

είλαη ε θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ εληέξνπ ελψ απνηειεί κηα αζθαιή θαη θαιά αλεθηή 

ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηε λφζν ηνπ Κξνλ θαη γηα ηελ ειθψδε θνιίηηδα (Dulai θαη 

ζπλ., 2014). Σαπηφρξνλα, θάλεθε φηη κεηψλεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο νμείαο 

παγθξεαηίηηδαο βειηηψλνληαο ηελ επηβίσζε ζε λνζνχληα δψα (Nikfarjam θαη ζπλ., 

2007). Αθφκε, νη Takač, Kvolik, Ivič θαη Čandrlić (2009) πξνηείλνπλ ηε ΘΤΒΟ σο 

ηελ ελδεδεηγκέλε κνλαδηθή ζεξαπεία γηα ηε ιεπθνθπηνθιαζηηθή αγγεηίηηδα, 

παξνπζηάδνληαο κηα κειέηε πεξίπησζεο αζζελνχο, ε νπνία κεηά απφ 40 ζπλεδξίεο κε 

ΤΒΟ αλέθακςε ζε φιεο ηηο δεξκαηηθέο βιάβεο. 

Νεόηεξεο Δθαξκνγέο 

Οη Sutherland, Clarke, Katz θαη Katznelson (2015) έρνπλ πξνηείλεη ηε ρξήζε 

ηνπ ΤΒΟ γηα ηε ζεξαπεία ζπλδξφκσλ ρξφληνπ πφλνπ, φπσο ε ρξφληα θεθαιαιγία, ε 

ηλνκπαιγία, ην πεξηθεξηθφ ζχλδξνκν πφλνπ θαη ε λεπξαιγία ηξηδχκνπ. πγθεθξηκέλα, 

ε ΘΤΒΟ θαίλεηαη λα έρεη αλαιγεηηθή δξάζε ζε κνληέια πφλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αιγνυπνδνρείο, κε θιεγκνλή θαη κε λεπξνπαζεηηθέο ηάζεηο, αλ θαη δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί ν αθξηβήο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν βνεζάεη. Αλ θαη θαίλεηαη φηη ην 

ΤΒΟ επηδξά ζεηηθά ζε θαηαζηάζεηο ρξφληνπ πφλνπ, είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεξηρζεί 

εξεπλεηηθά κέζα απφ κειέηεο κε απζηεξή κεζνδνινγία (Sutherland θαη ζπλ., 2015). 

Βέβαηα, ε ίδηα ε θχζε ηεο ζεξαπείαο θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ εθαξκνγή 
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ηπθιψλ κειεηψλ αθνχ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

placebo.  

Σέινο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο Τπεξβαξηθήο Ιαηξηθήο εμέηαζε ηε 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ ΤΒΟ ζηελ άζεπηε λέθξσζε νζηψλ, ζηελ νιηθή εγθεθαιηθή 

ηζραηκία θαη ζηνλ απηηζκφ (Kot & Mathieu, 2011). Δλ ηέιεη, ε ρξήζε ηεο ΘΤΒΟ 

πξνηάζεθε γηα λα γίλεη απνδεθηή έλδεημε ζηε λέθξσζε ηεο κεξηαίαο θεθαιήο , ζε 

αληίζεζε κε ηελ νιηθή εγθεθαιηθή ηζραηκία θαη ηνλ απηηζκφ, φπνπ ε ΘΤΒΟ 

παξακέλεη πξναηξεηηθή θαη κε απνδεθηή έλδεημε αληίζηνηρα.  Δηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ 

απηηζκφ, νη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε βνεζεηηθή ρξήζε ηνπ ΤΒΟ έρνπλ ζπλήζσο 

πνιχ κηθξφ δείγκα, δελ πεξηιακβάλνπλ νκάδα ειέγρνπ θαη νη γνλείο γλσξίδνπλ 

αθξηβψο ηε ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη ζηα παηδηά κε απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα 

λα είλαη επηζθαιή θαη κε γεληθεχζηκα (Coben, Linden & Myers, 2010). Σειηθά, 

ζχκθσλα κε ηνλ Whitehouse (2013), ην ζεξαπεπηηθφ φθεινο ηεο ΘΤΒΟ πάλσ ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κφλν κέζα απφ κεζνδνινγηθά απζηεξέο 

έξεπλεο. 

Παξελέξγεηεο θαη Δπηπινθέο 

Η ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ νμπγφλνπ είλαη απφιπηα αζθαιήο φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα πξσηφθνιια, φηαλ νη πηέζεηο ηνπ νμπγφλνπ 

δελ μεπεξλάλε ηηο 3 αηκφζθαηξεο θαη εθφζνλ ν κέγηζηνο ρξφλνο ηεο θάζε ζπλεδξίαο 

δελ ππεξβαίλεη ηηο δπν ψξεο (Tibbles & Edelsberg, 1996). Ο θίλδπλνο λα εκθαληζηνχλ 

παξελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε ηνπ νμπγφλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ππεξβαξηθψλ ζεξαπεηψλ 

ξνπηίλαο ζε θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά, είλαη εμαηξεηηθά ρακειφο (Hampson & Atik, 

2003). Χζηφζν, δελ είλαη απίζαλν λα εκθαληζηνχλ νξηζκέλεο παξελέξγεηεο εμαηηίαο 

ηεο απμεκέλεο πίεζεο θαη ηεο ππεξνμίαο (Gill & Bell, 2004). πγθεθξηκέλα, 

ελδερφκελεο παξελέξγεηεο ηεο ΘΤΒΟ, πηζαλψο ιφγσ ησλ εηδηθψλ αηκνζθαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη νη αζζελείο, πεξηιακβάλνπλ βαξνηξαπκαηηθέο 

βιάβεο, ηνμηθφηεηα απφ ην νμπγφλν, άγρνο ιφγν ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη νθζαικηθέο 

παξελέξγεηεο (Plafki, Peters, Almeling, Welslau θαη Busch, 2000).  

Οη βαξνηξαπκαηηθέο βιάβεο κπνξεί λα είλαη ηνπ κέζνπ σηφο, ησλ ξηληθψλ 

θφιπσλ, ηνπ έζσ σηφο, ηνπ πλεχκνλα θαη ησλ δνληηψλ. Η ηνμηθφηεηα απφ ην νμπγφλν 

κπνξεί λα επηδξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ζηνπο πλεχκνλεο ελψ ζηνπο 
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νθζαικνχο κπνξεί λα εκθαληζηεί πξννδεπηηθά αλαζηξέςηκε κπσπία. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Clark θαη Lambertsen (1971), ε εηζπλνή πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ 

νμπγφλνπ ππφ πίεζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε γεληθεπκέλεο θξίζεηο, φκσο απηέο είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάληεο θαη ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλεο ελψ δελ πξνθαινχλ κφληκεο 

βιάβεο. Ο θίλδπλνο εκθάληζεο επηιεπηηθψλ θξίζεσλ απμάλεηαη ζε εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλππάξρνπλ πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο, φπσο ν ππξεηφο, ε 

ππνζεξκία, ην άγρνο, ηζηνξηθφ θξίζεσλ θαη εγθεθαιηθφ ηξαχκα (Sanders θαη ζπλ., 

2012). Γεληθφηεξα, νη ηαηξνί πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

επηιεπηηθψλ θξίζεσλ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ζεξαπείαο ηεο δειεηεξίαζεο απφ 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

Παξάιιεια, ε επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζην ΤΒΟ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλαζηξέςηκα ηξαρεηνβξνγρηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ην ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ην 

νπηζζνζηεξληθφ αίζζεκα θαχζνπ, θαη ν βήραο (Tibbles & Edelsberg, 1996). ζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ΤΒΟ κε ηνλ θαξθίλν έρεη βξεζεί φηη φρη κφλν δελ ζρεηίδνληαη 

(Kindwall, 1993.Moen & Stuhr, 2012) αιιά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαζηαηηθνχ θαξθίλνπ ηνπ 

πλεχκνλα (Ohguri θαη ζπλ., 2009). Οη Tvede, Jansen θαη Jansen (2005) κειέηεζαλ 

ηελ επίδξαζε ηνπ ΤΒΟ ζηελ φξζηα ζηάζε ηνπ ζψκαηνο αηφκσλ κε λφζνπο πνπ 

εκθαλίδνπλ λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ε λφζνο ησλ δπηψλ θαη ε δειεηεξίαζε 

απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή δελ 

επεξεάδεηαη. 

Σέινο, επηπινθέο ζηε ζεξαπεία ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ σο απνηέιεζκα ηεο 

κε ζσζηήο ζπκκφξθσζεο ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Η εκθάληζε ππξθαγηάο, δχλαηαη 

λα απνβεί κνηξαία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπο αζζελείο, ηδηαίηεξα ζε έλα 

εχθιεθην πεξηβάιινλ πνπ είλαη πινχζην ζε νμπγφλν, φπσο έλαο κνλνζέζηνο ζάιακνο 

(Sheffield & Desautels, 1997). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη αλαθεξζείζεο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε παξελέξγεηεο θαη επηπινθέο είλαη πνιχ ζπάληεο ζε ζρέζε κε 

άιιεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο, ελψ φιεο δχλαηαη λα πξνιεθζνχλ κέζσ ηεο ηήξεζεο 

αζθαιψλ πξνθπιάμεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ θαη ηεο ζηελήο 

παξαθνινχζεζεο απηψλ (Trytko & Bennett, 1999). 
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Φπρνινγηθνί Παξάγνληεο 

Η είζνδνο ζε έλα ρψξν πνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο (Barnard & Sandelowski, 

2001.Sandelowski, 1999). Σαπηφρξνλα, ν πεξηνξηζκφο ησλ αζζελψλ κέζα ζε έλα 

ζάιακν απνπίεζεο θαη ε δπζθνιία ηεο άκεζεο εθθέλσζήο ηνπ, θάλεη πνιινχο 

αζζελείο, ζχκθσλα κε ηνπο Allen, Danforth θαη Drabman (1989), λα βηψλνπλ παληθφ 

κε απνηέιεζκα λα δηαθφπηνπλ ή λα αξλνχληαη ηε ζεξαπεία. Ιδηαίηεξα ζε εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ νη αζζελείο έρνπλ ήδε βηψζεη έληνλν ζηξεο εμαηηίαο ηεο ΘΤΒΟ, ή 

φηαλ έρνπλ βηψζεη επεηζφδηα παληθνχ εμαηηίαο πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ, ελδέρεηαη λα 

εκθαληζηνχλ θιεηζηνθνβηθά επεηζφδηα (Hillard, 1990. Liu θαη ζπλ., 2012).  

Παξάιιεια, νη κηθξέο θαη πεξηνξηζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ, ε άβνιε 

ρξήζε ηεο κάζθαο, θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ζηνπο αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ΘΤΒΟ (Hodge, 2008). Δπηπξνζζέησο, ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο ηνπ 

ζαιάκνπ δπζθνιεχεη ηνπο αζζελείο λα αζρνιεζνχλ κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα (Lv θαη 

ζπλ., 2016). Οη Chalmers, Mitchell, Rosenthal θαη Elliott (2007) επηβεβαίσζαλ ηελ 

αβεβαηφηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο θαη ην αίζζεκα ηεο δπζθνξίαο απφ ηε 

ρξήζε ηεο κάζθαο ή ηεο θνπθνχιαο, ζαλ δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ κέζα απφ ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο επηά αζζελψλ, πξνζζέηνληαο ην ζφξπβν, ην θξχν ηνπ 

ζαιάκνπ θαη ηελ αλία. Οη Ellis θαη Mandal (1983) κάιηζηα βξήθαλ φηη ην 43% ελφο 

δείγκαηνο 87 αζζελψλ, πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ΘΤΒΟ, βίσζαλ άγρνο ελψ πέληε απφ 

απηνχο ηνπο αζζελείο δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία.  

Σν άγρνο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ κπνξεί λα εθδεισζεί κε ηε κνξθή 

ηεο θιεηζηνθνβίαο, εηδηθά ζηνπο κνλνζέζηνπο ζαιάκνπο (Gill & Bell, 2004. Hodge, 

2008. Tibbles & Edelsberg, 1996. Weaver, 2006). Σν θιεηζηνθνβηθφ αίζζεκα πνπ 

βηψλνπλ νη αζζελείο είλαη αξθεηφ γηα λα δηαθφςνπλ νινθιεξσηηθά ηε ΘΤΒΟ 

(Weaver, 2006). Έλαο επηπιένλ θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα αηπρήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

ιάβνπλ ρψξα εληφο ηνπ ζαιάκνπ εμαηηίαο ηνπ εκπινπηηζκέλνπ νμπγφλνπ θαη ηεο 

απξνζηηφηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζζφηεξνη απφ 70 ζάλαηνη 

ιφγσ θσηηάο απφ ην 1923 έσο ην 1996 (Sheffield & Desautels, 1997). Αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί θάπνην πξφβιεκα εληφο ηνπ ζαιάκνπ, 

ε πίεζε ηνπ κπνξεί λα κεησζεί θαη ν αζζελήο κπνξεί λα εμέιζεη απφ απηφλ ζε 

ιηγφηεξν απφ έλα ιεπηφ (Lee θαη ζπλ., 2014). 

O Hillard (1990) παξνπζίαζε κηα κειέηε πεξίπησζεο κηαο αζζελνχο κε 

ζνβαξή θιεηζηνθνβία, ε νπνία έπξεπε νπσζδήπνηε λα κπεη ζε ζάιακν απνπίεζεο γηα 

ΘΤΒΟ. Παξά ηελ αξρηθή άξλεζε ηεο αζζελνχο λα μεθηλήζεη ηε ζεξαπεία, ηειηθά 

θαηφξζσζε λα νινθιεξψζεη έλα πξφγξακκα 10 ζπλεδξηψλ, φπνπ ε θάζε ζπλεδξία 

δηαξθνχζε 90 ιεπηά. Σα ζηνηρεία πνπ ηε βνήζεζαλ ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο 

αληηθαηαζιηπηηθήο θαη αγρνιπηηθήο θαξκαθεπηηθή αγσγήο κε ρξήζε θαηαθιπζκηαίαο 

ζπκπεξηθνξηθήο ηερληθήο θαη ηαπηφρξνλε εθκάζεζε κεζφδσλ λεπξνκπτθήο 

ραιάξσζεο. Δπίζεο, βνεζεηηθή ππήξμε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ ηαηξφ πνπ θαζφηαλ 

δίπια ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Ο Hillard (1990) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζεψξεζε ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο ζην ζάιακν, σο θαηαθιπζκηαίαο εκπεηξίαο κπνξεί λα 

βνεζήζεη αζζελείο κε θιεηζηνθνβία λα αληέμνπλ , κέζσ ελίζρπζεο, ζε φια ηα 

ππφινηπα κέξε ηεο ζεξαπείαο. 

Γεληθφηεξα, ελψ θαίλεηαη φηη αλαδχνληαη αξθεηά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΘΤΒΟ, ε αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε 

ηελ χπαξμε ειάρηζησλ εξεπλψλ πνπ λα έρνπλ κειεηήζεη ηελ εκπεηξία ηεο ζεξαπείαο 

απφ κέξνπο ησλ αζζελψλ. Σαπηφρξνλα, ε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηέο ηηο έξεπλεο θαη ην δηαθνξνπνηεκέλν θιηληθφ δείγκα 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ ζχλζεζε θαη ηελ άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο.   

πγθεθξηκέλα, νη Clark, Rock θαη Tackett (1994) κειέηεζαλ, δηελεξγψληαο 

κηα κηθηή κεζνδνινγηθά έξεπλα, ηε ρξνληθή ζηηγκή κείσζεο ηνπ άγρνπο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ΘΤΒΟ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ ακεξηθάλνπο βεηεξάλνπο ηνπ 

πνιέκνπ κε δηαγλψζεηο φπσο πξνβιεκαηηθά ηξαχκαηα, ζεξκηθά εγθαχκαηα θαη 

δεξκαηηθά κνζρεχκαηα ζε θίλδπλν. Σν άγρνο κεηξήζεθε θαηά ηελ είζνδν ησλ 

αζζελψλ ζηελ θιηληθή, κία ψξα πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ ζάιακν απνπίεζεο αθνχ είρε 

πξνεγεζεί ε παξαθνινχζεζε ελφο βίληεν ζρεηηθνχ κε ηε ΘΤΒΟ, ε ζπδήηεζε κε ηνλ 

ηαηξφ θαη ε μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζαιάκνπ, θαη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαο. Η κέηξεζε ηνπ άγρνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο θιίκαθαο State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI) ηνπ Spielberger (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1983) 
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ελψ κεηά ην πέξαο ηε ζπλεδξίαο δηελεξγνχληαλ κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε, κε ζθνπφ 

ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο ζεξαπείαο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηνπ άγρνπο κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ 

κεηξήζεσλ θαη ηεο ηξίηεο κέηξεζεο ελψ ε χπαξμε άγρνπο εμεγήζεθε απφ ηνπο 

αζζελείο κέζσ ηνπ θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ (ζεξαπείαο). Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη ε 

θιεηζηνθνβία πνπ έλησζαλ νη αζζελείο εμεγνχληαλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ 

ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο ζεψξεζεο ηεο ζεξαπείαο σο ηειεπηαία ιχζε γηα ην πξφβιεκά 

ηνπο. Μεηά ηελ πξψηε ζεξαπεία, ην 83% ησλ αζζελψλ έλησζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην άγρνο σο 

ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ησλ αζζελψλ ήηαλ κεησκέλν ζπγθξηηηθά κε απηφ ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ πηζαλφηεηα ιφγσ ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ. πλεπψο, ε 

ηδηαηηεξφηεηα απηή ηνπ δείγκαηνο θαζηζηά δχζθνιε ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

  Δπηπξνζζέησο, ε Hodge (2008) ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή, ε νπνία δελ 

έρεη δεκνζηεπηεί, κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο ΘΤΒΟ ζε ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο, 

φπσο ε θιεηζηνθνβία, ην άγρνο, ε επαηζζεζία ζην άγρνο θαη ε πξνζδνθία ηεο 

ζεξαπείαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 24 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη 

ζπκπιήξσζαλ 4 δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζε 3 δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο 

ζεξαπείαο. πγθεθξηκέλα, ρνξεγήζεθε ην STAI, ην Claustrophobia questionnaire 

(CLQ), ην Anxiety Sensitivity Index (ASI) θαη ην Treatment Credibility/Expectancy 

Questionnaire (CEQ) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 10 

ζπλεδξηψλ θαη κεηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία. Οη πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο έιαβαλ ρψξα κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, φπσο ην θχιν θαη 

ε ειηθία. Γηα παξάδεηγκα βξέζεθε φηη ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία άηνκα θαη νη γπλαίθεο 

είραλ πην απμεκέλα επίπεδα άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο εκθάληζεο θιεηζηνθνβίαο ζε θακία ρξνληθή θάζε. Βέβαηα, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο δπζθνιεχεη ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ε κηα άιιε έξεπλα νη Lin θαη ζπλ. (2006), κειεηψληαο ηελ επίδξαζε ηνπ 

YΒO ζηελ πνηφηεηα δσήο αζζελψλ πνπ έθαλαλ ζεξαπεία γηα ηελ επνχισζε 

πξνβιεκαηηθψλ ηξαπκάησλ, βξήθαλ φηη ε απηφ-αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ηξαχκαηνο κεηψζεθε κεηά ηε ζεξαπεία ελψ απμήζεθαλ φιεο νη θιίκαθεο ηεο 
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πνηφηεηαο δσήο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 15 αζζελείο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ειήθζεζαλ κέζα απφ ηε ρνξήγεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

θαηλνχξην θαη ζρεδηάζηεθε ψζηε λα κεηξάεη ηελ απηφ-αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα 

ηνπ ηξαχκαηνο θαζψο θαη αιιαγέο ζε πέληε ηνκείο επεκεξίαο (ςπρνινγηθνί, θπζηθνί, 

πεξηβαιινληηθνί, νηθνγελεηαθνί θαη εγγχηεηαο). Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη, φζν 

ιηγφηεξν ζνβαξά ζεσξνχζαλ ηα ηξαχκαηα ηνπο κεηά ηε ζεξαπεία νη αζζελείο ηφζν 

πην πςειή ήηαλ ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. Δπίζεο, θάλεθε φηη ε εγγχηεηα θαη 

νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο, φπσο ε νηθνγελεηαθή επηπρία θαη ε ζρέζε κε ηνλ/ηελ 

ζχδπγν εθηηκνχληαλ ιηγφηεξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ΘΤΒΟ. Βέβαηα, ην κηθξφ κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο θαη ε κε χπαξμε νκάδαο ειέγρνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Δπηπξνζζέησο, νη Lee, Forner θαη Jansen (2014), ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

πνηνηηθή κέζνδν, κειέηεζαλ ηη επεξεάδεη ηελ απνδνρή κηαο απαηηεηηθήο ζεξαπείαο κε 

αβέβαηα απνηειέζκαηα ζε αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ΘΤΒΟ ιφγσ 

νζηενλέθξσζεο απφ αθηηλνβνιία. Μεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ, βξήθαλ φηη νη 

αζζελείο απνδέρηεθαλ ηε ΘΤΒΟ ειπίδνληαο φηη ζα ηνπο αλαθνπθίζεη απφ ηηο 

επψδπλεο επηπινθέο ηεο νζηενλέθξσζεο απφ αθηηλνβνιία. Σαπηφρξνλα, βνήζεζε ην 

γεγνλφο πσο φινη νη αζζελείο είραλ πεξάζεη ην ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ σο απεηιεηηθήο 

γηα ηε δσή αζζέλεηα θαη πιένλ αληηκεηψπηδαλ κηα λφζν πνπ δελ απεηινχζε ηε δσή 

ηνπο. Οη ζνβαξέο αλαπεξίεο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηζρπξφ παξάγνληα 

θηλεηνπνίεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κηα καθξφρξνλε θαη απαηηεηηθή ζεξαπεία, φπσο 

ε ΘΤΒΟ. Η ραιαξή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγνχζε ην πξνζσπηθφ θαη ε ζπλερήο 

πξναγσγή ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο αζηείσλ ππήξμε επίζεο 

πνιχ βνεζεηηθή. Παξάιιεια, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εκπεηξία ηνπο θαη ηα ζεξαπεπηηθά νθέιε θάλεθε λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά, κε 

ηξφπν πνπ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πξνβαιιφηαλ θαη αλαγλσξηδφηαλ απφ ην ζχλνιν 

ησλ αζζελψλ.    

Σαπηφρξνλα, ε νκαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ΘΤΒΟ, θάλεθε φηη βνεζάεη ηφζν αζζελείο πνπ είραλ  

γλαζνπξνζσπηθέο αιινηψζεηο ιφγσ νζηενλέθξσζεο απφ αθηηλνβνιία ηχπνπ ΙΙΙ 

(Harding θαη ζπλ., 2012) φζν θαη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε (Hjelm θαη ζπλ., 
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2009). πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο αζζελείο πνπ παξαπέκθζεθαλ γηα ΘΤΒΟ κεηά ηελ 

εκθάληζε νζηενλέθξσζεο απφ αθηηλνβνιία ηχπνπ ΙΙΙ θαη κεηά απφ αθηηλνζεξαπεία 

ιφγσ θαξθίλνπ ζηελ θεθαιή θαη ζηνλ απρέλα, θάλεθε φηη ην λα είζαη κέινο κηαο 

εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο αζζελψλ κε παξφκνηα λφζν βειηηψλεη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

ηεο δσήο έρνληαο ζεηηθή επίδξαζε ζηε θπζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο 

(Harding θαη ζπλ., 2012). Σαπηφρξνλα, ε νκαδηθή αιιειεπίδξαζε αζζελψλ κε 

ζαθραξψδε δηαβήηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ ηεο ΘΤΒΟ, θάλεθε φηη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζεξαπεπηηθά γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ θνβηψλ αιιά θαη ην 

κνίξαζκα ηνπ βάξνπο ηεο αζζέλεηαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

(Hjelm θαη ζπλ., 2012).  

Παξάιιεια, ε ΘΤΒΟ θάλεθε λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα 

δσήο αζζελψλ κε ηξαχκαηα απφ αθηηλνβνιία κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο κεηά ην 

θιείζηκν ησλ ζπλεδξηψλ (Irgens, Vaagbø & Aanderud, 2013). πγθεθξηκέλα, θάλεθε 

φηη ππάξρεη ηάζε βειηίσζεο φισλ ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα 

απφ ην εξσηεκαηνιφγην SF-36. Δπίζεο, νη Hjelm θαη ζπλ. (2009), κειεηψληαο ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΘΤΒΟ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο, ζπκπέξαλαλ φηη ε 

πγεία θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ είρε βειηησζεί κεηά ηε ζεξαπεία θπξίσο 

κέζσ ηεο θαιχηεξεο επνχισζεο ησλ ηξαπκάησλ θαη ηεο βειηησκέλεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο. Απηή ε βειηίσζε εθθξάζηεθε θπξίσο κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηάζεζεο 

ησλ αζζελψλ αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ραξαθηήξηζαλ ηε ζεξαπεία ρξνλνβφξα, 

απαηηεηηθή θαη ηδηαίηεξα επηδξαζηηθή ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε.  

Άιιε κία λνζνινγηθή νληφηεηα ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη ην ΤΒΟ ζρεηίδεηαη κε 

ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο είλαη νη εκβνέο. Βέβαηα, αλ θαη ην ΤΒΟ δελ ζεξαπεχεη 

πιήξσο ηηο εκβνέο, θαίλεηαη φηη βνεζάεη ζηελ άκβιπλζε πνιιψλ ζπκπησκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ζηάζε ησλ αζζελψλ κε εκβνέο απέλαληη ζηε ΘΤΒΟ πξηλ 

μεθηλήζνπλ ηελ ζεξαπεία, θαίλεηαη φηη ελεξγνπνηεί ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα (Stiegler θαη ζπλ., 2006). ε ζρεηηθή 

έξεπλα ν Stiegler θαη ζπλ. (2006) απέδεημαλ φηη ην 60% ησλ αζζελψλ κε εκβνέο πνπ 

πίζηεπε αξρηθά φηη ε ΘΤΒΟ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή, βειηηψζεθαλ πξαγκαηηθά κεηά 

ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ε πςειή επίδξαζε ηεο 

placebo ζεξαπείαο ζηνπο αζζελείο κε εκβνέο ελδέρεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ην 
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γεγνλφο φηη απηνί νη αζζελείο ελνρινχληαη απφ λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, φπσο 

ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ε αυπλία θαη ην ζηξεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αίζζεζε ησλ 

εκβνψλ (Kröner-Herwig, Frenzel, Fritsche, Schilkowsky & Esser, 2003). Βέβαηα, αλ 

θαη ην ΤΒΟ ακβιχλεη ηα ζπκπηψκαηα ησλ εκβνψλ αθφκα θαη ζε ρξφληεο πεξηπηψζεηο, 

ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα επηδεηλσζεί ην πξφβιεκα. Οη θχξηεο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο ΘΤΒΟ επηθεληξψλνληαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε 

δηάζεζε, ν χπλνο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε πξνζαξκνγή (Tan, Tange, Dreschler, Kleij & 

Tromp, 1999). 

Σέινο, γηα ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ απνπίεζεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξφζθαηα έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα κε ρξήζε 

γπαιηψλ γηα ζηεξενζθνπηθή 3D απεηθφληζε ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Lv θαη 

ζπλ., 2016). Η εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα άιισζηε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο θιεηζηνθνβίαο (Bottela θαη ζπλ., 1998)  ελψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζαλ εξέζηζκα ζε άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα θαληαζηνχλ ζθελέο (North, North θαη 

Coble, 1998). 

Παξνύζα Έξεπλα 

πλαθψο ησλ πξναλαθεξζέλησλ επξεκάησλ αλαθχπηεη φηη παξά ηελ 

απμαλφκελε ρξήζε ηεο ΘΤΒΟ ζε έλα επξχ θάζκα λφζσλ θαη ειηθηψλ, εληνπίδεηαη 

έλα εξεπλεηηθφ θελφ φζνλ αθνξά ηελ κειέηε ηεο εκπεηξίαο ηεο ζεξαπείαο, φπσο ηε 

βηψλνπλ νη ίδηνη νη αζζελείο. Σαπηφρξνλα, κέρξη ηνλ παξφληα ρξφλν δελ ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε έξεπλα ζηελ Διιάδα, πνπ λα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην βηψλεη 

ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ηελ δέζκεπζε ζε κηα ζρεηηθά θαηλνχξηα θαη άγλσζηε 

ζεξαπεία. Γεληθά, ε εκπεηξία ηεο θξνληίδαο αζζελψλ ζε πεξηβάιινληα πςειψλ 

ηερλνινγηθψλ απαηηήζεσλ δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο (Almerud, Alapack, Fridlund 

& Ekebergh, 2007) ελψ πην εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ΘΤΒΟ, δελ ππάξρνπλ επαξθή 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αλάδεημε ησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο (Clark θαη ζπλ., 1994).  

πλεπψο, ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο βησζείζαο εκπεηξίαο απηψλ ησλ 

αζζελψλ, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ζην ζρεδηαζκφ κηαο πεξηζζφηεξν 

αζζελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο κε νιηζηηθφ ραξαθηήξα. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε εκπεηξία ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ΘΤΒΟ. Σα 



21 

 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη αζζελείο βηψλνπλ ηε ΘΤΒΟ θαζψο θαη ζηηο αληηιήςεηο (αλαπαξαζηάζεηο) πνπ 

έρνπλ γηα ηε ζεξαπεία. Τπνζέηνπκε, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, φηη νη 

αζζελείο ζα βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, φηη 

ζα ηνπο βνεζάεη ε θνηλσληθή δηθηχσζε κε άιινπο αζζελείο θαη φηη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζα ακβιχλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ζπλεδξηψλ.  

Μεζνδνινγία 

Η θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θαιχηεξα κέζσ 

ρξήζεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, αθνχ ν ηξφπνο βίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ απνηειεί έλα απφ ηα ελδεηθηηθά πεδία δηεξεχλεζεο, πνπ πηνζεηνχλ 

ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε (Σζηψιεο, 2014). πγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ πνηθίισλ 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ πνπ εληνπίδνληαη, επηιέρζεθε ε Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία 

(Grounded Theory) θαζψο απνηειεί ηε κνλαδηθή κέζνδν πνπ παξάγεη ζεσξία κέζσ 

ηεο ζεκειίσζεο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Η παξαγφκελε ζεσξία είλαη νπζηαζηηθή 

θαζψο εμεγεί ηελ εκπεηξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάζηαζεο (Walker & Myrick, 2006).  

Γηα ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, 

ε νπνία ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή απνηεινχληαλ απφ 14 εξσηήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξψησλ ζπλεληεχμεσλ θαη κέζα απφ ηελ επεμεξγαζίαο ηνπο 

αλαδχζεθε ε αλάγθε επέθηαζεο ηεο αξρηθήο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα, πξνζηέζεθαλ 2 επηπιένλ εξσηήζεηο. Παξάιιεια, ειήθζεζαλ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αλαδξνκηθά, κέζα απφ ηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Οη ζπκκεηέρνληεο 

πιεξνθνξήζεθαλ πξνθνξηθά θαη ζπλνπηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο 

θαη ελέθξηλαλ πξνθνξηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο 

ζπλέληεπμεο. ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνλίζζεθε ε δέζκεπζε γηα ηελ 

εκπηζηεπηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Πίλαθαο 1 

Δημογπαθικά ζηοισεία ζςμμεηεσόνηων (Ν=11) 
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α/α 

case 

Φχιν Ηιηθία Δθπαίδεπζε Δπάγγεικα Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

Σφπνο 

θαηνηθίαο 

Γηάγλσζε Ηκεξ/λία 

ζπλέληεπμεο 

         

1 Α 78 Δ’ Γεκνηηθνχ πληαμηνχρνο 

(νηθνδφκνο) 

Έγγακνο  (2 

ηέθλα – 4 

εγγφληα) 

Υαληά Οζηενκπειίηηδα 

(ΓΔ) κεξηαίνπ 

12/04/2016 (5ν 

ζρήκα) 

2 Α 65 ΑΔΙ πληαμηνχρνο 

(κεραλνιφγνο) 

Έγγακνο Υαληά 

(Καβξφο) 

ΜΔΣ αθηηληθέο 

βιάβεο νζθπτθήο 

ρψξαο 

12/04/2016 

(12ν ζρήκα) 

3 Α 19 ΑΔΙ Φνηηεηήο Άγακνο Υαληά Έιθνο θχζηεο 

θφθθπγα 

19/04/2016 (9ν 

ζρήκα) 

4 Θ 49 Γεκνηηθφ Αγξφηηζζα Έγγακε  

(2 ηέθλα) 

Ηξάθιεην 

(Σπκπάθη)  

ΜΔΣ αθηηληθέο 

βιάβεο 

20/04/2016 (4ν 

ζρήκα) 

5 Α 

 

 

40 Λχθεην Ξπινπξγφο Έγγακνο (3 

ηέθλα) 

Υαληά 

(Καζηέιιη) 

Οζηενλέθξσζε 

θεθαιψλ 

βξαρηνλίνπ 

17/05/2016 

6 Α 24 Λχθεην Πνδνζθαηξηζη

ήο 

Άγακνο Υαληά Οζηηθφ νίδεκα 19/05/2016 (7ν 

ζρήκα) 

7 Α 36 Λχθεην Μνπζηθφο Άγακνο Υαληά Άζεπηε 

λέθξσζε 

κεξηαίνπ 

26/05/2016  

8 Α 83 Λχθεην πληαμηνχρνο Υήξνο Υαληά Μεηαθηηληθέο 

βιάβεο Ca 

πξνζηάηε 

30/052016 (1ν 

ζρήκα – 4νο 

θχθινο) 

9 Α 42 Γπκλάζην πληαμηνχρνο Έγγακνο (2 

παηδηά) 

Άγηνο 

Νηθφιανο 

Έιθνο 

θαηάθιηζεο 

18/07/2016 (6ν 

ζρήκα) 

10 Α 46 Γεκνηηθφ Αγξφηεο Γηαδεπγκέλνο Ρέζπκλν Γηαβεηηθφ πφδη – 

Έιθνο 

20/07/2016 (7ν 

ζρήκα) 

11 A 34 Λχθεην Ληκεληθφο Άγακνο Υαληά Πξφζθαηα 

ρεηξ/ζα αζηάζεηα 

ψκνπ (ΓΔ) 

21/07/2016 (9ν 

ζρήκα) 

  

 

Γείγκα 

Η θαηάιιειε πνζφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο δελ νξίδεηαη 

θαηά αληηζηνηρία κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεηγκαηνιεςία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο 

πνζνηηθέο έξεπλεο (Ryan, Coughlan & Cronin, 2007). Η επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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έγηλε κε βάζε ηε ινγηθή ηεο ζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηεο 

Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ ελ δπλάκεη ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ παξαγσγή ηεο ζεσξίαο (Σζηψιεο, 2014). πγθεθξηκέλα, ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα εδψ ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ε αλάδπζε ησλ ελλνηψλ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο θαιχπηνπλ φιεο ηηο εθθάλζεηο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. 

πλαθψο κε ηε ινγηθή ηεο ζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ην δείγκα ζπλεζηήζε απφ 11 άηνκα (κέζνο φξνο ειηθίαο: 46,9 έηε, ηππηθή απφθιηζε: 

65,3 έηε), απφ ηα νπνία ηα 2 είραλ νινθιεξψζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θχθινπο 

ζεξαπείαο. Οθηψ άηνκα είραλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 7 ζπλεδξίεο ελψ έλα άηνκν  

είρε θάλεη κφλν κηα ζπλεδξία αιιά ζην παξειζφλ είρε νινθιεξψζεη ηξεηο θχθινπο 

ζεξαπεηψλ. Η δεηγκαηνιεςία έιαβε ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο θαη 

παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφο ελψ νινθιεξψζεθε φηαλ 

επηηεχρζεθε ν ζεσξεηηθφο θνξεζκφο.  

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηειάκβαλαλ λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ πξνθνξηθά ζηα ειιεληθά θαη λα θαηαλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, 

λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζπλεδξίεο ζην ζάιακν 

ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ θαη λα είλαη ελήιηθεο. Σα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα δελ ήηαλ 

αθξηβψο πξνζδηνξηζκέλα απφ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο αιιά δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ζπγθξηηηθήο αληηπαξαβνιήο ησλ θαηεγνξηψλ. Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ απνηεινχζαλ ην 

λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ιφγσ νπνηαζδήπνηε 

νξγαληθήο, ςπρνινγηθήο ή λνεηηθήο πζηέξεζεο. Παξάιιεια, απνθιείνληαη απφ ην 

δείγκα φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αξλήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα ή 

επέιεμαλ λα δηαθφςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Δλ ηέιεη, φινη νη 

ζπκκεηέρνληαο νινθιήξσζαλ ηε ζπλέληεπμε απαληψληαο ζην ζχλνιν ησλ 

εξσηήζεσλ. Σα άηνκα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ άηνκα πνπ είραλ 

νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ησλ ζεξαπεηψλ θαη δπζθνιεπφηαλ ζηελ εχξεζε ρξφλνπ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ζεξαπεία κε 

ΤΒΟ ζηελ Μνλάδα Καηαδπηηθήο θαη Τπεξβαξηθήο Ιαηξηθήο ηνπ Ναπηηθνχ 

Ννζνθνκείνπ Κξήηεο (ΝΝΚ). 
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Υαξαθηεξηζηηθά Θαιάκνπ 

Η Μνλάδα ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ είλαη πιήξσο 

ελζσκαησκέλε ζην ρψξν ηνπ Ναπηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο, ην νπνίν εδξάδεηαη 

ζηε νχδα ζην λνκφ Υαλίσλ. Πεξηιακβάλεη έλα δίρσξν ηεηξαζέζην ζάιακν 

απνζπκπίεζεο, ζρεηηθά παιηάο ηερλνινγίαο, ν νπνίνο απνηειεί ην κνλαδηθφ δεκφζην 

ζάιακν ζε νιφθιεξν ην λεζί (Γατηάλνπ, 2012). Οη αζζελείο ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ 

αξρηθά απφ έλα κηθξφ θπθιηθφ πξνζάιακν γηα λα εηζέιζνπλ ζηνλ θχξην ρψξν ηνπ 

ζαιάκνπ. ηνλ θχξην ρψξν κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία κέρξη θαη ηέζζεξα 

θαζήκελα άηνκα ή έλα άηνκν ζε χπηηα ζέζε θαη 2 θαζήκελα ην κέγηζην.  ην 

Παξάξηεκα Β παξαηίζεληαη εηθφλεο ηνπ ζαιάκνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθά Θεξαπείαο 

Σν ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν ησλ αζζελψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηε λφζν, φκσο 

απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα πεξηιακβάλεη 2 πεξηφδνπο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ 

ζηηο 2.2 ATA γηα 45 ιεπηά, νη νπνίεο δηακεζνιαβνχληαη απφ δηάιεηκκα 5 ιεπηψλ ζην 

νπνίν ρνξεγείηαη απιά αέξαο. Σν θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ελφο ζχληνκνπ λνζειεπηηθνχ ηζηνξηθνχ (π.ρ. ηε 

θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο), δηάθνξεο θαηαγξαθέο (π.ρ. 

αξηεξηαθή πίεζε θαη επίπεδα ζαθράξνπ), εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ απφ νζφλεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Οη 

επηπινθέο θαη νη παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο βαξνηξαχκαηα σηφο θαη πην ζπάληα ηνμίθσζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 

ην νμπγφλν ή δπζθνξία ιφγσ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ή δπζθνιίαο ζηελ αλαπλνή.              

πλέληεπμε Έξεπλαο 

Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα έγηλε κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο 

Θεσξίαο, φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Strauss θαη Corbin (1998). Οη εξσηήζεηο 

βαζίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηε κνλαδηθή πξνυπάξρνπζα πνηνηηθή έξεπλα πνπ 

κειέηεζε ηηο αλακλήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο αζζελψλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ΘΤΒΟ ζε 

έλα ζάιακν απνπίεζεο πνιιψλ ζέζεσλ ζηελ Απζηξαιία (Chalmers θαη ζπλ., 2007). 
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Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηηο αξρηθέο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εκθαλίζηεθε ε 

πξννπηηθή ηεο αλάιπζεο ηεο γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο ζεξαπείαο, ζε 

αληηζηνηρία κε ην κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο (Leventhal, Brisette & Leventhal, 

2003). πλεπψο, πξνζηέζεθαλ εξσηήζεηο πνπ είραλ σο απψηεξν ζηφρν ηελ αλάδπζε 

ηεο γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο ΘΤΒΟ, φπσο απηή βηψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο. 

 Καηά βάζε, νη εξσηήζεηο επηθεληξψζεθαλ γχξσ απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

ΘΤΒΟ, φπσο ηε βηψλνπλ νη αζζελείο πνπ εηζέξρνληαη ζην ζάιακν ππεξβαξηθήο 

ζεξαπείαο. Η ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή 

πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο φπσο: Πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο φηαλ 

ζαο πξνηάζεθε σο ζεξαπεία ε ρξήζε ηνπ Τπεξβαξηθνχ Ομπγφλνπ; Μπνξείηε λα κνπ 

πεξηγξάςεηε ηηο εκπεηξίεο ζαο φηαλ ιακβάλαηε ηε ζεξαπεία κε Τπεξβαξηθφ Ομπγφλν 

φηαλ βξηζθφζαζηαλ κέζα ζηνλ Θάιακν Απνπίεζεο;  Βηψζαηε θάπνηα ζηηγκή 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φζν βξηζθφζαζηαλ κέζα ζην Θάιακν; Ση πξνθάιεζε απηά ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα; Πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εληφο ηνπ Θαιάκνπ; Πσο ε ζεξαπεία επεξέαζε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ζαο θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή/ζρέζεηο; Πσο θαηαιαβαίλεηε φηη 

ιεηηνπξγεί/βνεζά ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία - ηη αθξηβψο θάλεη;  

Η ζπλέληεπμε είρε εκη-δνκεκέλν ραξαθηήξα ελψ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ 

είραλ αλνηρηή δνκή κε απψηεξν ζηφρν λα δψζνπλ εξέζηζκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εκβαζχλνπλ ζηελ εκπεηξία ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο λα θάλνπλ επεμεγεκαηηθέο εξσηήζεηο ελψ κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ 

θαηλνχξηεο εξσηήζεηο ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα ιεθζνχλ 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ έδηλαλ λφεκα ζηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ εζηίαζε ζηελ εκπεηξία ηεο ΘΤΒΟ.  ε ζρέζε κε έηεξα ήδε ζπλεληεχμεσλ 

δελ επηιέρζεθε ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαζψο δελ ηαίξηαδε ζηελ επέιηθηε κνξθή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ελψ δελ επηιέρζεθε ε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο πηζαλφηεηαο λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα πνπ ζα απείραλ απφ ηνλ εξεπλεηηθφ 

ζηφρν (Robson, 2007). Η νινθιεξσκέλε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέληεπμε παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Γηελέξγεηα πλέληεπμεο 
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Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ φιεο αηνκηθέο θαη φιεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Πέληε ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζην γξαθείν ηνπ Φπρνιφγνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, πέληε ζε έλα γξαθείν πιεζίνλ ηεο Μνλάδαο Τπεξβαξηθήο Ιαηξηθήο θαη 

κία ζην δσκάηην ηεο λνζειεπηηθήο πηέξπγαο φπνπ λνζειεπφηαλ ν αζζελήο. Η 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ έιαβαλ ρψξα νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ, είηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, είηε κεηά ην πέξαο απηήο ζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο. ηελ 

πεξίπησζε αζζελψλ πνπ λνζειεπφηαλ, ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έηεξν 

ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία, πξνζήιζαλ γηα ηε 

ζπλέληεπμε ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο. 

Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ ην κέγηζηφ πεξίπνπ 40 ιεπηά (κέζνο φξνο δηάξθεηαο: 15 

ιεπηά). ιεο νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ κέζσ ρξήζεο εθαξκνγήο ερνγξάθεζεο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε 

ζπλέληεπμεο πξαγκαηνπνηνχληαλ έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη 

ηνπ επηπέδνπ ηεο κπαηαξίαο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Οη εμσηεξηθνί ζφξπβνη 

ειαρηζηνπνηνχληαλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ελψ ην θηλεηφ ηειέθσλν 

ηνπνζεηνχληαλ ζε ζεκείν πνπ βνεζνχζε ηελ ερνγξάθεζε ρσξίο λα ελνριεί ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν. Σν ζχλνιν ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζεβαζκφ 

πξνο ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ελψ ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ παξέκεηλε ε ίδηα γηα ηε 

δηαηήξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ξνήο ζηε ζπδήηεζε.     

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε βάζε ηα ηξία ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θσδηθνπνίεζεο, φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Strauss θαη Corbin (1998). Η 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια κε ηελ 

δηελέξγεηα άιισλ ζπλεληεχμεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έιαβε ρψξα κηα δηαινγηθή 

πξνζέγγηζε κε ηα δεδνκέλα, ε νπνία ήηαλ παξνχζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο επεμεξγαζίαο ηνπο. Αθνινπζψληαο ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ Strauss θαη Corbin (1998), πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά αλνηρηή 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 

θσδηθνί. Γηα ην ζθνπφ απηφ έιαβε ρψξα κηα κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ έγηλε ζεηξά πξνο ζεηξά θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαη’ άμνλα 

θσδηθνπνίεζε γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαγσγήο απηψλ. Καηά ηελ 

αλνηρηή θσδηθνπνίεζε έγηλε πξνζπάζεηα αλάδπζεο ησλ θσδηθψλ κέζα απφ ην ίδην ην 
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θείκελν, ρσξίο ηελ επηβνιή βηαζηηθψλ πξνυπάξρνπζσλ ηδεψλ ή ζεσξεηηθψλ 

ζρεκάησλ ζε απηφ. Γη’ απηφλ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξεηηθά εξσηήζεηο φπσο: 

«πνην δήηεκα ηίζεηαη εδψ;» ή «πσο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα;». Σέινο, νηθνδνκήζεθε κηα ζεσξία γηα ηελ ππφ έξεπλα ζεξαπεία, κέζσ 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο επηιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο.  

Απνηειέζκαηα 

θέςεηο θαη πλαηζζήκαηα πξηλ ηελ Έλαξμε ηεο Θεξαπείαο 

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο δελ γλψξηδαλ ηε 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ θαη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

[…] έλαο νξζνπεδηθφο πάιη.. είδε φια φηη είρα θάλεη, γηαηί είρα θάλεη 

πνιιά, θαη κνπ ιέεη λα πεξηκέλνπκε έλαλ θαζεγεηή απφ ηελ Αζήλα λα 

καο πεη ζίγνπξα ηη πξέπεη λα θάλεηο γηαηί είζαη γηα εγρείξεζε κνπ 

ιέεη.. έξρεηαη θαη απηφο, κε βιέπεη κνπ ιέεη έρεηο δχν ιχζεηο, ή 

εκβφιηα λα θάλεηο, ε ζάιαζζα ήηαλε ζίγνπξα ε θαιχηεξή κνπ, ην 

ιέγαλ φινη ή ζα θάλεηο ελέζεηο ή ζα θάλεηο ππεξβαξηθφ νμπγφλν. Δγψ 

πξψηε θνξά ην άθνπγα απηφ θαη ηνπ ιέσ ηί, πψο, πνχ είλαη ;. (5) 

ηελ αξρή δελ ην ήμεξα αιιά κεηά φηαλ ήξζα εδψ θαη είδα ηνλ 

ζάιακν, ζηελ αξρή ήκνπλα ιίγν επίθνβνο ηη ζα ζπλαληήζσ γηαηί δελ 

ήμεξα, αιιά κεηά δελ ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα. (6) 

Γελ μέξακε ηη αθξηβψο ήηαλ, ηψξα πνπ είδακε βιέπσ φηη φια θαιά.. 

καο αξέζεη δειαδή ζαλ ζεξαπεία. (9) 

 Αξρηθά ινηπφλ, αλαδχζεθε ε αλάγθε πιεξνθφξεζεο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία 

θάηη πνπ ζα κείσλε ηε γελλψκελε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ άγλσζηε απηή θαηλνχξηα 

ζεξαπεία. Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο, είηε απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ζαιάκνπ. 

Ναη, ε πξψηε ζεξαπεία ήηαλε.. κπαίλεη θαλείο κέζα θαη δελ μέξεη ηη 

γίλεηαη εεε έρνληαο εκπηζηνζχλε θαη ζηελ ηερλνινγία γηαηί φπσο ζαο 

είπα πην πξψηα ελεκεξψζεθα, κπήθα δειαδή ελήκεξνο κέζα δελ 
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κπήθα θάπσο… εε μέξνληαο φηη εδψ ν ζάιακνο δνπιεχεη πνιιά 

ρξφληα δελ είρα θάηη ην ηδηαίηεξν δειαδή δελ ζηελαρσξήζεθα 

θαζφινπ δελ ήκνπλα θάπσο.. έηζη… πσο ην ιέλε… θνβηζκέλνο φρη.  

(2) 

Γεληθά κ’ αξέζεη λα μέξσ νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε απηά πνπ κε 

αθνξνχλ, πψο ιεηηνπξγεί, ηί γίλεηαη, λαη ζα ήζεια. Σί ζα ζεια λα 

κάζσ? Πσο ιεηηνπξγεί ε φιε δηαδηθαζία, φιε ε θαηάζηαζε κε ην 

νμπγφλν, λα είρα κηα ελεκέξσζε απιά. (11) 

  Πέξαλ ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζάιακν 

απνπίεζεο, ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ είραλ νξηζκέλνη αζζελείο απφ ην 

ζεξαπεπηηθφ φθεινο άιισλ αζζελψλ θαη ε παξνπζία θαη θαζνδήγεζε απφ ην ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζπλεδξίαο. 

Α! ηφηε λα ζνπ πσ θνβήζεθα θαηαξρήλ, φηαλ είδα ηνλ ζάιακν ιέσ 

«σρ πνπ ζα κε βάινπλ εθεί κέζα?» αιιά χζηεξα ήξζε κηα θνπέια θαη 

κπήθακε καδί θαη κνπ έδεηρλε αο πνχκε.. χζηεξα πήγα αέξα δε κε 

λνηάδεη.. απηφ έιεηπε. (1) 

Έρσ δηαβάζεη πάλσ θάησ ηη θάλεη ην ππεξβαξηθφ.. ηπραίλεη λα είκαη 

θαη κε κηα θαξθηλνπαζήο πνπ.. γηα λα κπαίλεη κεο ζην ζάιακν πάεη λα 

πεη φηη είλαη.. θάλεη πνιχ θαιή δνπιεηά, νπφηε κηιάσ κε ηα θαιχηεξα 

ιφγηα γηα φπνηνλ έρεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αθφκα θαη θαξθίλν ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πηζηεχσ φηη βνεζάεη. (6) 

  Δλ ζπλερεία, ηα νξαηά απνηειέζκαηα πνπ βίσλαλ νη αζζελείο απφ ηελ πξψηε 

ζπλεδξία κέζα ζην ζάιακν θαζψο θαη ε πίζηε ζην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα 

βνήζεζαλ ζηελ παξακνλή ησλ αζζελψλ ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ππνινίπσλ ζπλεδξηψλ. 

Δε βιέπσ φηη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο έρεη δηαθνξά θαη ζα ην 

πξφηεηλα θαη ζε θάπνηνλ άιιν πνπ έρεη παξφκνην ή ίζσο θαη θάηη άιιν 

πνπ δελ κπνξεί λα επνπιψζεη θάπνηα πιεγή, ζα ην πξφηεηλα πάλησο. 

(9) 
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[…] εγψ ηα είδα ηα απνηειέζκαηα κφλνο κνπ, δελ έρσ αλάγθε λα.. 

πνπ ιέεη ν ιφγνο θαη ν γηαηξφο λα κελ πεη ηίπνηα εθφζνλ βιέπσ εγψ 

αο πνχκε φηη γηεκφδεη ε ιεθάλε αίκα θαη χζηεξα ζην ηέινο δελ βιέπσ 

θαζφινπ… (8) 

Μνπ ρε πεη δε κάιηζηα (ο ιαηπόρ ηος θαλάμος) φηη εγψ έρσ ζπνπδάζεη 

ζηελ Αγγιία κνπ ιέεη θαη φηαλ θαλέλαο πεγαίλεη εθεί θαη θάλεη απφ 

απηέο ηηο ζεξαπείεο θαηεπζείαλ είηε δεη είηε δελ δεη αίκα πεγαίλεη ζε 

έλα ηέηνην ζάιακν. Καη ήκνπλα αο πνχκε είρα πεπνίζεζε φηη ζα γίλσ 

θαιά. (2) 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, φηαλ πξνηάζεθε ζηνπο αζζελείο ην ΤΒΟ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαληθνχ ηνπο πξνβιήκαηνο, αλέθπςαλ νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ζθέςεηο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλεζχρεζαλ ζηελ πξννπηηθή 

ηεο έλαξμεο κηαο άγλσζηεο θαη θαηλνχξηαο ζεξαπείαο. Παξάιιεια, ν θφβνο 

εκθαλίζηεθε σο ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηελ αλάιεςε κηαο λέαο ζεξαπείαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο, απνδέρηεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΘΤΒΟ, είηε κέζσ ηεο 

ζπκκφξθσζεο ζηηο ηαηξηθέο νδεγίεο, είηε θάλνληαο ζεηηθέο ζθέςεηο θαη πηζηεχνληαο 

ζην ζεξαπεπηηθφ φθεινο. Οη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αζζελψλ, φηαλ ηνπο 

πξνηάζεθε σο ζεξαπεία ε ρξήζε ηνπ ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ είραλ είηε κηα ζεηηθή είηε 

κηα αξλεηηθή ρξνηά, φπσο παξνπζηάδνληαη θαη ζην ρήκα 1. 

Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία εθείλα ηνπ απνκαγλεηνθσλεκέλνπ 

θεηκέλνπ, κέζα απφ ηα νπνία αλαδχζεθε ε αλεζπρία ησλ αζζελψλ φηαλ ηνπο 

πξνηάζεθε σο ζεξαπεία ε ρξήζε ηνπ ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ: 

Ναη.. επεηδή εγψ είκαη ιίγν θιεηζηνθνβηθφο εε είρα θάπνηνπο 

ελδνηαζκνχο θαηά πφζν κπνξψ λα κπσ ζην ζάιακν εδψ, ην δεδνκέλν 

ζάιακν πνπ έρνπκε εδψ πέξα πνπ είλαη ιίγν δχζθνινο. (2)  

[…] ζηελ αξρή ήκνπλα ιίγν επίθνβνο ηη ζα ζπλαληήζσ γηαηί δελ 

ήμεξα, αιιά κεηά δελ ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα. (6) 

Θα ‘ιεγα θάπσο αλάκεηθηα δηφηη είλαη θάηη πνπ ην θάλεηο πξψηε θνξά 

θαη δελ μέξεηο πψο.. πψο ζα είλαη […] (3) 
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Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα εθείλα ηα ζεκεία κέζα απφ ηα νπνία 

αλαδχζεθε ν θφβνο σο ζπλαίζζεκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ: 

Α! ηφηε λα ζνπ πσ θνβήζεθα θαηαξρήλ, φηαλ είδα ηνλ ζάιακν ιέσ 

«σρ πνπ ζα κε βάινπλ εθεί κέζα;» (1) 

ηαλ είδα ηνλ φγθν ιέσ «εθεί κέζα ζα κε βάινπλ ηψξα; Tη γίλεηαη 

εθεί κέζα;» (σαμογελάει), γη’ απηφ έηζη θνχξληαζα ιίγν. (1) 

Κνίηαμε ήηαλε ιίγν θφβνο λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα γηαηί ήηαλε πξψηε 

θνξά, έκπαηλεο ζε έλα κέξνο πνπ.. θαη δελ ήμεξεο γηαηί είρα αθνχζεη 

φηη πνλάο απφ δσ απφ θεη. (5) 

[…] απηή ήηαλ ε εκπεηξία γηα θάηη πνπ δελ ην ρεηο μαλαθάλεη είλαη… 

ιίγν θνβάζαη. Γελ μέξεηο ηη ζα ζνπ ζπκβεί. Γειαδή είλαη θάηη πνπ ην 

θάλεηο πξψηε θνξά, παο θάπνπ θαη ζην ζηξαηφ φηαλ παο πξψηε θνξά 

ιεο ηη ζα κνπ θάλνπλ εδψ. (10) 

Άιινη αζζελείο δέρηεθαλ λα μεθηλήζνπλ ηε ζεξαπεία κε ππεξβαξηθφ νμπγφλν 

είηε απνδερφκελνη ηελ ηαηξηθή νδεγία είηε λνεκαηνδνηψληαο ζεηηθά απηήλ έρνληαο 

πίζηε ζην ζεξαπεπηηθφ φθεινο: 

Σν ζεψξεζα θαιφ, ζεψξεζα θαιφ, αλ είλαη λα γίλεη θάηη θαιφ, μέξεηε 

εγψ είκαη θαη ζε κηα άιιε νκάδα αζζελψλ δειαδή πνπ είλαη πξνο ηνλ 

γθξεκφ, δελ μέξσ αλ θαηαιαβαίλεηε, νη θαξθηλνπαζείο είλαη κηα 

ηδηαίηεξε νκάδα πνπ νχησο ή άιισο είλαη ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ 

νπφηε φηαλ ηνπο πξνηείλεηαη κηα ζεξαπεία ηε δέρνληαη επραξίζησο. (4) 

Δε θνίηαμε λα δεηο εγψ είρα εγρεηξήζεη πξψηα ην έλα πφδη είρα 

εγρεηξήζεη ην πξψην θαη ήκνπλα έηνηκνο λα θάλσ εγρείξεζε ζην 

δεχηεξν θαη είπα αο πνχκε κνπ είπε έλαο γηαηξφο πξηλ θάλεηο ηελ 

εγρείξεζε θάλην απηφ.. είπα εληάμεη λα κελ ην ράζσ, κήπσο κε 

βνεζήζεη, δελ μέξσ πσο ιεηηνπξγεί θαη πσο έρεη βνεζήζεη εε αλ θαη ην 

δηθφ κνπ απ’ φηη θαηάιαβα ήηαλε.. είλαη ιίγν δχζθνιν λα πάεη αίκα 

ζηα θφθθαια εληάμεη θαη είπα λα ην θάλσ λα δσ, έηζη θη αιιηψο θαθφ 

δελ ζνπ θάλεη ζε σθειεί ζε άιια ζέκαηα.. λαη θαη ην ’θαλα. (7) 
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Δγψ ην πίζηεςα, πίζηεςα εθφζνλ ιέσ κνπ ην είπε θαη ν θχξηνο Κ., ν 

νπνίνο είλαη πξντζηάκελνο θάησ ηνπ ζαιάκνπ μέξεηο, λαη αο πνχκε 

ιέσ εληάμεη αο πνχκε ζα θάλσ θαη έθαλα πξάγκαηη θαη πέηπρα. (8) 

Γελ είρα θάλεη πνηέ νχηε κπάλην ζηε ζάιαζζα, δελ είρακε, δελ κ’ 

αξέζεη. Ήηαλ αλαγθαζηηθά, άκα κνπ ιέγαλε είλαη γηα λα πάσ πην θαιά 

αλαγθαζηηθφ πξέπεη λα γίλεη. (10) 

 

 

 

 

 

   

     

Σσήμα 1. θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. 

Δμνπιηζκόο ηνπ Θαιάκνπ 

ζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζαιάκνπ, απηφ πνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε 

ζηνπο αζζελείο ήηαλ ε κάζθα πνπ ηνπνζεηνχλ ζην πξφζσπν θαζψο θαη ην νμπγφλν 

πνπ εηζέπλεαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο φπσο θαη ν ίδηνο ν ζάιακνο. Η κάζθα 

θαη ην νμπγφλν πξνθάιεζαλ αξρηθά ελφριεζε ζηνπο αζζελείο, θάηη πνπ φκσο 

μεπεξάζηεθε κε ην πέξαζκα ησλ ζπλεδξηψλ. Ο ζάιακνο παξνκνηάζηεθε, είηε σο 

ππνβξχρην, είηε σο βπηηνθφξν. ην ρήκα 2 παξνπζηάδνληαη ηα αλσηέξσ ζρεκαηηθά.  

Ναη γηαηί κε ελνριεί θάπσο (η μάζκα), κε ελνριεί πην πνιχ εδψ 

(δείσνει ηην απιζηεπή κάηω πλεςπά ηος πποζώπος ηηρ η οποία έσει 

παπαμοπθωθεί) δειαδή δελ πξνζαξκφδεηαη, ζε κέλα δελ 

πξνζαξκφδεηαη δελ είλαη ην πξφζσπν κνπ θάπσο θαλνληθφ θαη δελ 

πξνζαξκφδεηαη θαη κε ελνριεί δειαδή κε ζθίγγεη θαη κε ελνριεί (4) 
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[…] ν ζάιακνο ήηαλε γηα κέλα θάηη πξσηφγλσξν, δελ ην ‘μεξα, δελ ην 

γλψξηδα κέρξη πνπ κνπ ην πξφηεηλε αο πνχκε ν γηαηξφο δελ ήμεξα φηη 

ππάξρεη απηφ αο πνχκε δελ ην ‘ρα.. ήμεξα θάηη είρα αθνχζεη αιιά δελ 

ήμεξα νχηε πσο ιεηηνπξγεί, νχηε πσο είλαη νχηε ηίπνηα (7) 

[…] κέρξη λα ζπλεζίζνπκε βέβαηα ηελ αλαπλνή απφ ηε κάζθα είλαη 

ιίγν μέλν… απηφ λα ζπλεζίζνπκε (2) 

Δε δε λνκίδσ εληάμεη, νη κάζθεο πνπ θνξάκε, ην νμπγφλν πνπ εγψ δελ 

είρα κάζεη νχηε λα βνπηάσ δειαδή θνιπκπάσ πνιχ θαιά αιιά δελ 

βνπηάσ πνηέ.. εληάμεη απηά.. θνχξαζε ιίγν κεηά, θάηη ηδηαίηεξε 

εληχπσζε δελ κνπ ‘θαλε, ην ππνβξπρηάθη είλαη έλα απιφ ππνβξχρην 

(4) 

[…] δελ είρα ζπλεζίζεη θαη πνιχ ηε κάζθα, ην νμπγφλν νπφηε ήηαλ 

ιίγν δχζθνιε ε πξψηε θνξά αιιά φπσο είπα θαη πην πξηλ εε ζηε 

ζπλέρεηα δελ είρα θαλέλα πξφβιεκα (6) 

Λέσ κε βάιαλε ιέσ ζε κία… ζε έλα κέξνο ζαλ λα λαη βπηηνθφξν θαη 

θάζνκαη θαη κνπ βάλνπλ ηε κάζθα θαη αλαπλέσ (1) 

 

 

 

 

Σσήμα 2. Δμνπιηζκφο ηνπ ζαιάκνπ. 

Δκπεηξίεο Αζζελώλ κέζα ζην Θάιακν Απνπίεζεο 

ηαλ νη αζζελείο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ απνπίεζεο δηαθαηέρνληαη απφ 

πνηθίια ζπλαηζζήκαηα θαη αηζζήζεηο, φπσο θφβνο, αλεζπρία, αλία θαη θνχξαζε, ηα 

νπνία φκσο βειηηψλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ζπλεδξηψλ. ε απηφ βνεζάεη ε 

εμνηθείσζε ησλ αζζελψλ κε ηε κάζθα θαη ηε ξχζκηζε ηεο αλαπλνήο ηνπο κε ηελ 

είζνδν ηνπ νμπγφλνπ θαζψο θαη κε ηελ εμίζσζε πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ φηαλ 

αιιάδεη ε πίεζε κέζα ζην ζάιακν. Σν δηάβαζκα απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αζρνιία γηα 
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λα πεξάζεη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο. Σαπηφρξνλα, ην πεξηερφκελν ησλ ζθέςεσλ ησλ 

αζζελψλ κέζα ζην ζάιακν ζρεηίδεηαη, είηε κε πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, είηε 

κε αλαζηνραζκφ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. Γηαγξακκαηηθά, νη εκπεηξίεο ησλ 

αζζελψλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζπλνςίδνληαη ζην ρήκα 3. 

Ν’ ηάμεη είλαη ιίγν… παξάμελα ζα έιεγα θαη θάπσο βαξεηά δειαδή 

λα κελ έρεηο θάηη δειαδή λα θάζεζαη γηα δχν ψξεο θαη λα έρεηο 

ζπλέρεηα ην νμπγφλν αιιά εληάμεη δειαδή άκα έρεηο έλα βηβιίν άκα 

αζρνιείζαη κε θάηη πεξλάεη ε ψξα εληάμεη. (3) 

[…] ε απνπίεζε (εννοεί ηην εξίζωζη) είλαη έλα πξφβιεκα εε εγψ 

δπζηπρψο κέρξη ηα 45-50 δελ ήμεξα ηη πάεη λα πεη ζπλάρη κεηά 

μαθληθά ζπλαρψζεθα θαη δελ μαλαμεζπλαρψζεθα θαη ηψξα ε κχηε 

κνπ είλαη ζρεδφλ πάληα θξαγκέλε θαη ιίγν ηα απηηά θαη παίξλσ έλα 

ζπξέη, έρσ έλα ζπξέη καδί κνπ, ην νπνίν πξηλ κπσ ζην ζάιακν ην 

βάδσ γηα λα κπνξέζσ λα θάλσ πην εχθνια ηελ απνπίεζε απηφ δειαδή 

είλαη ην κφλν γηα απνπίεζε κεηά ην άιιν δελ βαξηέζαη, εληάμεη ηψξα 

δηαβάδεηο εθεί πέξα, επεηδή εγψ δελ κπνξψ λα είκαη αλάζθεια επεηδή 

έρσ ηελ πιεγή πίζσ πξέπεη λα είκαη ζην πιάη θαη ζην πιάη λα 

δηαβάδεηο δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν. (2) 

Μέζα ε; Δε ηί λα ζαο πσ ηψξα έρεη.. δελ θαηαιαβαίλεηο θαη ηίπνηα 

μέξσ ‘γσ, ηελ πίεζε ιίγν ζηελ αξρή πνπ θαηεβαίλεηο αο πνχκε εθεί 

φηαλ θαηεβαίλεηο ηε πίεζε κφλν, κεηά απφ.. πνχ θαηεβαίλεηο εθεί πνπ 

πξέπεη θαη μεθηλάο είζαη άλεηα, λ’ ηάμεη αλαιφγσο κε ην νμπγφλν πσο 

κε ηε κάζθα μέξσ ‘γσ πσο δειαδή ην ζπλεζίδεηο θαιά ή φρη θαη δελ 

έρεηο πξφβιεκα. (5)  

Ν’ ηάμεη απιά ληψζεηο φηη δελ κπνξείο λα αλαζάλεηο θαιά εε απιά 

κεηά απφ ιίγν θαηξφ ην ζπλεζίδεηο κεηά απφ ιίγεο κέξεο, ιίγεο 

ζεξαπείεο θαη δελ ην θαηαιαβαίλεηο. (6) 

Δε εληάμεη ππνκνλή ζέιεη λα ρεηο, ηελ πξψηε θνξά είλαη ιίγν.. κέρξη 

λα ζπλεζίζεηο λα βάδεηο ηε κάζθα θαη απηά θαη λα θάζεζαη αιιά κεηά 



34 

 

λ’ ηάμεη πεξλάεη ε ψξα εγψ έθεξλα θαη βηβιία θαη δηάβαδα θαη 

πεξλνχζε επράξηζηα, δελ ην θαηαιάβαηλα.. έηζη. (7) 

Δε θνπξαζηηθφ είλαη, δελ είλαη φηη πην εχθνιν ζα κπνξνχζε θάπνηνο 

λα.. εε ληψζεηο κία θνχξαζε αιιά είλαη αξθεηφο ν ρξφλνο πνπ ζνπ 

δίλεηαη χζηεξα γηα μεθνχξαζε θαη κπνξεί λα μαλαεπαλαιεθζεί ε 

ζεξαπεία. (9) 

Δ ζηελ αξρή ήηαλ πην δχζθνιν φζν πεξλάλε νη κέξεο γίλεηαη πην 

εχθνιν. (10) 

Η δεχηεξε (ζςνεδπία) πηζηεχσ ήηαλε απηή πνπ έθαηζα κέζα ην δίσξν 

εθεί ήηαλ πην.. δελ ηελ έθαλα θηφιαο έθπγα.. ζηα πξψηα είθνζη ιεπηά 

θνβήζεθα ζηελ αξρή ηα απηηά πνπ βνπιψλαλε έηζη ιίγν μέξσ ‘γσ 

ήηαλε θαη έλαο άιινο εθεί πνπ είρε πξφβιεκα κε ηνλ ιαηκφ ηνπ δε 

κηινχζε θαη ην θιείλαλε ην αλνίγαλε θαη βγήθα έμσ, ηε ηξίηε θνξά 

φια θαιά. (10) 

Σίπνηα, ζθέθηνκαη δηάθνξα πξάγκαηα πνπ έρσ λα θάλσ, πνπ δελ έρσ 

λα θάλσ, πνπ δελ έθαλα, πνπ μέραζα, πνπ πνπ πνπ πνπ πνπ… 

πξνζπαζψ λα θάλσ daydreaming φπσο ιέλε νη Άγγινη εε νη 

Ακεξηθαλνί κάιινλ, θαη πεξλάεη ε ψξα πνιχ γξήγνξα, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ αηζζάλεζαη θαιά, είκαη μαπισκέλνο δειαδή έηζη ρσξίο λα πηέδσ 

ηελ πιεγή θαη πεξλάεη άλεηα ν ρξφλνο. (2) 

Δε δηαβάδσ θάπνην βηβιίν.. απηφ, ή απιά ραιαξψλεηο ιίγν, θάλεηο 

θάπνηεο ζθέςεηο, απηφ […] θέθηνκαη γηα πξάγκαηα έμσ απφ ην 

ζάιακν πξνθαλψο εε γηα ηε ζρνιή, γηα θίινπο. (3) 

Ση ζθεθηφκνπλα? Γεληθά, γεληθά γηα ην ζπίηη κνπ, γηα ηα παηδηά κνπ, 

πσο ζα γίλεη.. πσο ζα.. απηά, απηά ζθεθηφκνπλα (5) 

θέπηνκαη λα θάλσ απηή ηε δνπιεηά λα θάλσ ηελ άιιε θάηη ηέηνηα αο 

πνχκε.. ηνλ θήπν κνπ, ην απηφ κνπ, ην έλα κνπ, ην άιιν (8) 

Δε ληψζσ πσο παιηά πξνηνχ ρηππήζσ, πξηλ ην αηχρεκα φηη θάλσ κηα 

κεγάιε βνπηηά αο πνχκε ζηε ζάιαζζα, απηφ, θαη κνπ ζπκίδεη πάξα 
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πνιχ απ’ ηα παιηά ην… ην θνιχκπη πνπ αζρνιηφκνπλα παιηά κε ηε 

ζάιαζζα θαη αζρνιηέκαη αθφκα […] αθήλεζαη θάπνηα ζηηγκή θαη 

ζθέθηεζαη κεξηθά πξάγκαηα, ηα παιηά μέξσ ‘γσ… απηφ (9) 

[…] ζθέθηεζαη ηε δνπιεηά, ζθέθηεζαη ηνπο θίινπο ζνπ, ζθέθηεζαη 

απηά πνπ ‘ρεηο πάζεη, ζθέθηεζαη γηαηί λα ην θάλσ εγψ λα κελ ην 

πξνιάβσ λα κελ ην πάζσ απηφ, ζθέθηεζαη πνιιά πξάγκαηα θαη 

αξλεηηθά θαη ζεηηθά (10) 

Δε νη ζθέςεηο είλαη φπσο φηαλ έρεηο ρξφλν ζπίηη ζνπ θαη ζθέθηεζαη 

γηα πξάγκαηα είηε γηα ηε δνπιεηά ζνπ, είηε γηα ην ηη ζεο λα θάλεηο ζην 

κέιινλ απηά ν ζάιακνο ην πξνζθέξεη γηαηί νχησο ή άιισο δελ 

κπνξείο λα θάλεηο πνιιά πξάγκαηα κέζα εθεί. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 3. Δκπεηξίεο αζζελψλ κέζα ζην ζάιακν απνπίεζεο. 

Η Πνξεία ηεο Θεξαπείαο 

Η πνξεία ηεο ζεξαπείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ελαιιαγή κεηαμχ ηεο αξρηθήο 

αλεζπρίαο θαη ηεο επεξρφκελεο αλίαο. Γεληθφηεξα, ε ξνπηίλα ησλ δηαδηθαζηψλ 
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θαίλεηαη φηη βνεζάεη ηνπο αζζελείο λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο ζπλεδξίεο κέζα 

ζην ζάιακν απνπίεζεο.  

Η ηειεπηαία ζεξαπεία ήηαλ πνιχ βαξεηή (γελάει) πεξίκελα πσο θαη 

πψο λα ηειεηψζεη γηα λα θχγσ (6) 

Σν ‘ρα ζπλεζίζεη πιένλ δελ ήηαλ θάηη δχζθνιν θαη απηά, εγψ ήζεια 

λα θάλσ θαη άιιεο αλ κπνξνχζα (7) 

Δε ήηαλε ιίγν επψδπλε (αναθεπόμενορ ζηην ππώηη ζςνεδπία) γηαηί αο 

πνχκε δελ είρα απνθαηαζηαζεί αθφκα θαη έιεγα αο πνχκε φηη κπνξεί 

λα κνπ έξζεη θάηη αο πνχκε θάηη ηέηνηα δειαδή φρη… κηα αλαζθάιεηα 

θαηά θάπνην ηξφπν αο πνχκε κπνξείο λα ην πεηο (8) 

Αηζζάλζεθα πνιχ πην σξαία (αναθεπόμενορ ζηην ηελεςηαία ζςνεδπία) 

θαη πην.. απηά αο πνχκε δελ είρα ηηο πηέζεηο λα πνχκε ηεο πξψηεο θαη 

μέξσ ‘γσ ηεο δεχηεξεο θαη ηεο πέκπηεο απηφ δελ δελ έρσ θάηη αο 

πνχκε (8) 

αλ πξψηε εκπεηξία κέζα εθεί εε λνκίδεηο φηη είζαη θάπνπ πεξίεξγα 

αιιά εληάμεη κεηά ην ζπλεζίδεηο θαη φζν πεξλάεη ην ζπλεζίδεηο εε 

λνκίδεηο φηη είζαη κφλνο ζνπ φηη ζα ζε θάεη θάπνηνο φηη.. ζαλ πξψηε 

θνξά αιιά φια ok κεηά λ’ ηάμεη. (9) 

Παξάιιεια, ε παξνπζία άιισλ αζζελψλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη είηε βνεζεηηθά σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο είηε 

αλαζηαιηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί θάπνηα δπζθνιία ζηνπο άιινπο 

αζζελείο. ην ρήκα 4 παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα αλσηέξσ.  

ηα πξψηα είθνζη ιεπηά θνβήζεθα ζηελ αξρή ηα απηηά πνπ 

βνπιψλαλε έηζη ιίγν μέξσ ‘γσ ήηαλε θαη έλαο άιινο εθεί πνπ είρε 

πξφβιεκα κε ηνλ ιαηκφ ηνπ δε κηινχζε θαη ην θιείλαλε ην αλνίγαλε 

θαη βγήθα έμσ […] Δίρα ηνλ άιιν πνπ έιεγε ηα απηηά κνπ πνλνχλε ην 

έλα κνπ πνλεί ιέσ ζε ιίγν ζα αξρίζνπλ θαη κέλα […]  Δε ίδξσζα, 

αγρψζεθα γίλεθα κνχζθεκα θαη ιέσ δελ κπνξψ άιιν λα θάηζσ (10)  
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Πνιχ σξαία γηαηί έρσ θαη ηνλ άιινλε δίπια κνπ θαη πεξλάκε σξαία 

ηφηε […] Σελ πξψηε θνξά ήκνπλα κφλνο, ελψ ηψξα είκαζηε δχν καδί 

πάκε θαη είκαζηε… βιέπεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη πεξλάεη ε ψξα (1)  

 

Σσήμα 4. Η πνξεία ηεο ζεξαπείαο. 

Γλσζηηθή Αλαπαξάζηαζε ηεο ΘΤΒΟ 

Με βάζε ην κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο, φπσο ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Leventhal 

θαη ζπλ. (2003), νκαδνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα δίλνληαο ηε γλσζηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο ΘΤΒΟ. Καηά αληηζηνηρία κε ην κνληέιν, φπνπ ν αζζελήο 

ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο θαη αθεξεκέλεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα αλαπαξαζηήζεη 

λνεηηθά ηελ αζζέλεηά ηνπ κε ζθνπφ λα ηελ θαηαλνήζεη (Καξαδήκαο, 2005), ν αζζελήο 

αλαπαξηζηά ηε ΘΤΒΟ. Δδψ, νη δηαζηάζεηο ηεο γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 5, είλαη ηα αίηηα, νη ζπλέπεηεο, ε 

ηαπηφηεηα θαη ε ρξνληθή πνξεία ηεο ζεξαπείαο.  

ζνλ αθνξά ηα αίηηα γηα ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, νη αζζελείο 

αληηιακβάλνληαη φηη πεγάδνπλ είηε απφ κηα μερσξηζηή πεξίπησζε αζζέλεηαο κε 

άγλσζηε γελεζηνπξγφ αηηία είηε απφ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

αθηηλνβνιίεο. Η έλαξμε ηεο ΘΤΒΟ γίλεηαη πάληα κέζσ ηαηξηθήο εληνιήο, είηε 

βνεζεηηθά σο επηινγή, είηε σο έζραηε ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ αζζελψλ. 

 Γηα ηε γξεγνξφηεξε επνχισζε κηαο επέκβαζεο πνπ είρα θάλεη εε 

απηφο είλαη ν ιφγνο παξφιν πνπ ε επέκβαζε πνπ έθαλα δε ρξεηάδεηαη 
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γηα λα επνπισζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία ην θάλακε γηα ηαρχηεξε 

επνχισζε. (3) 

Α! Γελ μέξσ, ν γηαηξφο κνπ είρε πεη… ν Γ. (οπθοπεδικόρ ιαηπόρ) ν 

θχξηνο Γ. είπε λα πάσ εθεί πέξα (ζηο θάλαμο), γηα πνην ιφγν ηψξα δελ 

μέξσ. (1) 

[…] ε πεξίπησζε απηή είλαη πάξα πνιχ άζρεκε δειαδή άκα δείηε 

εζείο πσο είλαη ηα πξάγκαηα, είλαη έλα θακέλν θξέαο εθεί ζηελ  

νζθπτθή ρψξα θαη έηζη ηα λεχξα δελ ιεηηνπξγνχλ. Απηέο νη δεκηέο 

ήξζαλ 8 ρξφληα κεηά ηελ αθηηλνβνιία… (2) 

Έρσ έλα πξφβιεκα ζηα ηζρία κνπ.. δελ αηκαηψλνληαη νη θεθαιέο ησλ 

ηζρίσλ, απηφ γίλεηαη απφ θάπνην.. δελ έρνπλε βξεη αθφκα ηελ αηηία 

απφ ηη ζπκβαίλεη θαη δελ αηκαηψλνληαη νη θεθαιέο θαη έλαο γηαηξφο 

πνπ κε είδε κνπ είπε φηη ίζσο ζε βνεζήζεη ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν. (7)  

Γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ κνπ πνπ είρα ζηνλ ψκν, έθαλα ρεηξνπξγείν 

νπφηε έρσ ελεκεξσζεί φηη ζα βνεζήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε, γη’ απηφ 

ην ιφγν. (11) 

Βέβαηα, ζηε δηθηά κνπ πεξίπησζε είλαη ε κφλε ζεξαπεία, αλ απηή ε 

ζεξαπεία δελ πηάζεη εγψ (κάνει έναν ήσο με ηο ζηόμα ηος) δελ μέξσ ηη 

ζα θάλνπκε θαη γηα πφζν ζα είκαη εδψ θαη ηα ινηπά (σαμογελάει) (2) 

Δε απφ ην λνζνθνκείν πνπ κε παξαθνινπζνχζε θάπνηνο γηαηξφο θαη 

έβιεπε ην πξφβιεκα κνπ, κνπ ιέεη, ζα θάλνπκε κνπ ιέεη, ε ιχζε ε 

ηειεπηαία είλαη απηή λα παο ζην ζάιακν εθεί πέξα θαη έηζη πήξακε 

ηελ απφθαζε. (9) 

Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αληηιακβάλνληαη σο απφιπηα αζθαιή ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ΤΒΟ θαη δελ ζεσξνχλ φηη ελδέρεηαη λα έρεη παξελέξγεηεο.   

Γε λνκίδσ λα ππάξρνπλε παξελέξγεηεο, ην κφλν πνπ πξέπεη λα είζαη 

πνιχ δπλαηφο, λα έρεηο δχλακε ςπρήο παλ’ απ’ φια θαη θνπξάγην γηαηί 

δελ είλαη φηη εχθνιν εθεί κέζα, είλαη… εληάμεη… ζέιεη λα πάξεηο ην 

ρξφλν ζνπ. (9)  
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Σν νμπγφλν ηψξα ηη παξελέξγεηα λα βγάιεη; Οχηε θάξκαθα είλαη, νχηε 

λαξθσηηθά είλαη. (10) 

ζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ρξνληθή πνξεία ηεο ζεξαπείαο, νη αζζελείο 

ζεσξνχλ ην ΤΒΟ σο παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

αληηιακβάλνληαη ηε ζεξαπεία σο θάηη πνπ έρεη ζπλέρεηα αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, 

ζεσξνχλ φηη ην ΤΒΟ ιεηηνπξγεί είηε απφιπηα ζεξαπεπηηθά σο παλάθεηα ζην 

πξφβιεκα ηνπο είηε ζπκπιεξσκαηηθά. 

ε νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο γίλεηαη είθνζη θνξέο παξαπάλσ απφ φηη 

θαλνληθά φπσο αλαπλένπκε θαη είλαη θαηαλνεηφ φηη απηφ βνεζάεη ηνλ 

νξγαληζκφ ζηα πάληα. (2)  

Γελ κνπ ‘πε (ο ιαηπόρ ηος θαλάμος) φηη ζα θηηαρηεί ηειείσο μέξσ ‘γσ 

φηη ζα γίλεηο θαιά θαιά αιιά ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ κνπ ιέεη. (5)  

Η ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία είλαη φηη κέζα ζε πίεζε ζνπ δίλνπλε 100% 

νμπγφλσζε θαη αλαγθαζηηθά αθνχ πηέδεηαη αλαγθάδεη ην αίκα λα πάεη 

παληνχ θαη παίξλεηο θαη 100% νμπγφλσζε δειαδή ιεηηνπξγεί ην ζψκα 

ζνπ ζην θνπι θαη βνεζάεη ζε πνιιέο αζζέλεηεο απ’  φηη έρσ αθνχζεη θη 

απηφ. (7) 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ είκαη ζα κνπ ρξεηαζηεί άιιε κηα θνξά (η 

θεπαπεία), ζα κνπ ρξεηαζηεί ζίγνπξα γηαηί ην πξφβιεκα κνπ είλαη 

κεγάιν [...] (5)  

Απηφ ζα πάξεη θάκπνζν ρξφλν λνκίδσ εε θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα 

μαλαέξζνπκε […] Ίζσο μαλαρξεηαζηεί ζεξαπεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν. 

(9) 

[…] πξψηα ν ζάιακνο θαη κεηά πάιη ν ζάιακνο θαη κήπσο ζα πξέπεη 

λα δσ κε ηελ ηδέα φηη κία θνξά ην ρξφλν ζα κπαίλσ ζηνλ ζάιακν […] 

(2) 
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Σσήμα 5. Γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζεξαπείαο κε ππεξβαξηθφ νμπγφλν. 

πδήηεζε 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηαηξηάδνπλ αξθεηά κε απνηειέζκαηα 

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ ελψ εληνπίδνληαη θαη νξηζκέλα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα.  

Δπίζεο, επηβεβαηψζεθαλ φιεο νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. ην ζχλνιν ηεο, ε έξεπλα 

αλέδεημε ηελ εκπεηξία ηεο ΘΤΒΟ, φπσο απηή βηψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πνπ παξαηίζεηαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, θάηη πνπ δπζθνιεχεη ηφζν ηε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη ηε ζχλζεζε απηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο (Chalmers θαη 

ζπλ., 2007), ν θφβνο γηα ην άγλσζην ηεο ζεξαπείαο, ε δεκηνπξγία αλεζπρίαο γηα 

απηήλ θαη ε επαθφινπζε κείσζε ηνπ άγρνπο κεηά ην πέξαζκα ησλ πξψησλ ζπλεδξηψλ 

(Clark θαη ζπλ., 1994) επηβεβαηψζεθε κέζα απφ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αζζελψλ, πξηλ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, θαη ηελ αθφινπζε 

βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Δπίζεο, επηβεβαηψζεθε ην ζπκπέξαζκα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ (Barnard & Sandelowski, 2001.Sandelowski, 1999) γηα ηελ εκθάληζε 

ζπλαηζζεκάησλ θφβνπ θαη άγρνπο ζε πεξηβάιινληα πνπ πεξηιακβάλνπλ κεραλήκαηα 

πςειήο ηερλνινγίαο.  
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Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνπο Clark θαη ζπλ. (1994), ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ηεο θιεηζηνθνβίαο πνπ έλησζαλ νη αζζελείο εμεγήζεθε θαη κέζα απφ ηε 

ζεψξεζε ηεο ζεξαπείαο σο ηελ ηειηθή επθαηξία γηα ίαζε ηεο αζζέλεηαο ηνπο. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ 

ε ζεψξεζε ηεο ζεξαπείαο σο έζραηεο ιχζεο λνεκαηνδφηεζε ζεηηθά ηελ φιε εκπεηξία 

κέζσ ηεο πίζηεο ζην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Δπίζεο, ελδέρεηαη λα βνήζεζε ην 

γεγνλφο φηη ε αζζέλεηα δελ ήηαλ άκεζα απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπο, φπσο θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Lee θαη ζπλ. (2014). Βέβαηα, ε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ησλ Clark θαη ζπλ. 

(1994) απφ πξψελ ζηξαηησηηθνχο δπζρεξαίλεη ηελ άκεζε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ. 

Δπίζεο, παξά ηελ εκθάληζε αγρσδψλ εθδειψζεσλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ, θαλείο 

αζζελήο δελ δηέθνςε νινθιεξσηηθά ηε ζεξαπεία. Απηφ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

ζπκπέξαζκα ησλ Allen θαη ζπλ. (1989), φηη ε βίσζε παληθνχ κέζα ζην ζάιακν θάλεη 

πνιινχο αζζελείο είηε λα αξλνχληαη είηε λα δηαθφπηνπλ ηε ζεξαπεία. Σαπηφρξνλα, 

έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη κε ην εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ Ellis θαη Mandal (1983), 

φπνπ 5 απφ ηνπο 87 αζζελείο πνπ βίσζαλ άγρνο δηέθνςαλ γηα απηφ νιφθιεξε ηε 

ζεξαπεία. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ζε απηή ηελ έξεπλα ήηαλ δχζθνιν λα 

θαζνξηζηεί αλ ην άγρνο πνπ νδήγεζε ηνπο αζζελείο λα δηαθφςνπλ ηε ζεξαπεία ήηαλ 

εμαξρήο έλα αγρψδεο ζπλαίζζεκα ή νθεηιφηαλ ζε δειεηεξίαζε απφ ην νμπγφλν.     

Σαπηφρξνλα, επηβεβαηψζεθε φηη ε παξνπζία άιισλ αζζελψλ κέζσ ηνπ 

κνηξάζκαηνο ηεο θνηλήο βησζείζαο εκπεηξίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά 

(Harding θαη ζπλ., 2012. Hjelm θαη ζπλ., 2009.Lee θαη ζπλ., 2014). Φάλεθε δειαδή, 

φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Harding θαη ζπλ. (2012), φηη ην λα αλήθεη θαλείο ζε κηα 

νκάδα κε παξεκθεξείο λφζνπο βειηηψλεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 

Χζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε φηη ε παξνπζία ησλ άιισλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη αλαζηαιηηθά. Απηφ, ζπλέβε ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζε θάπνηνλ αζζελή νξηζκέλα ζπκπηψκαηα κέζα ζην ζάιακν, ηα νπνία 

ήηαλ αξθεηά γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαο. Η ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

αζζελψλ θαη ε βνήζεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζαιάκνπ, ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο. Δπίζεο, φπσο ππνζηήξημε ν Hillard (1990), ε ελίζρπζε απφ 

ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο θάλεθε φηη 

ηνπο βνεζάεη ζηελ πεξάησζε φιεο ηεο ζεξαπείαο,  
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Παξάιιεια, επηβεβαηψζεθε ε ρξήζε ηεο κάζθαο σο αληηθείκελν πνπ 

πξνθαιεί δπζθνξία ζηνπο αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ΤΒΟ 

(Chalmers θαη ζπλ., 2007.Hodge, 2008). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

αζζελψλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ, επηβεβαηψζεθε ην δηάβαζκα βηβιίσλ αιιά φρη ν χπλνο ή 

ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ (Lv θαη ζπλ., 2016). Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζαιάκνπ απαγφξεπε ζηνπο αζζελείο λα εηζέξρνληαη κέζα ζην ζάιακν 

κε ηα θηλεηά ηνπο, ηεξψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Αθφκε, ε ζεψξεζε 

ηεο ΘΤΒΟ σο κηα ζεξαπεία κε ζπλέρεηα, εκθαλίζηεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Hjelm θαη ζπλ. (2009), φπνπ νη αζζελείο ραξαθηήξηζαλ ηε ζεξαπεία 

απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα. Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ ζεψξεζαλ φηη ε ρξήζε 

ηνπ ΤΒΟ είλαη αθίλδπλε, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή χπαξμε 

νξηζκέλσλ παξελεξγεηψλ (Plafki θαη ζπλ., 2000). Απηή ε ιαζεκέλε ζεψξεζε 

νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ ελδερφκελσλ παξελεξγεηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζαιάκνπ, ην νπνίν κέρξη ελφο ζεκείνπ γίλεηαη εζθεκκέλα γηα ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο αλεζπρίαο ζηνπο αζζελείο. 

Σα πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θιηληθά πνηθηινηξφπσο. Αξρηθά, θάλεθε φηη ε αλαδπφκελε αλεζπρία θαη ν θφβνο πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηνπο αζζελείο, πξηλ εηζέιζνπλ ζην ζάιακν απνπίεζεο είηε φηαλ ηνπο 

πξνηάζεθε ε ρξήζε απηνχ είηε φηαλ ηνλ αληίθξηζαλ γηα πξψηε θνξά, εκθαλίζηεθε 

θπξίσο ιφγσ ηεο άγλσζηεο θχζεο ηεο ζεξαπείαο. Απηφ, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα κηαο παξέκβαζεο πνπ ζα είρε ςπρνεθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζα ζηφρεπε ζηελ κείσζε ηνπ αλαδπφκελνπ θφβνπ ησλ αζζελψλ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζε είηε λα πξνβάιιεηαη ζηνπο 

αζζελείο έλα βίληεν κε πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο, θάηη πνπ ήδε 

έρεη θαλεί φηη κεηψλεη ηε δπζθνξία ησλ αζζελψλ θαη απμάλεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο 

ζηε ζεξαπεία (Allen θαη ζπλ., 1989), είηε λα παξαθνινπζνχλ νη αζζελείο κηα 

νινθιεξσκέλε ζπλεδξία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηθήο ηνπο ζεξαπείαο. Σαπηφρξνλα, 

θξίλνληαη αλαγθαίεο νη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

εξσηήζεηο απφ κέξνπο ησλ αζζελψλ. 

Παξάιιεια, έλα αθφκα ζεκείν ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θιηληθά είλαη ε βνεζεηηθή ή 

αλαζηαιηηθή παξνπζία ησλ άιισλ αζζελψλ κέζα ζην ζάιακν. πγθεθξηκέλα, 
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γλσξίδνληαο φηη ε νκαδηθή αιιειεπίδξαζε είλαη βνεζεηηθή (Harding θαη ζπλ., 2012. 

Hjelm θαη ζπλ., 2009.Lee θαη ζπλ., 2014), ζα κπνξνχζε λα ελζαξξχλεηαη θαη λα 

επηδηψθεηαη ε επηθνηλσλία αζζελψλ πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη επηηπρψο ηε ΘΤΒΟ 

κε ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία. Έηζη, νη αζζελείο πνπ έρνπλ 

πεξαηψζεη ηε ζεξαπεία ζα κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ζηνπο λένπο αζζελείο ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εθάξκνζαλ θαη ηνπο θάλεθαλ ρξήζηκεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπλεδξηψλ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε κέζσ ρνξήγεζεο ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, λα εληνπίδνληαη εθείλνη νη αζζελείο πνπ έρνπλ απμεκέλα 

επίπεδα άγρνπο. ε απηνχο ηνπο αζζελείο ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη εθκάζεζε ηερληθψλ 

λεπξνκπτθήο ραιάξσζεο, δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο.    

Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ηε δπζθνξία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κάζθα, ζα 

κπνξνχζε είηε λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα παξαγγειίαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κάζθαο , 

εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ πιηθνηερληθά, είηε λα πξνηείλεηε ζηνπο αζζελείο ε ρξήζε 

ηεο θνπθνχιαο σο ελαιιαθηηθήο επηινγήο. Σέινο, ηα παξαγφκελα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα κηαο 

ςπρνεθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αζζελψλ, ζηελ νπνία ζα ηνλίδεηαη ε 

θπζηνινγηθή εκθάληζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο, 

ηα νπνία φκσο βειηηψλνληαη ζηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο.  

Πεξηνξηζκνί 

Η παξνχζα έξεπλα πεξηέρεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

επεξεάζεη ηελ πηζηφηεηα θαη ηε κεηαθεξζηκφηεηα ηεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ε 

κε επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ ηεο απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δψζεη δηαθνξεηηθφ λφεκα ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο παξαηηζέκελεο 

εκπεηξίεο. Δπίζεο, ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζπλεληεχμεσλ ελδέρεηαη λα 

επεξέαζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηδηαίηεξα ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε ζπλέληεπμε έιαβε ρψξα ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο θαη νη αζζελείο 

κπνξεί λα έλησζαλ κηα ήπηα θφπσζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ αζζελψλ, πνπ είραλ νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία θαη εθιήζεζαλ λα κηιήζνπλ γηα 

ηελ εκπεηξία ηνπ ζαιάκνπ αξθεηνχο κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαο, 

θάηη πνπ ελδέρεηαη λα επεξέαζε ηελ έληαζε ηεο κλήκεο ηνπο. Δπίζεο, ε επηθξάηεζε 

ησλ αλδξψλ ζηε ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο, πέξαλ ηεο κίαο ζπκκεηέρνπζαο, κπνξεί λα 
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έρεη επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αληηζηνηρία ηνπο ζε γπλαηθείν 

πιεζπζκφ. Αθφκε, ε ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο απνθιεηζηηθά απφ Έιιελεο θαη ε κε 

ζπκκεηνρή κεηνλνηήησλ δπζθνιεχεη ηελ αλίρλεπζε ηεο πνιηηηζκηθήο επηξξνήο ζηα 

απνηειέζκαηα. Παξάιιεια, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ ΝΝΚ, θπξίσο ιφγσ ηεο 

παιαηφηεηαο ηνπ θαη ησλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ, δπζθνιεχεη ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε αζζελείο, πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία ζε ζχγρξνλνπο θαη κεγάινπο 

ζαιάκνπο. 

Δπηπξνζζέησο, έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θπξίσο γηα ηε 

γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, απνηειεί ην ζρεηηθά κηθξφ δείγκα. Χζηφζν, 

δεδνκέλεο ηεο ζπαληφηεηαο ηφζν ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλσλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ απνπίεζεο γηα ζεξαπεία κε ΤΒΟ, φζν θαη ηεο δηαζέζηκεο 

ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ΘΤΒΟ ή 

βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο ελεξγήο ζεξαπείαο κε ΤΒΟ ζηελ Διιάδα, ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλακέλεηαη λα δηαθσηίζνπλ ελ κέξεη ην ρψξν ηεο 

ππεξβαξηθήο θνηλφηεηαο θαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα ζηελ θιηληθή πξάμε, 

ηφζν γηα ηνπο ηαηξνχο θαη ηηο ζπλήζεηο ηαηξηθέο πξαθηηθέο, φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο 

πνπ βξίζθνληαη ππφ ζεξαπεία. Δπίζεο, πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε 

ζπγρξνληθή θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαζέζηκεο 

πνηφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ αζζελή. Δπηπιένλ, ε ζπιινγή 

αλαθνξψλ ζηελ παξνχζα κειέηε, γίλεηαη κφλν απφ ηνλ αζζελή  Η ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζεξάπνληεο ή ηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα είλαη  επηζπκεηή, αιιά 

ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη δχζθνιε. 

Δλ θαηαθιείδη, ζε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ σο έλαο αξρηθφο νδεγφο πνπ παξέρεη ζεκαληηθά πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έξεπλαο ζην ρψξν ηεο ΘΤΒΟ. Τπνζέηνπκε 

φηη ηα δεδνκέλα επξήκαηα αλακέλνληαη πνιχηηκα ζηελ θιηληθή πξάμε, ηφζν γηα ηε 

βηνςπρνθνηλσληθή ζεψξεζε ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ κε ΤΒΟ φζν θαη ηελ 

νξζφηεξε ελεκέξσζε θαη θαηεχζπλζε απηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πξνο 

επίηεπμε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία ηνπο, θαη απψηεξν 

ζθνπφ ηε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κε ΤΒΟ. 
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Παξαξηήκαηα 

Παξάξηεκα Α: πλέληεπμε 

1.  Γηα πνην ιφγν μεθηλήζαηε ζεξαπεία κε Τπεξβαξηθφ Ομπγφλν; 

2. Πσο θαηαιαβαίλεηε φηη ιεηηνπξγεί/βνεζά ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία - ηη 

αθξηβψο θάλεη; 

3. Πφζν πηζηεχεηε φηη ζα δηαξθέζεη ή ζα μαλαρξεηαζηεί; 

4. Πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο φηαλ ζαο πξνηάζεθε σο 

ζεξαπεία ε ρξήζε ηνπ Τπεξβαξηθνχ Ομπγφλνπ; 

5. Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηηο εκπεηξίεο ζαο φηαλ ιακβάλαηε ηε ζεξαπεία 

κε Τπεξβαξηθφ Ομπγφλν φηαλ βξηζθφζαζηαλ κέζα ζηνλ Θάιακν Απνπίεζεο; 

6. Τπάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ή θάπνην άηνκν πνπ ζαο έθαλε 

ηδηαίηεξε εληχπσζε ζηελ Μνλάδα Τπεξβαξηθήο ζεξαπείαο; 

7. Πεξηγξάςηε ηελ πξψηε ζαο ζεξαπεία ζηνλ Θάιακν Απνπίεζεο. 

8. Πεξηγξάςηε ηελ ηειεπηαία ζαο ζεξαπεία ζηνλ Θάιακν Απνπίεζεο. 

9. Βηψζαηε θάπνηα ζηηγκή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φζν βξηζθφζαζηαλ κέζα 

ζηνλ Θάιακν; Ση πξνθάιεζε απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα; 

10. Πσο πεξλνχζαηε ηνλ ρξφλν ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εληφο ηνπ 

Θαιάκνπ; 

11. Πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο εληφο ηνπ Θαιάκνπ; 

12. Έρεηε κηιήζεη ζηελ νηθνγέλεηα ζαο, ζηνπο θίινπο ζαο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία 

κε Τπεξβαξηθφ Ομπγφλν; Αλ λαη, ηη αθξηβψο ηνπο είπαηε; Αλ φρη, γηαηί; 

13. Θα πξνηείλαηε ηελ ζεξαπεία κε Τπεξβαξηθφ Ομπγφλν ζε άιια άηνκα; 

14. Αλ ζαο πξνηαζεί μαλά ζην κέιινλ λα θάλεηε επηπιένλ ζεξαπεία κε 

Τπεξβαξηθφ Ομπγφλν, πφζν πξφζπκνο ζα ήζαζηαλ λα επηζηξέςεηε ζηνλ 

Θάιακν; 
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15. Θεσξείηε πσο είραηε ελεκεξσζεί επαξθψο ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία; Αλ φρη, ηη 

ζα ζέιαηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξν; 

16. Πσο ε ζεξαπεία επεξέαζε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζαο θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

δσή/ζρέζεηο; 
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Παξάξηεκα Β: Δηθόλεο ηνπ Θαιάκνπ Απνπίεζεο ηνπ Ναπηηθνύ Ννζνθνκείνπ 

Κξήηεο 
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