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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή ερευνητική εργασία ασχολείται με τη συσχέτιση του επιπέδου 

υγείας (σωματική υγεία και γενική αντίληψη υγείας) με τα συναισθήματα (θετικά και 

αρνητικά) των ατόμων με κάποια χρόνια ασθένεια. Μελετήθηκε ακόμα η υπόθεση της 

διαφοροποίησης ως προς το φύλο στη σχέση ανάμεσα στη σωματική υγεία και τη 

γενική αντίληψη της υγείας με τα θετικά συναισθήματα. Αρχικά, ορίζεται η χρόνια 

ασθένεια και καταγράφονται ορισμένες συμπεριφορές υγείας. Συνεχίζοντας, 

παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για το συναίσθημα, τα είδη και οι τρόποι έκφρασής 

του. Ακόμα, παρατίθενται κάποια δεδομένα μελετών που αναδεικνύουν τη σχέση 

ανάμεσα στο συναίσθημα και την υγεία. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά 

συμπεράσματα της έρευνας τα οποία ακολουθούνται από ένα παράρτημα όπου 

επισυνάπτονται τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση στους 

συμμετέχοντες. Το δείγμα στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα αποτελείται από 55 άτομα, 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την αξιολόγηση της υγείας ήταν η κλίμακα σωματικής λειτουργίας και η κλίμακα 

συναισθηματικής υγείας, ενώ η αξιολόγηση της διάθεσης έγινε με τη χρήση της 

κλίμακας θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

επιβεβαίωσαν εν μέρει τις αρχικές μας υποθέσεις. Βρέθηκαν μικρές συσχετίσεις στις 

υπό εξέταση μεταβλητές. Ακόμα, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στους άντρες 

παρουσιάστηκε πιο ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική υγεία και στα θετικά 

συναισθήματα. Τέλος, βρήκαμε ότι μόνο τα θετικά συναισθήματα προβλέπουν με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο τη σωματική υγεία στη δεύτερη μέτρηση της έρευνας.      

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια ασθένεια-Υγεία-Ποιότητα ζωής-Συναίσθημα-Ψυχική ευεξία 
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1. ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

1.1. Γενικά στοιχεία 

Οι περισσότερες ασθένειες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι 

χρόνιες. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθένειες αυτές δε θεραπεύονται οριστικά αλλά μπορεί 

να ελέγχονται φαρμακευτικά. Χρόνιοι ασθενείς μαθαίνουν να συνυπάρχουν με 

προβλήματα όπως πόνος, ποικίλα δυσάρεστα συμπτώματα και παρενέργειες από τη 

χρήση φαρμάκων. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις όπως είναι το 

άγχος της διάγνωσης, της θεραπείας και της γενικότερης εξέλιξης της νόσου. Φόβος για 

την ίδια τη ζωή δυσχεραίνει την κατάσταση των ασθενών(Καραδήμας, 2005).  

Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για την υγεία καθώς επίσης 

αποτελούν αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας(ΠΟΥ), χρόνιες ασθένειες όπως καρδιαγγειακές 

παθήσεις και διαβήτης, καρκίνος και αναπνευστικές ασθένειες αποτέλεσαν στην 

Ελλάδα κύριες αιτίες θανάτου μέχρι το 2008. Στατιστικά, το 91% των θανάτων στην 

Ελλάδα οφείλεται στις χρόνιες ασθένειες. Βασικοί παράγοντες επικινδυνότητας 

αποτέλεσαν το συνεχές κάπνισμα και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. 

Τέλος, στους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται η παχυσαρκία, τα 

υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή γλυκόζη του 

αίματος(WHO, 2011). Το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αριθμού θανάτων ανήκει 

στις χρόνιες ασθένειες και όχι σε άλλου είδους ασθενειών. Οι θάνατοι από κάποιο είδος 

χρόνιας ασθένειας σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα εντοπίζονται σε χώρες που ζουν 

άτομα με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα(WHO, 2005).  Οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες 

δεν καταλήγουν σε ξαφνικό θάνατο αλλά έχουν προοδευτικό χαρακτήρα αφού 

εξελίσσονται(WHO, 2005).  
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Μετά από τη διάγνωση κάποιας μορφής χρόνιας ασθένειας σημασία έχουν οι 

επακόλουθες αντιδράσεις των ασθενών. Το αρχικό άγχος και η άρνηση της ιατρικής 

γνωμάτευσης διαδέχεται η φάση προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Η προσαρμογή 

στην χρόνια ασθένεια είναι πολύπλοκη. Σύμφωνα με τους Stewart, Ross και 

Hartley(όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005) η προσαρμογή αφορά σε τέσσερις 

περιοχές: τη βιολογική(πόνος, κόπωση, παρενέργειες), την κοινωνική(απομόνωση, 

στίγμα, σχέσεις), τη συναισθηματική(αυτοεικόνα, αυτοαποτελεσματικότητα) και τη 

συμπεριφορά(τήρηση ιατρικών οδηγιών, έλεγχοι υγείας). Αξίζει να αναφερθεί το 

περιστατικό διάγνωσης με λευχαιμία(χρόνια μορφή καρκίνου) μιας γυναίκας 28 ετών 

ύστερα από αιματολογικές εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα η αλληλουχία των 

αντιδράσεων της. Αρχικά, χαρακτήρισε τη διάγνωση ως απαίσια νέα «terrible news» 

επισημαίνοντας ότι δε θα ένιωθε ποτέ ξανά φυσιολογικά. Την αρχική αυτή αντίδραση 

διαδέχτηκε η προσπάθεια προσαρμογής μέσω συμβουλευτικής και ενημέρωσης. 

Ωστόσο, επισημάνθηκε το γεγονός ότι άτομα με χρόνιες ασθένειες ζουν μονίμως υπό 

την απειλή της αρρώστιας ή και του θανάτου(Hazelton, 1995). Προς την ίδια 

κατεύθυνση, σύμφωνα με τους Livneh και Antonak(όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 

2005) οι φάσεις προσαρμογής σε μια χρόνια ασθένεια δεν ακολουθούν την ίδια σειρά 

σε όλους τους ασθενείς, επισημαίνοντας τέσσερις μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με 

την προσαρμογή και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτές έχουν ως εξής: «α)σχετικές με 

την ασθένεια(είδος, περιοχές που προσβάλλονται), β)κοινωνικές-δημογραφικές(φύλο, 

ηλικία, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο), γ)ατομικές διαφορές(προσωπικότητα) και 

δ)κοινωνικοί-περιβαλλοντικοί παράγοντες(κοινωνικό δίκτυο και στήριξη)»(σελ.147). 

Η εξέλιξη της νόσου διαφαίνεται από τις φάσεις του μοντέλου Doca(όπως 

αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005). Πρώτη είναι η προδιαγνωστική όπου τα 

συμπτώματα είτε κινητοποιούν είτε αδρανοποιούν τον ασθενή. Ακολουθεί η οξεία 
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φάση που σχετίζεται με τη διάγνωση και την αρχική αντίδραση του ατόμου αλλά και με 

την ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων. Έπειτα, η χρόνια φάση αποτελεί μια δύσκολη 

περίοδο αφού εξαρτάται από την προσαρμογή του ασθενή αλλά και από το βαθμό 

εξέλιξης της ασθένειας. Η χρόνια φάση εκτείνεται μέχρι την ίαση ή ακόμα και το 

θάνατο. Ακόμα, φάνηκε από τα στατιστικά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ότι η 

όποια μορφή χρόνιας ασθένειας μπορεί να αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου στον 

γενικό πληθυσμό(WHO, 2005). Έντονη είναι η παρουσία του άγχους σε άτομα με 

χρόνιες ασθένειες. Το άγχος αυξάνει τον κίνδυνο για συναισθηματικά και 

συμπεριφορικά προβλήματα. Σημαντικός είναι ο ρόλος διαχείρισης του άγχους στα 

πλαίσια προσαρμογής σε μια ασθένεια. Η διάγνωση ακολουθείται από μακροχρόνια 

παρουσία άγχους που οφείλεται στη διαδικασία θεραπείας-ανάρρωσης ή ακόμα και 

στην απειλή του θανάτου(Καραδήμας, 2005). Σύμφωνα με τους Stanton, Revenson και 

Tennen(όπως αναφέρεται στο Compas, Jaser, Dunn & Rodriguez, 2011) τα 3 σημαντικά 

γνωρίσματα μιας χρόνιας ασθένειας είναι η μεγάλη διάρκεια, η μη αυθόρμητη επίλυση 

και το γεγονός ότι σπάνια θεραπεύεται ολοκληρωτικά.   

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω στοιχεία σκιαγραφούν τις αρχικές αντιδράσεις των 

ατόμων που έχουν διαγνωστεί με κάποια μορφή χρόνιας ασθένειας αλλά και τις 

προσπάθειες προσαρμογής τους κατά την εξέλιξή της. Στη συνέχεια παρατίθενται 

κάποιες συνήθειες που μπορεί είτε να αποτελούν ακόμα και την αιτία εμφάνισης μιας 

χρόνιας ασθένειας είτε να συμβάλλουν στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας. 
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2. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

2.1. Προσδιορισμός της υγείας 

 Η επικινδυνότητα των χρόνιων ασθενειών στο σύγχρονο άνθρωπο αναδεικνύει 

το ρόλο και τη σημαντικότητα της υγείας. Σύμφωνα με ορισμό του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, όπως διατυπώθηκε σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη το 1946, η υγεία 

είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι 

μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»(WHO, 1948). Σημαντικός είναι ο όρος 

«ποιότητα ζωής» αφού οι επαγγελματίες της υγείας εστιάζουν στην υποκειμενική 

εμπειρία και εκτίμηση του πάσχοντος σχετικά με την κατάσταση της υγείας του αλλά 

και την ποιότητα ζωής. Οι Anderson, Aaronson και Wilkin(όπως αναφέρεται στο 

Αναγνωστόπουλος & Καραδήμας, 2008) περιγράφουν τη συνάρτηση της υγείας με την 

ποιότητα ζωής με τον όρο«Ποιότητα Ζωής σχετιζόμενη με την Υγεία»(Health Related 

Quality Of Life). Η παραπάνω μελέτη αναδεικνύει τις πλευρές της ποιότητας ζωής που 

επηρεάζονται από την εμφάνιση, την εξέλιξη μέχρι τη σχετική θεραπεία της ασθένειας. 

Μερικές πλευρές που επηρεάζονται είναι η κατάσταση υγείας του πάσχοντος αλλά και 

η γενικότερη λειτουργικότητά του.  

 Σε μελέτη που έγινε ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας στα πλαίσια προαγωγής 

της υγείας, παρουσιάστηκε η σημασία της υγείας για τον εαυτό(Johansson,Weinehall & 

Emmelin, 2009). Πιο συγκεκριμένα  δηλώθηκε ότι η υγεία σχετίζεται με ολόκληρη τη 

ζωή. Η έννοια της υγείας είναι σύνθετη. γεγονός που φαίνεται μέσα από τους πολλούς 

ορισμούς που έχουν αποδοθεί κατά καιρούς στην έννοια της παγκόσμιας υγείας. Ο 

αρχικός ορισμός της υγείας από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεωρήθηκε μη 

ρεαλιστικός και ιδεαλιστικός και αναθεωρήθηκε αργότερα. Η υγεία σύμφωνα με τη 

αναθεωρημένη έννοια αποτελεί: «πηγή καθημερινής ζωής και όχι απλά αντικείμενο 

ζωής, αποτελεί μια θετική έννοια που εστιάζει στις κοινωνικές και προσωπικές πηγές 
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καθώς και στις φυσικές ικανότητες ενός ατόμου»(Johansson, Weinehall & Emmelin, 

2009). Στην παραπάνω μελέτη οι συμμετέχοντες κατέληξαν σ’ένα διπλό προσδιορισμό 

της υγείας: πολυπαραγοντική(multifaceted concept) και υποκειμενική 

αξιολόγηση(subjective assessment). Στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας οι Sorensen, Van 

den Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska και συν. (2012) υποστήριξαν ότι κοινός 

παρανομαστής στον προσδιορισμό της υγείας είναι η ικανότητα του ατόμου να 

καταλαβαίνει τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες υγείας, ιδιότητα απαραίτητη για τη 

σωστή λήψη αποφάσεων. Καταλήγοντας, βλέπουμε ότι η υγεία είναι  ο παράγοντας που 

μετράει την φυσική, ψυχολογική και πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού 

και προσδιορίζεται με ποικίλα κριτήρια ανάλογα τις ατομικές πεποιθήσεις και 

αντιλήψεις, τις διαφορετικές κοινωνικές αξιολογήσεις αλλά και πολιτιστικές 

διαφορές(WHO, 2006). 

 

 

2.2. Συμπεριφορές της Υγείας 

 Πέρα από το βασικό ορισμό της υγείας υπάρχουν και έννοιες συναφείς όπως 

είναι η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με ορισμένες καθημερινές συμπεριφορές υγείας. 

Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού 

βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την κοινωνική αναπαράσταση που έχει ο 

πληθυσμός για την υγεία του. Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες, 

περιβαλλοντικοί(τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία, συνθήκες εργασίας, ρύπανση 

περιβάλλοντος), παράγοντες συνθηκών ζωής(διατροφή, κάπνισμα, άσκηση, χρήση 

εθιστικών ουσιών, συμπεριφορά), παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις 

υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης υγείας επηρεάζουν την υγεία των 

ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του διπόλου υγείας-



 

‐ 10 ‐ 
 

ασθένειας(WHO, 2006). Επομένως, οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν την 

κατάσταση της υγείας του πληθυσμού, είτε προκαλώντας μια ασθένεια είτε 

δυσχεραίνοντας μια υπάρχουσα ασθένεια ή ακόμα προλαμβάνοντας μια ασθένεια.  

 Κάθε μορφή χρόνιας ασθένειας έχει κάποια βασική αιτία για την εκδήλωσή της  

ωστόσο, ταυτόχρονα παράγοντες που αφορούν στον τρόπο ζωής ατόμων επιδεινώνουν 

την κατάσταση υγείας. Έρευνα στη Γερμανία έδειξε ότι ασθενείς με διαφορετικό είδος 

χρόνιας ασθένειας είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής όσον αφορά στην φυσική κατάσταση 

της υγείας τους συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό(Wang, Beyer, Gensichen & 

Gerlach, 2008). Το παραπάνω εύρημα δείχνει ότι ο τρόπος ζωής είναι πολλές φορές 

υπεύθυνος για την κακή φυσική κατάσταση των ατόμων με χρόνια ασθένεια. Κάποιες 

συμπεριφορές υγείας είναι υπεύθυνες για την προστασία ή την προαγωγή της υγείας. 

Μερικές από αυτές είναι ο επαρκής ύπνος, η άσκηση, η σωστή διατροφή και οι τακτικοί 

προληπτικοί έλεγχοι. Σύμφωνα με τους Kasl και Cobb(όπως αναφέρεται στο 

Καραδήμας, 2005) οι συμπεριφορές και οι συνήθειες υγείας διαφοροποιούνται ανάλογα 

με την κατάσταση υγείας ενός ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι συμπεριφορές σε 

κατάσταση υγείας σχετίζονται με ιατρικούς ελέγχους, άσκηση και υγιεινή διατροφή 

στοχεύοντας στην πρόληψη μιας ασθένειας. Ακολουθούν οι συμπεριφορές σε 

κατάσταση νόσου, όπου το άτομο αναζητά τρόπους θεραπείας βάσει συμπτωμάτων και 

τέλος, οι συμπεριφορές σε κατάσταση ασθένειας περιλαμβάνουν τη θεραπεία που 

ακολουθεί το άτομο(λήψη φαρμάκων, τήρηση ιατρικών οδηγιών κ.α.). Κακές 

συμπεριφορές υγείας όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ αλλά 

και τα αυξημένα επίπεδα άγχους αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επικινδυνότητας, 

αφού απειλούν τη σωματική υγεία των ανθρώπων προκαλώντας παθολογικά 

προβλήματα. Σύμφωνα με τους Breslow και Enstrom(όπως αναφέρεται στο Hewston & 

Stroebe, 2007) η υγεία ενός ατόμου επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής του. Ακόμα, 
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αναδείχθηκε η ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στον τρόπο ζωής και τη μακροζωία. Η 

τροποποίηση κακών συμπεριφορών υγείας (αλκοόλ, κάπνισμα κ.α.) κρίνεται 

απαραίτητη για την προώθηση της υγείας και της ανθρώπινης ευεξίας. Η αλλαγή 

συμπεριφοράς μπορεί να θεωρείτο ανώδυνη αλλά ταυτόχρονα να ήταν υπεύθυνη για 

σημαντικούς κινδύνους υγείας(Hewston & Stroebe, 2007).  

 Μετά την εκδήλωση και τη διάγνωση κάποιας χρόνιας ασθένειας η επίτευξη 

μιας σειράς στόχων κρίνεται απαραίτητη. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την υιοθέτηση 

υγιεινού τρόπου ζωής, την τήρηση πρωτοκόλλου θεραπείας, τη διαχείριση άγχους-

θυμού και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας(Swendeman, 

Ingram & Rotheram-Borus, 2009). Τα προγράμματα παρέμβασης δεν απευθύνονται 

μόνο σε άτομα με χρόνια ασθένεια αλλά σκοπός τους  είναι η προαγωγή υγείας σε 

ομάδες του ευρύτερου πληθυσμού. Η πρόληψη και ο έλεγχος των χρόνιων ασθενειών 

βοηθούν τα άτομα να ζήσουν περισσότερο και να είναι πιο υγιείς(WHO, 2005).  Στα 

πλαίσια προαγωγής της υγείας που αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την 

παγκόσμια υγεία,  έγιναν εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους 

εργασίας και σε κατοικούμενες περιοχές. Στόχος της προαγωγής της υγείας με τη χρήση 

τεχνικών παρέμβασης(healthy settings) για μεταδιδόμενες και χρόνιες ασθένειες ήταν η 

αύξηση των προσπαθειών πρόληψης μιας ασθένειας. Βρέθηκε ότι η υγεία εξαρτάται 

από παράγοντες εκτός συστήματος υγείας. Παράγοντες όπως διατροφή, 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δημογραφικά δεδομένα, επίπεδο μάθησης, 

αστικοποίηση, οικογενειακό-πολιτισμικό περιβάλλον και οικονομική κρίση επηρεάζουν 

την υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε 

μεγάλο πληθυσμό και προάγει πολλαπλές παρεμβάσεις. Οι καινοτόμες αυτές 

προσεγγίσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για θετική έκβαση της υγείας και 
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χρησιμότητας της δράσης, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του τρόπου ζωής και την 

επίδρασή του στην εκδήλωση κάποιας ασθένειας. (Kumar & Preetha, 2012).  

 Στο Ιράν έγινε παρέμβαση σε άτομα υψηλού κινδύνου στα πλαίσια του 

προγράμματος Isfahan Heart Programme(IHHP) και έδειξε ότι μετά από πέντε χρόνια 

παρέμβασης βελτιώθηκε η φυσική κατάστασή τους και μειώθηκε η ευαλωτότητά τους 

για εκδήλωση κάποιας ασθένειας. Οι Baghaei et al. (2010) υποστήριξαν ότι ο έλεγχος 

παραγόντων που αυξάνουν τις πιθανότητες σε κάποια άτομα να αναπτύξουν στεφανιαία 

νόσο, η αλλαγή του τρόπου ζωής συμπεριλαμβανομένης της σωστής διατροφής και 

άσκησης(εκτός από το κάπνισμα) καθώς και η συνεχής ενημέρωση  είναι παράγοντες 

ουσιώδεις για την πρόληψη της χρόνιας ασθένειας. Αναδείχθηκε δηλαδή η αξία του 

τρόπου ζωής και της συμπεριφοράς στην υγεία. Σε άλλη έρευνα που αφορούσε στη 

νόσο HIV/AIDS, φάνηκε ότι άμεσο επακόλουθο της διάγνωσης κάποιου τύπου χρόνιας 

ασθένειας είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των ατόμων. Δείχθηκε  ότι τόσο άτομα με 

HIV/AIDS όσο και άτομα με κάποιο τύπο χρόνιας ασθένειας μπορεί να επωφελούνται 

από το ιατρικό μοντέλο υγείας και από προγράμματα αυτοελέγχου(self management). 

Στην έρευνα αυτή σημειώνεται ότι αποδείχθηκαν ωφέλιμες οι προσπάθειες πρώιμης 

πρόληψης χρόνιων ασθενειών με αλλαγές σε συμπεριφορές καθημερινής ρουτίνας, 

στήριξη αλλά και εκπαίδευση στρατηγικών(positive self-management)(Swendeman, 

Ingram & Rotheram-Borus, 2009). 

 Τα παραπάνω δεδομένα συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο καθημερινός τρόπος ζωής 

και οι συνήθειες των ανθρώπων επιδρούν στην υγεία τους. Γι’αυτό το λόγο αναγκαία 

είναι τα προγράμματα παρέμβασης που στοχεύουν στην πρόληψη και στην προαγωγή 

της υγείας. Κλείνοντας, η  αποφυγή κακών συνηθειών ή η ενσωμάτωση νέων 

συμπεριφορών υγείας μπορεί να είναι ωφέλιμες για τα άτομα με χρόνια ασθένεια αλλά 

ταυτόχρονα και για τον γενικό πληθυσμό.  
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3. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

3.1. Ορισμοί για το συναίσθημα 

 Στα πλαίσια διαφόρων φιλοσοφικών συζητήσεων έχουν εκφραστεί ποικίλες 

θεωρίες σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του συναισθήματος. Εκτός από τις διαφορές 

των φιλοσόφων σχετικά με τη φύση της έννοιας συναίσθημα υπήρχε μια σταθερά που 

υποστήριζε ότι τα συναισθήματα σχετίζονται με επιθυμίες, διαθέσεις και στάσεις στα 

πλαίσια ενός εκτεταμένου δικτύου κοινωνικών, ηθικών, πολιτισμικών και ψυχολογικών 

παραγόντων. Τα συναισθήματα θεωρούνται σημαντικά και κατέχουν κεντρική θέση στη 

ζωή.  

 Σήμερα, γίνονται προσπάθειες μεταξύ ψυχολόγων, νευρολόγων, ανθρωπολόγων 

και ηθικών φιλοσόφων να διατηρήσουν μια πιο ολιστική θεώρηση για το συναίσθημα. 

Πολλοί φιλόσοφοι, ιστορικοί, ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι ασχολήθηκαν με τη 

μελέτη της φύσης των συναισθημάτων. Τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα αποτελούν 

στήριγμα για την εξέλιξη της έρευνας για το συναίσθημα. Στα πλαίσια της κοινωνικής 

νόησης, κρίσης και των διαπροσωπικών σχέσεων, ουσιώδης είναι η εξέταση των 

συναισθημάτων και της συναισθηματικής συμπεριφοράς. Το 1884 ο Williams 

James(όπως αναφέρεται στο Hewston & Stroebe, 2007) υποστήριξε τη φύση του 

συναισθήματος λέγοντας ότι:«οι σωματικές αλλαγές προκαλούνται άμεσα από την 

αντίληψη του διεγερτικού γεγονότος και η αίσθηση που έχουμε αυτών των αλλαγών τη 

στιγμή που συμβαίνουν είναι το συναίσθημα». Το 1885 ο Carl Lange παρουσίασε ένα 

άρθρο για το συναίσθημα το οποίο φάνηκε να συγκλίνει με αυτό του James(1884)  στις 

αιτιακές ακολουθίες. Τα κοινά στοιχεία των θεωριών οδήγησαν στο συγκερασμό της 

θεωρίας  των James-Lange για το συναίσθημα. Ερευνητές πριν τη θεωρία των James-

Lange εξίσωναν το συναίσθημα με την αίσθηση και το αίσθημα. Ωστόσο, σήμερα το 

αίσθημα, οι νευροφυσιολογικές απαντήσεις, η κινητική έκφραση, η τάση για δράση και 
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η νοητική αξιολόγηση(υποκειμενική εμπειρία) αποτελούν τα επιμέρους στοιχεία του 

συναισθήματος. Η σύγχρονη χρήση του όρου που επικράτησε για να είναι χρήσιμο το 

συναίσθημα στην ψυχοκοινωνική έρευνα είναι αυτή που περιγράφει το συναίσθημα ως 

αντίδραση ενός οργανισμού σε σημαντικά γεγονότα(Hewston & Stroebe, 2007).  

 Ο Δαρβίνος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη μελέτη των συναισθημάτων στη 

σύγχρονη εποχή. Αρχή της θεωρίας των βασικών συναισθημάτων(basic emotion 

approach) ήταν ότι οι ανθρώπινες συναισθηματικές εκφράσεις αποτελούν τα ίχνη της 

εξέλιξης των θηλαστικών. Η εποχή που ανέπτυξε τη θεωρία για το συναίσθημα 

χαρακτηρίστηκε ως Golden Years το 1872. Σκιαγραφείται η ανάπτυξη της ψυχολογικής 

κατασκευαστικής προσέγγισης για το συναίσθημα.(psychological constructionist 

approach). Η θεωρία αυτή θεωρήθηκε πλούσια σε μελέτη και επιστημονική 

σημαντικότητα. Τα συναισθήματα βάσει αυτής της θεωρίας είναι φυσικά συστατικά 

που κατασκευάζονται από τα περισσότερα ψυχολογικά συστατικά(Gendron & Barett, 

2010). Ο Δαρβίνος επισήμανε τον κεντρικό ρόλο του μηχανισμού των συναισθημάτων 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Ανέφερε ότι η ανάπτυξη των συναισθημάτων επέτρεψε 

την αποσύνδεση των ενστικτωδών συμπτώσεων ερεθίσματος-απόκρισης, δίνοντας 

χρόνο για επιλογή απαντήσεων και για προετοιμασία δράσης στα πλαίσια της 

προσαρμογής.  

 Τα συναισθήματα παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της συναίσθησης και των 

λειτουργιών όλων των πνευματικών διαδικασιών. Τα ποικίλα είδη συναισθημάτων 

σχετίζονται με διαφορετικό τρόπο με τα διάφορα επίπεδα συναίσθησης. Κατά καιρούς 

οι θεωρίες των συναισθημάτων αλλάζουν λόγω της προόδου των μεθοδολογιών και της 

έρευνας. Κοινές αρχές για όλα τα συναισθήματα είναι ότι προέρχονται από 

νευροβιολογική ανάπτυξη, είναι αποτέλεσμα εξέλιξης και σχετίζονται με κίνητρα και 

εμπειρίες. Ακόμα, το συναίσθημα είναι φάση και όχι συνέπεια της νευροβιολογικής 
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δράσης ή της σωματικής έκφρασης από ένα οργανισμό. Αν και δεν υπάρχει ενιαίος 

ορισμός της έννοιας συναίσθημα, υπάρχουν κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά στα 

οποία οι περισσότεροι μελετητές συγκλίνουν. Τα είδη και η ποικιλία έντασης των 

συναισθημάτων είναι απαραίτητα για την επιβίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη ενός 

οργανισμού. Η έκφραση συναισθημάτων επιτρέπει διαπροσωπικές συνδιαλλαγές. 

Είναι αποτέλεσμα  ψυχοβιολογικών μηχανισμών, κοινωνικών και πολιτισμικών 

παραγόντων και καθορίζει την αντίδραση, τη ρύθμιση και την λεκτική ή μη λεκτική 

επικοινωνία(Hewston & Stroebe, 2007). Οι άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματα με 

τη βοήθεια κινήσεων και ήχων προκειμένου να τα επικοινωνήσουν και στους άλλους 

γύρω τους. Με αυτό τον τρόπο εξωτερικεύουν τι σκέπτονται και αισθάνονται για 

ποικίλα γεγονότα. Γι’ αυτό το λόγο εξηγούνται οι διαφορετικές αντιδράσεις από 

διαφορετικούς ανθρώπους στην ίδια κατάσταση. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις ελέγχονται από 

νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό φιλόσοφο William 

James και το Δανό ψυχολόγο Karl Lange, τα συναισθήματα είναι γνωστικές αποκρίσεις 

στις εισερχόμενες πληροφορίες. Η αλληλεπίδραση περιοχών του εγκεφάλου έχει ως 

αποτέλεσμα συναισθηματικές εμπειρίες. Αλγογόνα ή ευχάριστα ερεθίσματα 

πυροδοτούν στην περιοχή της αμυγδαλής αντιδράσεις που ολοκληρώνονται από τον 

υποθάλαμο και μεταβάλλουν την εσωτερική κατάσταση ετοιμάζοντας τον οργανισμό 

για επίθεση, φυγή, εμπειρία ή άλλη φάση προσαρμογής(Kandel, Schwartz & Jessell, 

2005). Η ερμηνεία των υποκειμενικών συναισθημάτων περιγράφει το συναίσθημα. 

Θυμός, φόβος, λύπη, χαρά, αμηχανία, ζήλεια είναι συναισθήματα που μπορεί να 

λειτουργήσουν και έξω από την άμεση επίγνωσή μας. Το μεταιχμιακό σύστημα 

διεγείρει τις συναισθηματικές αντιδράσεις, το κύκλωμα Papez ελέγχει την έκφραση των 

συναισθημάτων και η αμυγδαλή παίζει ρόλο στις συναισθηματικές συμπεριφορές. Το 
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συναίσθημα και η κινητοποίηση έχουν κοινές αποκρίσεις από το αυτόνομο νευρικό 

σύστημα(εφίδρωση και ταχυπαλμία), υποκειμενικά αισθήματα(φόβος ή εμπιστοσύνη, 

χαρά ή πόνος) και ένα γνωστικό στοιχείο(σκέψεις για την κατάσταση διέγερσης). Οι 

αποκρίσεις είναι αποτέλεσμα δραστηριότητας του υποθαλάμου και των δομών του. 

Ψυχολόγοι συμφώνησαν στο γεγονός ότι όταν το  σώμα βιώνει αποκρίσεις και έντονα 

συναισθήματα τότε ο εγκέφαλος προσπαθεί να τις εξηγήσει(Kolb & Whishaw, 2009). 

Τα συναισθήματα συνδέονται με γεγονότα, γνωστικά σχήματα και συμπεριφοριστικές 

ικανότητες. Καθημερινά συναισθήματα εκφράζονται μέσω κινητικών σπλαχνικών 

μεταβολών και στερεότυπων σωματικών κινητικών απαντήσεων, ιδιαίτερα με τις 

κινήσεις μυών του προσώπου. Κυκλώματα του μεταιχμιακού συστήματος όπως 

υποθάλαμος, αμυγδαλή και άλλες εγκεφαλικές περιοχές σχετίζονται με το συναίσθημα. 

Συγκεκριμένα, ο οφθαλμικός και μέσος προμετωπιαίος λοβός και η αμυγδαλή είναι 

περιοχές σημαντικές στο βίωμα και στην έκφραση συναισθημάτων(Purves, Augustine, 

Fitzpatric, Hall, Lamantia, Namara και συν., 2010).  

 Συνοψίζοντας, αυτοί ήταν κάποιοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για τα 

συναισθήματα κατά καιρούς καθώς επίσης και το νευρωνικό υπόστρωμά τους. Στη 

συνέχεια θα γίνει ταξινόμηση των συναισθημάτων και παρουσίαση ορισμένων από 

αυτά.  

 

 

3.2. Κατηγορίες συναισθημάτων 

 Τα συναισθήματα  μπορεί να εκδηλώνονται ως βασικά συναισθηματικά 

επεισόδια και διακρίνονται σε θετικά(basic positive emotions) και αρνητικά(basic 

negative emotions) βασικά συναισθήματα. Στα θετικά περιλαμβάνονται το ενδιαφέρον 

και η χαρά, η διάρκεια των οποίων κυμαίνεται. Στα αρνητικά περιλαμβάνονται 



 

‐ 17 ‐ 
 

συναισθήματα όπως θυμός, λύπη, αηδία, φόβος κ.α. Σύμφωνα με τους Tangney, 

Stuewig και Mashek(όπως αναφέρεται στο Izard, 2009) στην κατηγορία των 

θεμελιωδών για την εξέλιξη του ανθρώπου συναισθήματα εντάσσονται η ντροπή, η 

ενοχή, η περιφρόνηση και ο έρωτας. Ένα συναίσθημα είναι εξίσου λειτουργικό ακόμα 

και όταν δεν μπορεί να εκφραστεί μέσω της γλώσσας. Ο συμβολισμός ή η 

αποτελεσματική επικοινωνία των συναισθημάτων παίζει ρόλο κλειδί στη χρησιμότητα 

του συναισθήματος στην κοινωνική αλληλεπίδραση(Izard, 2009).   

 Τα συναισθήματα που εκδηλώνουν οι άνθρωποι σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα 

αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας. Σημαντική αποδεικνύεται η μελέτη των 

συναισθημάτων αφού αυτά συνδέονται με τη νόηση, την προσωπικότητα και την 

ψυχοκοινωνική υγεία των ατόμων σε ποικίλες πλευρές της καθημερινότητας. Η χαρά 

και το ενδιαφέρον είναι θετικά συναισθήματα που εκδηλώνονται μέσω της εκπλήρωσης 

διαφόρων αναγκών όπως είναι η ικανοποίηση της δίψας, της πείνας αλλά και η 

σεξουαλική ικανοποίηση σ’ένα ζευγάρι. Οι τύποι αυτοί ευχαρίστησης προκαλούν 

ποικίλες συναισθηματικές αντιδράσεις, απαραίτητες για την επιβίωση των ειδών. Η 

αυτοπεποίθηση(confidence), η εγρήγορση(alertness) και η ανταμοιβή 

συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των θετικών συναισθημάτων. Άτομα με 

αυτοεκτίμηση εκδηλώνουν συναισθήματα χαράς που απορρέουν μέσα από την 

επιτυχία, την αποδοχή, την αποτελεσματικότητα αλλά και τη θετική αξιολόγηση. Τόσο 

η προσωπικότητα όσο και το κοινωνικό πλαίσιο δημιουργούν θετική αίσθηση του 

εαυτού(Snyder & Lopez, 2002). Η ευτυχία που συντίθεται από στοιχεία όπως ο βαθμός 

ικανοποίησης από τη ζωή και τα θετικά συναισθήματα προβλέπει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για τη ζωή. Αυτό γίνεται γιατί τα θετικά συναισθήματα βοηθούν τον 

άνθρωπο να κατασκευάσει μηχανισμούς διαρκείας. Ύστερα από αξιολογήσεις στο 

βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή και στην ανθεκτικότητα δείχθηκε σε έρευνα ότι τα 
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θετικά συναισθήματα προβλέπουν αυξήσεις σε ανθεκτικότητα και ικανοποίηση από τη 

ζωή. Στα στιγμιαία θετικά συναισθήματα της ζωής παρατηρήθηκε σύνδεση της 

ευτυχίας με επιθυμητές εκβάσεις της ζωής. Οι εμπειρίες χαράς και ενδιαφέροντος 

ενεργοποιούν διαδικασίες εξερεύνησης, μάθησης, σύνθεσης και κατασκευής νέων 

μηχανισμών που βελτιώνουν τη ζωή κάποιου, δίνοντας ευκαιρίες για απόλαυση. Τέλος, 

η παραπάνω έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο 

χαρούμενοι όχι απλά επειδή νιώθουν καλύτερα αλλά επειδή αναζητούν μηχανισμούς να 

ζουν καλά(Cohn, Fredrickson,  Brown, Mikels & Conway, 2011).  

 Στον κόσμο των συναισθημάτων εμπεριέχονται η ανησυχία(anxiety) και ο 

φόβος(fear). Πρόκειται για αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις με σωματικές 

εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα αμυντικά συστήματα της εξέλιξης των θηλαστικών. 

Όπως οι πρωτόγονοι οργανισμοί έρχονταν σε επαφή με κυνηγετικά αρπακτικά έτσι και 

ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με ποικίλες απειλές. Σύμφωνα με το διαγνωστικό και 

στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών(DSM), ο φόβος περιλαμβάνει ειδικές 

φοβίες(ζώων ή περιστάσεων) και η ανησυχία περιλαμβάνει διαταραχές όπως πανικός, 

αγοραφοβία, μετατραυματική διαταραχή του στρες(PTSD) ύστερα από φυσικές 

καταστροφές ή κάποιο ατύχημα, γενικευμένη διαταραχή ανησυχίας(GAD) και 

κατάθλιψη. Η κοινωνική φοβία αποτελεί κοινό στοιχείο στην παραπάνω διάκριση ενώ 

διαφοροποιός ουσία είναι ότι στον φόβο γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης του 

κινδύνου ενώ στην ανησυχία η κατάσταση δεν επιτρέπει αποτελεσματικούς τρόπους 

αντιμετώπισης. Ακόμα, ο θυμός(anger), η λύπη(sadness), η εχθρότητα(hostility) και η 

χαρά(joy) περιλαμβάνονται στην κατηγορία των αρνητικών συναισθηματικών 

καταστάσεων. Στα συναισθήματα ενσυνείδησης(self-conscious emotions) 

εμπεριέχονται η αμηχανία, η περηφάνια, η ντροπή ή μετάνοια, η ενοχή και η δειλία. Τα 
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παραπάνω είναι συνέπειες της ατομικής αξιολόγησης πράξεων στα πλαίσια της 

συναισθηματικής εκδήλωσης(Lewis, Haviland-Jones & Feldman-Barrett, 2008). 

 Σύμφωνα με τους Diener, Sandvick και Pavot(όπως αναφέρεται στο Snyder & 

Lopez, 2002) η συνολική ισορροπία ανάμεσα στα θετικά και στα αρνητικά 

συναισθήματα συνεισφέρει στην υποκειμενική ποιότητα ζωής Τα παραπάνω 

συναισθήματα  μπορεί να εκφραστούν λεκτικά και μη λεκτικά. Οι λεκτικές 

εκφράσεις(vocal expressions) επιτυγχάνονται με τη χρήση λεκτικών ήχων στα πλαίσια 

του λόγου. Το γέλιο αποτελεί παράδειγμα μη λεκτικής έκφρασης που χρησιμοποιείται 

σε θετικές καταστάσεις(χιούμορ, χαρά) αλλά ταυτόχρονα και σε αρνητικές(ενοχή, 

ντροπή, νευρικότητα κ.α.). Η επικοινωνία συναισθημάτων στα πλαίσια διαπροσωπικών 

σχέσεων γίνεται και με τη χρήση διαφόρων εκφράσεων προσώπου(facial expressions). 

Οι συμπεριφορές των μυών του προσώπου συνδέονται με την υποκειμενική εμπειρία 

του συναισθήματος. Οι αλλαγές του προσώπου λόγω κίνησης μυών υπαγορεύονται από 

το αυτόνομο νευρικό σύστημα(Lewis, Haviland-Jones &  Feldman-Barrett, 2008).  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένα ερευνών αναδεικνύουν κάποιες διαφορές 

στην έκφραση συναισθημάτων ως προς το φύλο. Έχει δειχθεί ότι οι άνθρωποι 

αξιολογούν τις συνθήκες της ζωής τους διαφορετικά βάσει προηγούμενης εμπειρίας και 

προσδοκιών. Σημαντικό ρόλο στη σχέση υγείας και συναισθηματικής αντίδρασης παίζει 

το υποκειμενικό στοιχείο(subjective well-being). Οι όποιες διαφορές στο φύλο 

οφείλονται σε κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες, γνωστικές, βιολογικές και 

συμπεριφορικές μεταβλητές και εξαρτώνται από το πώς, πότε και πού εκφράζονται τα 

συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα αρνητικά συναισθήματα φαίνεται να είναι πιο 

επίμονα και έντονα στις γυναίκες(δυσφορία, λύπη, κατάθλιψη) συγκριτικά με τους 

άνδρες. Ωστόσο, σύμφωνα με στερεοτυπικές απόψεις οι γυναίκες εκφράζουν με 

μεγαλύτερη συχνότητα συναισθήματα ζεστασιάς, ευεξίας, χαράς, ντροπής, ενοχής, 



 

‐ 20 ‐ 
 

φόβου και νευρικότητας, ενώ οι άνδρες εκφράζονται περισσότερο με συναισθήματα 

θυμού, υπερηφάνειας και απέχθειας. Εντοπίζονται διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην προσαρμογή. Οι γυναίκες κατηγορούν τον εαυτό τους, στηρίζονται σε 

στρατηγικές κοινωνικής στήριξης και εστιάζουν την προσοχή τους σε αρνητικές 

καταστάσεις λόγω της επίμονης παρουσίας αρνητικών συναισθημάτων, ενώ οι άντρες 

εμφανίζονται πιο δραστήριοι και στην προσπάθεια προσαρμογής χρησιμοποιούν κυρίως 

στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα. Διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

εντοπίζονται και στον έλεγχο των συναισθημάτων τους. Παιζει ρόλο η προσωπικότητα, 

οι διαφορετικοί αμυντικοί μηχανισμοί και οι στρατηγικές διαχείρισης μιας 

κατάστασης(Lewis, Haviland-Jones & Feldman-Barrett, 2008). Οι παραπάνω 

παράγοντες τροποποιούν τις συμπεριφορές, διαφοροποιώντας τις αντιδράσεις των δυο 

φύλων. Προς την ίδια κατεύθυνση, ύστερα από μετρήσεις σε ασθενείς με χρόνια 

ρευματοειδή αρθρίτιδα δείχθηκε ότι το φύλο τροποποιεί τη σχέση ανάμεσα στη 

συναισθηματική αντίδραση και την ανικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε υψηλή 

συσχέτιση ανάμεσα στην κατάθλιψη και την ανικανότητα στις γυναίκες κάτι που δε 

φάνηκε στους άνδρες. Αντιθέτως, οι άνδρες οδηγούνταν στην αναζήτηση τρόπων 

φαρμακευτικής αγωγής. Οι αξιολογήσεις έδειξαν ότι λόγω διαφορετικών κοινωνικών 

αναπαραστάσεων οι άνδρες και οι γυναίκες βιώνουν διαφορετικά την εμπειρία του 

χρόνιου πόνου(Keogh, McCracken & Eccleston, 2007).  

 Παρουσιάστηκαν λοιπόν προηγουμένως ορισμένα θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας τους, ενώ δείχθηκαν μερικοί λόγοι 

στους οποίους μπορεί να εντοπίζεται μεγαλύτερη συσχέτιση στο θετικό συναίσθημα και 

τη σωματική υγεία στους άντδρες, συγκριτικά με τις γυναίκες. Στη συνέχεια 

ακολουθούν δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες και αναδεικνύουν τη σχέση 

ανάμεσα στα συναισθήματα και την υγεία ατόμων με χρόνια ασθένεια.  
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4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  

 Πέρα από τους ορισμούς του συναισθήματος, τις κατηγορίες αλλά και τα γενικά 

χαρακτηριστικά σημαντική είναι η σύνδεσή τους με την υγεία αφού η απειλή μιας 

χρόνιας ασθένειας επιδρά στη γενική κατάσταση της υγείας ενός ατόμου. Η γνωστική 

αξιολόγηση της απειλής και η σοβαρή διάγνωση προκαλούν συναισθηματικές 

αντιδράσεις φόβου και ανησυχίας. Μετά την αρχική αντίδραση της διάγνωσης 

ακολουθεί η αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης και διαχείρισης της νέας κατάστασης. 

Ωστόσο, εάν τα συμπτώματα εξακολουθούν να είναι επίμονα τότε τα αρνητικά 

συμπτώματα εμφανίζονται ξανά και επιβάλλεται η ανάγκη για αλλαγή σχεδίου 

δράσης(Lewis, Haviland-Jones & Feldman-Barrett, 2008). Φάνηκε λοιπόν από τα 

παραπάνω ότι στη διαδικασία προσαρμογής σε μια χρόνια ασθένεια έντονα είναι τα 

αρνητικά συναισθήματα φόβου και ανησυχίας που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση 

της υγείας των ασθενών.  

 Οι Stewart, Ross και Hartley το 2004(όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005) 

στα πλαίσια της θεωρίας τους για την προσαρμογή ενός ατόμου σε μια χρόνια 

ασθένεια, εκτός των άλλων, επισήμαναν ένα πρόβλημα συμπεριφοράς που 

αντιμετωπίζουν άνθρωποι με μια χρόνια ασθένεια. Το πρόβλημα αυτό αφορά σε 

συμπεριφορές απαραίτητες για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση μιας χρόνιας 

ασθένειας. Οι συμπεριφορές αφορούν στον έλεγχο της υγείας, στην τήρηση ιατρικών 

οδηγιών και στη διαχείριση της εξέλιξης της ασθένειας. Οι σχέσεις μέσα στην 

οικογένεια μπορούν να συμβάλλουν στην τήρηση των ιατρικών οδηγιών, ενώ ο βαθμός 

αυτονομίας  μπορεί να καθορίσει τη συναισθηματική αντίδραση του ασθενούς και της 

οικογένειας(Καραδήμας, 2005). Χρόνιοι ασθενείς με συναισθηματική ένταση 

παραμελούν την φροντίδα του εαυτού τους, δεν ασκούνται, δεν τρώνε σωστά και δεν 

υπακούουν στις εντολές των γιατρών για έγκαιρη λήψη φαρμάκων(Kalat, 2003). 
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Έρευνα έγινε σε ασθενείς με διαταραχή χρόνιου πόνου-ινομυαλγία (fibromyalgia) στο 

Ισραήλ όπου παρουσίαζαν συμπτώματα όπως μη τονωτικός ύπνος, κούραση και 

διαταραγμένη διάθεση. Φάνηκε ότι η ύπαρξη στενών φίλων μπορεί να είναι ωφέλιμη 

στην φυσική κατάσταση της υγείας αλλά και στην ποιότητα ζωής ενός ασθενούς. 

Δείχθηκε ακόμα ότι στρατηγικές αντιμετώπισης που εστιάζουν στο πρόβλημα(problem-

solving strategies) βοηθούν τις παραμέτρους της ψυχικής υγείας και ενσωμάτωσης των 

ασθενών αλλά ανακουφίζουν και τον σωματικό πόνο(Boehm, Eisenberg & Lampel, 

2011).  

 Στα πλαίσια της εξέλιξης μιας χρόνιας ασθένειας, η φάση της ανάρρωσης και 

της αποθεραπείας προκαλεί θετικά συναισθήματα και ανακούφιση. Υπάρχουν όμως 

εξαιρέσεις ασθενών που συνεχίζουν να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα όπως θυμός 

και φόβος. Η κατάσταση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η όλη εμπειρία της 

ασθένειας επηρεάζει καθοριστικά τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα 

των ανθρώπων(Καραδήμας, 2005). Κάποιες συμπεριφορές σε κατάσταση 

ασθένειας(συνήθειες υγείας) λειτουργούν ως τρόπος επίλυσης προβλημάτων(θεραπεία) 

και κάποιες άλλες στοχεύουν στη ρύθμιση του συναισθήματος μέσω αναζήτησης 

ηθικής συμπαράστασης(Καραδήμας, 2005).  

 Παλιές θεωρίες ανέδειξαν την πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα και 

στην υγεία. Έχει δειχθεί ότι τα αρνητικά συναισθήματα όπως ανησυχία ή φόβος 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας. Το 2002 στο U.S Department Health and Human 

of Services(όπως αναφέρεται στο Lewis, Haviland-Jones & Feldman-Barrett, 2008) 

έγινε έρευνα σχετικά με τις αποφάσεις ανθρώπων αναφορικά με την εξέταση για 

καρκίνο στο στήθος. Η εξέταση αυτή αποτελεί σημαντικό όπλο για την πρόληψη και 

τον έλεγχο. Μέσω της έρευνας αναδείχθηκε η δυνατή συσχέτιση ανάμεσα στην 

ανησυχία των ανθρώπων και τη συμπεριφορά της εξέτασης. Το συμπέρασμα της 
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έρευνας είναι  η επικράτηση της αντίληψης ότι η ανησυχία για τον καρκίνο κινητοποιεί 

συμπεριφορές πρόληψης ή ελέγχου όπως είναι η εξέταση. Ο ασθενής στα πλαίσια 

αυτοελέγχου, θεωρείται ενεργός  πρωταγωνιστής αφού  ελέγχει τη σωματική του υγεία. 

Έρευνες δείχνουν ότι άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση χρόνιας ασθένειας 

απειλούνται τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο κατά την εξέλιξη 

της ασθένειας. Σημαντική αναδείχθηκε και η επίδραση που ασκούν τα συναισθήματα 

στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υγεία(Lewis, Haviland-Jones & Feldman-

Barrett, 2008).  

 Μελέτες έχουν δείξει ότι τα θετικά συναισθήματα είναι χρήσιμα στην υγεία, 

αφού συμβάλλουν στην καλή ψυχική και φυσική κατάσταση της υγείας ατόμων με 

χρόνια ασθένεια. Η υγεία επωφελείται από την εμπειρία θετικών συναισθημάτων, ο 

ρόλος των οποίων κρίνεται κρίσιμος στα πλαίσια αντιμετώπισης αρνητικών γεγονότων. 

Τα θετικά συναισθήματα  μπορεί να είναι αξιόλογα εργαλεία για μακροχρόνια οφέλη με 

τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης. Μελέτη έδειξε ότι τα θετικά 

συναισθήματα διευκολύνουν συμπεριφορές υγείας, επιταχύνοντας την ανάρρωση 

ατόμων με καρδιαγγειακή ασθένεια και την ανακούφιση από τα αρνητικά συμπτώματα. 

Χρόνιες καρδιοαγγειακές ασθένειες  όπως είναι η στεφανιαία νόσος ή η υπέρταση 

συσχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα. Αρνητικά συναισθήματα όπως θυμός, 

ανησυχία ή αίσθηση εχθρότητας εντοπίζονται σε χρόνιους ασθενείς(Tugade, 

Fredrickson & Feldman Barrett, 2004). Ο Fredrickson το 2000(όπως αναφέρεται στο 

Tugade, Fredrickson & Feldman Barrett, 2004) υποστήριξε ότι η θετική 

συναισθηματική συσπείρωση σχετίζεται με τη δημιουργία σχεδίων δράσης και 

στρατηγικών αντιμετώπισης. Οι τρόποι με τους οποίους τα ανθεκτικά άτομα 

πετυχαίνουν τους στόχους τους είναι το χιούμορ, η δημιουργική εξερεύνηση, η 

χαλάρωση και η αισιόδοξη σκέψη. Τα θετικά συναισθήματα αποτελούν το αντίδοτο σε 
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χρόνιες ασθένειες και στα επακόλουθα αρνητικά συναισθήματα. Ακόμα, αναδείχθηκε η 

χρησιμότητα του γέλιου και του χιούμορ, αφού δρουν αυξάνοντας τα θετικά 

συναισθήματα και βελτιώνοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Δείχθηκε ακόμα ότι ασθενείς με αισιοδοξία υπέφεραν λιγότερο μετά από εγχείριση 

bypass συγκριτικά με άλλους ασθενείς. Ασθενείς που βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης 

του στρες και των καταθλιπτικών διαθέσεων φαίνεται να παρουσιάζουν καλύτερη 

εκτίμηση της ζωής και να συνάπτουν στενές σχέσεις, δημιουργώντας μια καλή 

ποιότητα στη ζωή τους. Οι επαγγελματίες της υγείας δίνουν προτεραιότητα στην 

υποκειμενική εκτίμηση του πάσχοντος σχετικά με την υγεία και την ποιότητα της ζωής 

του. Κάποιες πλευρές της ποιότητας της ζωής ενός ατόμου επηρεάζουν την εξέλιξη 

μιας νόσου καθώς και την γενική κατάσταση της υγείας, τα σωματικά συμπτώματα και 

τη λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς. Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής γίνεται με 

τη χρήση κλιμάκων συναισθηματικής ισορροπίας και ποιότητας ψυχικής ευεξίας αλλά 

και με τη χορήγηση ερωτηματολογίων που εξετάζουν τη γενική κατάσταση της υγείας 

με την αξιολόγηση της ικανοποίησης από τη ζωή αλλά και της καθημερινής τους 

λειτουργικότητας. Δυο μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 

της ποιότητας ζωής αναφορικά με τις επιδράσεις μιας νόσου στην ψυχολογική, 

λειτουργική, σωματική, κοινωνική και ψυχική ευεξία είναι το Nottingham Health 

Profile των Hunt και McEwen(1980) και το SF-36-Item Short Health Survey των Ware 

Sherbourne(1992). Η ποιότητα ζωής μπορεί να εξεταστεί αναφορικά με μία 

συγκεκριμένη νόσο αλλά και αναφορικά μένα συγκεκριμένο τομέα όπως είναι η 

ψυχολογική κατάσταση και η σωματική λειτουργικότητα με τη χρήση εξειδικευμένων 

ερωτηματολογίων ανάλογα με το σκοπό της έρευνας(Καραδήμας, 2008).   

 Μελέτη έδειξε ότι η αλλαγή καταστάσεων πυροδοτεί αλλαγή συναισθημάτων. 

Στην πειραματική ομάδα δόθηκαν εικόνες ανθρώπινου πόνου(ατυχήματα, βία, λιμός, 
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φυσικές καταστροφές κ.α.) ενώ στην ομάδα ελέγχου παρουσιάστηκαν εικόνες 

χαλάρωσης και ηρεμίας(αθλητικές δραστηριότητες, οικογενειακή συνύπαρξη, όμορφα 

σενάρια κ.α.). Πριν και μετά από την πειραματική διαδικασία μετρήθηκαν τα 

συναισθήματα των συμμετεχόντων. Δείχθηκε ότι τα άτομα που βρίσκονταν στην 

πειραματική ομάδα παρουσίασαν λιγότερη αισιοδοξία και συναισθήματα φόβου, 

ενοχής, εχθρότητας και λύπης. Η έκθεση σε εικόνες πόνου φάνηκε ότι σχετίζεται με 

αρνητικές αλλαγές στην αντίληψη της προσωπικής υγείας(Paschali, Mitsopoulou, 

Tsaggarakis & Karademas, 2012). Αυτό σημαίνει ότι κάποια στρεσογόνα ερεθίσματα 

όπως είναι η χρόνια ασθένεια προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, επηρεάζοντας τη 

γενική κατάσταση υγείας. Το 2006 οι Cohen, Alper, Doyle Treanor και Turner(όπως 

αναφέρεται στο Steptoe, Dockray & Warlde, 2009) στα πλαίσια πειράματος 

πραγματοποίησαν την έκθεση εθελοντών σε ελεγχόμενες συνθήκες με ιούς και 

μεταδιδόμενους οργανισμούς, όπου αποδείχθηκε ότι οι συμμετέχοντες με θετικό 

συναισθηματικό τρόπο ζωής μείωσαν τον κίνδυνο να αναπτύξουν κάποια αναπνευστική 

ασθένεια. Δείχθηκε ότι το θετικό συναίσθημα σχετίζεται με θετικές συμπεριφορές 

υγείας. Πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με τακτική άσκηση, διακοπή καπνίσματος και 

υγιεινή διατροφή. Ταυτόχρονα σχετίζεται με ψυχολογικούς προστατευτικούς 

παράγοντες όπως: αισιοδοξία, προσαρμοστικά σχέδια δράσης, στενές κοινωνικές 

σχέσεις, ελπίδα, ικανοποίηση από τη ζωή, αυτοεκτίμηση και συναισθηματική 

ζωτικότητα. Κάποια στοιχεία της προσωπικότητας ενός ασθενούς συσχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάρρωσης ύστερα από μια στρεσσογόνο εμπειρία. Το θετικό συναίσθημα 

μπορεί να προστατέψει από μελλοντική ασθένεια ή ακόμα να εμποδίσει την εξέλιξη 

μιας υπάρχουσας χρόνιας ασθένειας. Η απουσία άγχους, κατάθλιψης, ανησυχίας και 

άλλων αρνητικών καταστάσεων μπορεί να συνεισφέρει προς την ίδια 

κατεύθυνση(Steptoe, Dockray & Warlde, 2009).  
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 Έρευνα έγινε στην Ιαπωνία σε ασθενείς με χρόνιο πόνο προκειμένου να 

εξεταστούν κάποιες παράμετροι της ποιότητας ζωής τους αναφορικά με την υγεία. Η 

πολυδιάστατη εμπειρία του πόνου που συνδέεται με ψυχολογικά, γνωστικά, 

συμπεριφορικά και κοινωνικά στοιχεία, αξιολογήθηκε με τη χρήση του Rorschach 

Comprehensive System. Οι μετρήσεις του τεστ έδειξαν ότι ο ασθενείς με χρόνιο πόνο 

παρουσίασαν υψηλά επίπεδα άγχους, απαισιοδοξία, μη αποτελεσματική σκέψη, 

αρνητική αυτοεικόνα και μη αποτελεσματικές-αμυντικές διαπροσωπικές σχέσεις. Οι 

Yamamoto, Kanbara, Mutsuura, Ban, Mizuno, Abe, και συν. (2010) υποστήριξαν ότι τα 

παραπάνω αρνητικά στοιχεία θεωρούνται υπεύθυνα για την ευαλωτότητα των ασθενών 

στον χρόνιο πόνο. Τέλος, στην παραπάνω έρευνα στα αρνητικά συναισθήματα των 

ασθενών περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: νιώθουν αβοήθητοι και χωρίς ελπίδες, 

βρίσκονται σε διαρκή σύγχυση, έχουν διφορούμενα συναισθήματα και εκφράζουν 

ανασφάλεια εξωτερίκευσης των συναισθημάτων τους.  

 Στοιχεία της ψυχικής ευεξίας είναι το χαμηλό επίπεδο αρνητικών 

συναισθημάτων και το σχετικά υψηλό επίπεδο θετικού συναισθήματος. Αν και τα 

καρδιοαναπνευστικά προβλήματα αποτελούν σημαντική αιτία θανάτου, μακροχρόνια 

έρευνα προσπάθησε να εξετάσει τη σχέση ψυχικής ευεξίας και επιβίωσης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλά συναισθήματα 

και στην μακρόχρονη επιβίωση. Ωστόσο, δείχθηκε ότι χαμηλά επίπεδα αρνητικών 

συναισθημάτων και η ταυτόχρονη καρδιοαναπνευστκή υγεία αποτελούν ανεξάρτητους 

προβλεπτικούς παράγοντες για επιβίωση(Ortega, Lee, Sui, Kubzansky, Ruiz, Baruth, et 

al., 2010). Πιο συγκεκριμένα το 63% των ατόμων με χαμηλό επίπεδο αρνητικών 

συναισθημάτων και καλή καρδιοαναπνευστική υγεία ήταν λιγότερο ευάλωτοι σε 

θάνατο συγκριτικά με τα άτομα που είχαν υψηλά επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων 

και χειρότερη καρδιοαναπνευστική υγεία. Τέλος, οι Ortega, Lee, Sui, Kubzansky, Ruiz, 
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Baruth, και συν. (2010) υποστήριξαν ότι είναι ωφέλιμη η ταυτόχρονη αξιολόγηση 

ψυχολογικής υγείας(συναισθήματα) και της φυσικής κατάστασης ασθενών. Σε άλλη 

έρευνα οι Shuchang, Mingwei Shuchang, Mingwei, Hongxiao, Si, και συν., (2011) 

υποστήριξαν ότι ασθενείς με χρόνιο πόνο στην πλάτη είχαν περισσότερη αρνητική 

διάθεση και λιγότερη θετική συγκριτικά με τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου. Οι 

χρόνιοι αυτοί ασθενείς παρουσίαζαν νευρομυϊκά ελλείμματα συντονισμού και χρόνου 

αντίδρασης. Συγκεκριμένα, στις μετρήσεις της συναισθηματικής κατάστασης δείχθηκε 

ότι οι χρόνιοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερες τιμές σε θυμό, εχθρότητα, κούραση, 

αποθάρρυνση, ένταση και φόβο και μικρότερες τιμές σε ενεργητικότητα και σθένος. Ο 

χρόνιος πόνος δείχνει να έχει σημαντική αρνητική επίδραση σε συναισθηματικούς 

τομείς, μειώνοντας την ποιότητα ζωής και προκαλώντας συμπεριφορικές και γνωστικές 

βλάβες. Επομένως, η υποκειμενική εμπειρία του χρόνιου πόνου σχετίζεται με αρνητική 

διάθεση όπως δείχνουν οι παραπάνω μετρήσεις συναισθηματικών εμπειριών σύμφωνα 

με τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς.  

  Μελέτη που στηρίχθηκε σε αυτοαναφορές χρόνιων ασθενών με ποικίλες 

διαγνώσεις ανέδειξε σημαντική τη σχέση ανάμεσα στη σωματική υγεία και την 

αρνητική διάθεση. Πιο συγκεκριμένα, οι αξιολογήσεις των ερωτηματολογίων έδειξαν 

ότι οι χρόνιοι ασθενείς που παρουσιάζουν μια σειρά από σωματική 

συμπτωματολογία(χρόνιος πόνος και γενικότερη δυσλειτουργία) έχουν έντονα 

συναισθήματα φόβου, κατάθλιψης, απογοήτευσης και φυγής(O’Brien, Atchison 

Gremillion, Waxenberg & Robinson, 2009). Ασθενείς με χρόνια ιατρικά προβλήματα 

φάνηκε ότι παρουσιάζουν συνύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων όπως έλλειψη 

ελπίδας, κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Τα χρόνια προβλήματα υγείας αποτελούν 

ενισχυτικό παράγοντα επικινδυνότητας για αυτοκτονία. Γι’ αυτό φάνηκε ότι η 

αναζήτηση πηγών θετικών συναισθημάτων όπως χαρά και διασκέδαση μπορεί να 
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μειώσει τον αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονία, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την 

ικανοποίηση από τη ζωή(υποκειμενική ευεξία)(Hirsch, Duberstein & Unützer, 2009).  

 Στα πλαίσια προγράμματος πρόληψης υποτροπών οι Naylor, Krauthamer, Naud, 

Keefe και Helzer, (2011) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στα αρνητικά συναισθήματα και 

τον πόνο σε ενήλικες με χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα. Εξετάστηκαν λοιπόν οι 

σχέσεις ανάμεσα σε 3 αρνητικά συναισθήματα(λύπη, θυμός , άγχος) με 2 μεταβλητές 

πόνου(πόνος και ελεγχόμενος πόνος). Δείχθηκε ότι ο αυξημένος πόνος σχετίζεται με 

υψηλές αναφορές λύπης, ενώ ο ελεγχόμενος πόνος προβλέπει μειωμένη λύπη και θυμό. 

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που διαγνώσκονται με 

κάποια μορφή χρόνιας ασθένειας παρουσιάζουν έντονο άγχος και ανησυχία στην 

καθημερινότητά τους. Δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και 

εκδηλώνουν συναισθηματική αβεβαιότητα, απρόβλεπτες αντιδράσεις και απογοήτευση 

για τις σωματικές αλλαγές που υφίστανται. Η κούραση, η εξάντληση, η 

ευερεθιστότητα, η μειωμένη αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και ο θυμός είναι 

παράγοντες υπεύθυνοι για το φόβο του μέλλοντος. Η έλλειψη κινήτρων, η απροθυμία 

και η αναποφασιστικότητα εμπεριέχονται στα αρνητικά συνασθήματα και στις σκέψεις 

των ασθενών σχετικά με τον πόνο που τους προκαλεί η όποια μορφή χρόνιας 

ασθένειας. 

 Σε μελέτη που συμμετείχαν 124 γυναίκες με οστεοαρθρίτιδα ή μυϊκό πόνο 

δείχθηκε ότι ο χρόνιος πόνος και το άγχος αυξάνουν την αρνητική διάθεση ενώ η 

θετική διάθεση προβλέπει χαμηλότερα επίπεδα πόνου. Η απουσία θετικού 

συναισθήματος αλληλεπιδρά με τον πόνο και το στρες αυξάνοντας τα επίπεδα 

αρνητικού συναισθήματος και παίζοντας σημαντικό ρόλο σε διαταραχές χρόνιου πόνου. 

Το θετικό συναίσθημα προβλέπει μείωση αρνητικών συναισθημάτων και χαμηλότερα 

επίπεδα πόνου και άγχους. Επομένως, σημαντικός είναι ο ρόλος του θετικού 
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συναισθήματος στην προσαρμογή ενός χρόνιου ασθενούς στον πόνο και στον έλεγχο 

του στρες που προκαλεί το αρνητικό συναίσθημα(Zautra, Johnson &  Davis, 2005). Σε 

έρευνα που διήρκεσε δυο χρόνια εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ θετικών 

συναισθημάτων και υγείας. Στην έρευνα αξιολογήθηκαν άτομα που ανήκαν σε τρεις 

διαφορετικούς τύπους ασθένειας(υπέρταση, διαβήτης και αναπνευστικά προβλήματα). 

Φάνηκε ότι τα θετικά συναισθήματα έχουν προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη κάποιας 

χρόνιας ασθένειας. Το γεγονός αυτό εξηγείται από ένα μηχανισμό που τονίζει ότι η 

εμπειρία θετικών συναισθημάτων επηρεάζει άμεσα το ανοσοποιητικό σύστημα και 

δικαιολογείται από την αυξημένη προσοχή των ασθενών σε πληροφορίες σχετικές με 

την υγεία και πιο συγκεκριμένα με την ανάρρωση ή ακόμα και τη θεραπεία.  Τα 

αρνητικά συναισθήματα δείχθηκε να παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη ασθενειών όπως 

διαβήτης και υπέρταση. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι ανεξαρτήτως ηλικίας περισσότερο 

οι άντρες παρά οι γυναίκες έχουν υψηλά επίπεδα θετικών συναισθημάτων όπως ελπίδα, 

περιέργεια και αισιοδοξία(Richman, Kubzansky, Maselko & Kawachi, 2005).   

 Η συναισθηματική ζωηρότητα(ενθουσιασμός, ελπίδα, ισορροπία, τεχνικές 

διαχείρισης άγχους, η άσκηση και η παύση κακών συνηθειών όπως  είναι το κάπνισμα) 

μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου. Σε άλλη έρευνα που διεξήχθει 

σε 184 άτομα ηλικίας 18-94 χρόνων παρουσιάστηκε η υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στα 

θετικά και αρνητικά συναισθήματα με τη φυσική κατάσταση υγείας. Σύμφωνα με τις 

μετρήσεις των ανάμεικτων συναισθηματικών εμπειριών και των παραμέτρων υγείας, 

αναδείχθηκε το γεγονός ότι τα θετικά συναισθήματα προβλέπουν μικρότερη μείωση 

στην υγεία(Hersfield, Sceibe, Sims & Carstensen, 2012). Επίσης, αναδείχθηκαν ο 

προστατευτικός ρόλος του θετικού συναισθήματος σε καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς 

και η αναγκαιότητα χρήσης μοντέλων υγείας που βοηθούν τους ασθενείς να αλλάξουν 

τρόπο σκέψης για την πρόληψη και ανάρρωση από κάποια χρόνια ασθένεια. Στα 
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πλαίσια της Θετικής Ψυχολογίας παρατηρείτε υψηλή συχέτιση ανάμεσα στην ψυχική 

υγεία-ευεξία και τα θετικά συναισθήματα. Η αισιοδοξία και η θετική διάθεση δίνουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία πασχόντων. Η ψυχική υγεία προβλέπει μεγάλο 

προσδόκιμο ζωής, καλή ποιότητα ζωής και μειωμένα προβλήματα σωματικής και 

ψυχικής υγείας. Λειτουργεί προστατευτικά τόσο σε ψυχικές όσο  και σε σωματικές 

νόσους. Έχει παρατηρηθεί αύξηση ευημερίας σε χρόνιους ασθενείς μετά από 

παρεμβατικές τεχνικές που αντιμετωπίζουν το άγχος και την καταθλιπτική 

διάθεση(Seligman, 2008). Σε έρευνα που συμμετείχαν Αμερικάνοι άνω των 65 ετών με 

ποικίλα προβλήματα στο ήπαρ φάνηκε ότι υπάρχει υψηλή συχέτιση ανάμεσα στα 

θετικά συναισθήματα και την υγεία, αφού τα θετικά συναισθήματα προβλέπουν χαμηλή 

αρτηριακή πίεση, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα σχετίζονται με υψηλή αρτηριακή 

πίεση. Το θετικό συναίσθημα προάγει την υγεία κάνοντας τους ανθρώπους πιο 

ανθεκτικούς σε κάποιο τύπο χρόνιας ασθένειας και προσαρμόζονται πιο εύκολα σε 

στρεσσογόνα γεγονότα. Τέλος, παρουσιάστηκε στην παραπάνω έρευνα ότι ψυχολογικά 

και γνωστικο-συμπεριφοριστικά πρότυπα και τεχνικές χαλάρωσης ωφελούν και 

βοηθούν στη διαχείριση άγχους σε άτομα με χρόνια υπέρταση(Ostir, Berges, Markides 

& Ottenbacher, 2006).  

 Στις παραπάνω έρευνες διαπιστώθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στη χρόνια 

ασθένεια και τα αρνητικά συναισθήματα ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκε ο 

προστατευτικός ρόλος των θετικών συναισθημάτων στην υγεία.     

  

 

 

 

 



 

‐ 31 ‐ 
 

5. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε δυο φάσεις(ανά μερικές εβδομάδες) όπου έγινε 

η συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Απαραίτητη  

κρίνεται η διατύπωση υποθέσεων αλλά και ο έλεγχός τους προκειμένου να διαπιστωθεί 

η αλληλεπίδραση των μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

εξετάζονται οι πιθανές σχέσεις μεταξύ ορισμένων μεταβλητών όπως συναισθηματικές 

αντιδράσεις και επίπεδο υγείας που αφορούν στη χρόνια ασθένεια και στο άτομο.  Για 

την εξυπηρέτηση του παραπάνω ερευνητικού σκοπού προηγείται η διατύπωση των 

ακόλουθων υποθέσεων: 

1η υπόθεση:  

Η σωματική υγεία και η γενική αντίληψη της υγείας στην πρώτη μέτρηση θα 

σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα του ατόμου.  

Η σωματική υγεία και η γενική αντίληψη της υγείας στη δεύτερη μέτρηση θα 

σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα του ατόμου. 

 

2η υπόθεση: 

Θα υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φύλο(άνδρες-γυναίκες) όσον αφορά στη σχέση 

της σωματικής υγείας με τα θετικά συναισθήματα στην πρώτη και στη δεύτερη φάση 

της έρευνας.  
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

6.1. Δείγμα (Συμμετέχοντες) 

Το δείγμα στο οποίο στηρίχθηκε η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αποτελείται από 

55 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το δείγμα περιλαμβάνονται 28 άνδρες(50,9%) 

και 27 γυναίκες(49,1%). Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

συμμετέχοντες του δείγματος σχετίζονται με κάποια μορφή καρδιοπάθειας όπως 

αρρυθμίες, υψηλή αρτηριακή πίεση(υπέρταση), εγχείρηση μπαλονάκι, εγχείρηση 

bypass, βηματοδότης, έμφραγμα, μεγαλοκαρδία, στεφανιαία νόσος, στένωση αορτής, 

κολπική μαρμαρυγή κ.α. Μερικά υποκείμενα του δείγματος αντιμετωπίζουν κάποια 

μορφή πνευμονοπάθειας όπως βρογχικό άσθμα, χρόνια πνευμονοπάθεια, ενώ οι 

υπόλοιποι  αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα όπως σακχαρώδης διαβήτης, 

εγκεφαλικό επεισόδιο, ημικρανίες, καρκίνος μαστού, οστεοαρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά 

πλάκας κ.α. Αναφορικά με τη νοσηλεία των συμμετεχόντων 44 άτομα(80%) έχουν 

νοσηλευτεί ενώ 11 (20%) δεν έχουν νοσηλευτεί στο παρελθόν εξαιτίας του 

προβλήματός τους.  Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των υποκειμένων βρέθηκε 

ότι: α)στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 6(10,9%)τελείωσαν κάποιες τάξεις του 

δημοτικού και 8(14,5%) τελείωσαν το δημοτικό β) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

9(16,4%) τελείωσαν το τριτάξιο γυμνάσιο, 5(9,1%) τελείωσαν το λύκειο και 7(12,7%) 

τελείωσαν ανάλογες σχολές και γ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 3(5,5%) είχαν πτυχίο 

ΤΕΙ, 16(29,1%) είχαν πτυχίο ΑΕΙ και 1(1,8%) είχε κάποιο Μεταπτυχιακό (σχήμα 1). 

Ακόμα, σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων βρέθηκε ότι: 6 

άτομα(10,9%) ήταν άγαμα, 36 άτομα(65,5%) έγγαμα, 1 άτομο(1,8%) σε διάσταση, 3 

άτομα(5,5%) διαζευγμένα και 9 άτομα(16,4) χήροι/ες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εύρος 



 

‐ 33 ‐ 
 

των ηλικιών κυμαίνεται από 20 έως 84 έτη και ο μέσος όρος ηλικίας των 

συμμετεχόντων στο δείγμα είναι 57,3 χρόνων. 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1 

Κατανομή ως προς το μορφωτικό επίπεδο 
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6.2. Ψυχομετρικά εργαλεία 

Οι συμμετέχοντες  της συγκεκριμένης  έρευνας συμπλήρωσαν εθελοντικά τα παρακάτω 

ερωτηματολόγια τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος της ερευνητικής εργασίας.      

Μέτρηση διάθεσης  

Η διάθεση αξιολογήθηκε με την κλίμακα θετικών και αρνητικών συναισθημάτων  

(PANAS):(Watson, Clark & Tellegen, 1988). Η αξιολόγηση των θετικών και των 

αρνητικών συναισθημάτων  περιλαμβάνει δυο κλίμακες που μας παρέχουν σύντομες 

μετρήσεις συνολικής θετικής και αρνητικής επιρροής. Κάθε κλίμακα αποτελείται από 

10 στοιχεία/ειδικά συναισθήματα(π.χ. ενδιαφέρον, υπερηφάνεια, ανησυχία, φοβία κ.α.). 

Οι συμμετέχοντες καθοδηγήθηκαν να υπολογίσουν το βαθμό στον οποίο έχουν βιώσει 

το κάθε συγκεκριμένο συναίσθημα στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Ζητήθηκε 

στους συμμετέχοντες  να απαντήσουν χρησιμοποιώντας ένα τύπο κλίμακας Likert που 

κυμαίνεται από 1(πολύ λίγο ή καθόλου) μέχρι 5(πάρα πολύ)(Cronbach’s α=.78 και .83, 

για τις κλίμακες θετικού και αρνητικού συναισθήματος αντίστοιχα). 

Μετρήσεις υγείας 

Οι κλίμακες για τη Σωματική Λειτουργία και τη Συναισθηματική Ευεξία(Physical 

Functioning and Emotional Well-being scales) από το Rand 36-item Health 

Survey(έκδοση 1.0) αποτελούν εξίσου μια κλίμακα αυτοαξιολόγησης της υγείας και 

χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν την εκάστοτε κατάσταση υγείας των 

συμμετεχόντων. Τα στοιχεία από τη Rand Έρευνα Υγείας είναι πανομοιότυπα με τα 

ιατρικά αποτελέσματα της μελέτης SF-36(Ware & Sherbourne, 1992. Stewart & Ware, 

1992). Ωστόσο, η Έρευνα Rand χρησιμοποιεί μια απλούστερη διαδικασία 

βαθμολόγησης. Οι τελικές βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 100, με τις υψηλότερες 

βαθμολογίες να υποδεικνύουν καλύτερη υγεία. Η κλίμακα Σωματικής Λειτουργίας 
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(Physical Functioning scale) αποτελείται από 10 στοιχεία που θεωρούνται τρέχοντες 

περιορισμοί που επιβάλλονται από την κατάσταση υγείας(π.χ. ʽανέβασμα σε ορισμένες 

σειρές σκαλοπάτιαʼ, Cronbach’s α=.91). Η κλίμακα της Συναισθηματικής Υγείας 

(Emotional Well-being scale) αποτελείται από 5 στοιχεία αναφορικά με τα προσωπικά 

αισθήματα και συναισθήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων 

εβδομάδων(π.χ.ʽαισθάνομαι αποθαρρυμένος και μελαγχολικόςʼ, Cronbach’s α=.84). 

Επίσης, ένα μοναδικό στοιχείο μετράει τη συνολική αυτοαξιολόγηση της υγείας. 

Ζητήθηκε στους συμμετέχοντες να υπολογίσουν τη γενική υποκειμενική υγεία τους σε 

ένα τύπο κλίμακας Likert που κυμαίνεται από 1(πολύ χαμηλή) έως 5(εξαιρετική). Η 

κατάσταση υγείας αξιολογήθηκε και στις δυο φάσεις της έρευνας.  

 

6.3. Ερευνητική διαδικασία 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε με την χορήγηση ερωτηματολογίων σε ενήλικες 

άνδρες και γυναίκες με κάποια μορφή χρόνιας ασθένειας. Η συνολική διάρκεια 

συλλογής των δεδομένων ήταν 6 εβδομάδες. Η έρευνα διεξήχθη σε 2 διαφορετικές 

φάσεις(ανά 1 εβδομάδα) αφού χρειάστηκε να χορηγηθούν 2 σταθμισμένα 

ερωτηματολόγια σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για τους σκοπούς της έρευνας. Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν περίπου σε 20-25 λεπτά από τον κάθε συμμετέχοντα. 

Πριν την συμφωνία των ατόμων για εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα εξηγήθηκε 

περιληπτικά ο σκοπός διεξαγωγής της καθώς και η δέσμευση εχεμύθειας για χρήση των 

δεδομένων για αυστηρά επιστημονικούς λόγους.  
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

7.1. Συσχέτιση σωματικής υγείας και γενικής αντίληψης υγείας στην πρώτη και 

στη δεύτερη φάση με τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα 

 Αρχικά, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του 

στατιστικού προγράμματος SPSS(Statistic Package for Social Sciences) μέσω του 

οποίου προσπαθήσαμε να εξετάσουμε εάν και πόσο συσχετίζεται η σωματική υγεία και 

η γενική αντίληψη υγείας των χρόνια ασθενών και στις δυο μετρήσεις τόσο με τα 

θετικά όσο και με τα αρνητικά συναισθήματα(PANAS). Το παραμετρικό τέστ που 

χρησιμοποιήθηκε εδώ είναι ο δείκτης συσχέτισης Pearson r. Το συγκεκριμένο 

στατιστικό κριτήριο μας βοηθά να βρούμε την κατεύθυνση, το βαθμό αλληλεξάρτησης 

των υπό μελέτη μεταβλητών καθώς και αν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι 

στατιστικά σημαντικό(Ρούσσος & Τσαούσης, 2006). Ο δείκτης συσχέτισης για τις 

παραπάνω μεταβλητές έχει ως εξής: 

Σωματική υγεία στην πρώτη φάση: Βρήκαμε λοιπόν ότι ο δείκτης συσχέτισης 

ανάμεσα στη σωματική υγεία και στα θετικά συναισθήματα είναι r(55)=,223, p<0.10. 

Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει ότι υπάρχει μια θετική και χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα 

στις δυο μεταβλητές. Ο δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στη σωματική υγεία στην πρώτη 

επίσης φάση της έρευνας με τα αρνητικά αυτή τη φορά συναισθήματα είναι r(55)=,099, 

p>0.10. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για μια σχεδόν μηδενική συσχέτιση.  

Σωματική υγεία στη δεύτερη φάση: Στη δεύτερη μέτρηση η συσχέτιση της 

σωματικής υγείας με τα θετικά συναισθήματα είναι r(55)=,321, p<0.05. Πρόκειται για 

μια θετική και χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα στις δυο μεταβλητές. Όσον αφορά στη 

συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική υγεία και στα αρνητικά συναισθήματα είναι 

r(55)=,107, p>0.10. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για μια  μηδενική σχέση. 
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Γενική αντίληψη υγείας στην πρώτη φάση: Ο στατιστικός δείκτης Pearson r 

ανάμεσα στη γενική αντίληψη της υγείας των χρόνια ασθενών και στα θετικά 

συναισθήματα είναι r(55)= -,194, p<.10. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για μια αρνητική 

μικρή σχέση ανάμεσα στις δυο μεταβλητές. Ο δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στη γενική 

αντίληψη της υγείας και τα αρνητικά συναισθήματα είναι r(55)=,088, p>.10. Ο αριθμός 

αυτός υποδηλώνει μια σχεδόν μηδενική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών.  

Γενική αντίληψη υγείας στη δεύτερη φάση: Όσον αφορά στη συσχέτιση ανάμεσα 

στη γενική αντίληψη της υγείας με τα θετικά συναισθήματα ο συντελεστής 

υπολογίστηκε r(55)= -,218, p<.10. Πρόκειται για μια αρνητική μικρή σχέση μεταξύ των 

δυο μεταβλητών. Τέλος, η συσχέτιση ανάμεσα στη γενική αντίληψη της υγείας και τα 

αρνητικά συναισθήματα είναι r(55)= ,000, p>.10. Το μηδέν αυτό στο αποτέλεσμα 

αντιπροσωπεύει στατιστικώς μη σημαντικές σχέσεις των δυο παραπάνω μεταβλητών. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα για τη σωματική υγεία και για τη γενική 

αντίληψη της υγείας τείνουν να είναι στατιστικά σημαντικά(δεν έχουν προέλθει από 

τυχαίους παράγοντες), αφού έχουμε ορίσει ως κριτήριο στατιστικής σημαντικότητας 

για τεστ διπλής κατεύθυνσης  το .10 επειδή το δείγμα μας είναι μικρό(Ν=55).  
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7.2. Διαφορές μεταξύ των δυο φύλων στις συσχετίσεις των μεταβλητών με το 

θετικό συναίσθημα 

 Η ερευνητική μας υπόθεση αφορά στις διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

αναφορικά με τις συσχετίσεις των μεταβλητών σωματική υγεία και γενική αντίληψη 

της υγείας  και στις δυο μετρήσεις με τα θετικά συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα, 

φάνηκε ότι στους άντρες είναι πιο ισχυρή η συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική υγεία 

και τα θετικά συναισθήματα(r=,427, p<.05). Στον πίνακα 1 που ακολουθεί 

αποτυπώνονται ομαδοποιημένα οι διαφοροποιήσεις στα δυο φύλα αναφορικά με τις υπό 

εξέταση μεταβλητές και το θετικό συναίσθημα. Διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη φάση η 

συσχέτιση της σωματικής υγείας με το θετικό συναίσθημα είναι r=,427, p<.05 όπως 

προαναφέρθηκε για τους άντρες. Πρόκειται για  μια θετική μέτρια σχέση ενώ, στις 

γυναίκες η ίδια συσχέτιση είναι r=,020, p>.05. Δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση  ότι 

δεν υπάρχει συσχέτιση στις γυναίκες με τα θετικά συναισθήματα, γεγονός που δείχνει 

ότι εδώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στη συσχέτιση 

της σωματικής υγείας στη δεύτερη μέτρηση της έρευνας με το θετικό συναίσθημα για 

τους άντρες είναι r=,227, p<.05 κάτι που δείχνει θετική μικρή σχέση. Η ίδια συσχέτιση 

στις γυναίκες είναι r=,457, p<.05 κάτι που δείχνει μια θετική μέτρια σχέση μεταξύ των 

δυο μεταβλητών. Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στη γενική αντίληψη της υγείας 

στους άντρες με τα θετικά συναισθήματα στην πρώτη φάση αυτή είναι r=-,221, p<.05 

και υποδηλώνει αρνητική μικρή αλληλεξάρτηση. Στην περίπτωση των γυναικών ο 

συντελεστής συσχέτισης  είναι r=-,175, p>.05, αριθμός που δείχνει μια αρνητική σχεδόν 

μηδενική σχέση. Τέλος, η σχέση ανάμεσα στη γενική αντίληψη της υγείας των αντρών 

με τα θετικά συναισθήματα χαρακτηρίζεται ως αρνητική μηδενική αφού ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι r=-,172, p>.05, ενώ στις γυναίκες είναι r=-,279, p<.05. Κάτι τέτοιο 

μαρτυρά μια αρνητική μικρή σχέση ανάμεσα στις δυο μεταβλητές που συσχετίζονται. 
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Πίνακας 1 

Διαφορές φύλου στις συσχετίσεις μεταβλητών με το θετικό συναίσθημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Correlation is significant at the level .10 level(2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

Pearson Correlation(r) Θετικό συναίσθημα 

Σωματική υγεία Α 

                                  Άνδρες 

                                    Γυναίκες

 

,427 

,020 

Σωματική υγεία Β 

                                 Άνδρες 

                                    Γυναίκες

 

,227 

,457 

Γενική αντίληψη υγείας Α 

                                     Άνδρες 

                                    Γυναίκες 

 

 

             -,221 

-,175 

Γενική αντίληψη υγείας Β 

                                  Άνδρες 

                                    Γυναίκες

 

-,172 

-,279 



 

40 
 

7.3. Πρόβλεψη της σωματικής υγείας και της γενικής αντίληψης της υγείας στη 

δεύτερη φάση στις μεταβλητές των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. 

Στα πλαίσια της πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης(Multiple Linear Regression), 

ελέγχοντας για τη σωματική υγεία στη δεύτερη φάση, βρήκαμε ότι τα θετικά 

συναισθήματα προβλέπουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη σωματική υγεία στην 

πρώτη φάση(β=.19, t=1.89, p<.07), ενώ αυτό δεν ισχύει για τα αρνητικά 

συναισθήματα(β=.08, t=.79, p>.10).  Τα παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται στον 

πίνακα 2 που ακολουθεί. Ακόμα, βρήκαμε ότι τα θετικά συναισθήματα δεν προβλέπουν 

με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη γενική αντίληψη της υγείας στη δεύτερη φάση(β=-

.058, t=-.692, p>.10). Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και με τα αρνητικά  συναισθήματα 

τα οποία επίσης δεν προβλέπουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη γενική αντίληψη 

της υγείας δεύτερη φάση(β=-.065, t=-.787, p>.10). Τα παραπάνω αποτελέσματα της 

ανάλυσης με εξαρτημένη μεταβλητή τη γενική αντίληψη της υγείας στη δεύτερη φάση 

παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα 3 που ακολουθεί. Συμπερασματικά, ελέγχοντας 

για τη σωματική υγεία στην πρώτη μέτρηση, βρήκαμε ότι μόνο τα θετικά 

συναισθήματα προβλέπουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη σωματική υγεία στη 

δεύτερη μέτρηση της έρευνας, ενώ αυτό δεν ισχύει για τα αρνητικά συναισθήματα.  
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Πίνακας 2 

Πρόβλεψη της σωματικής υγείας Β΄στις μεταβλητές των θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων 

 

Model Beta t p 

Θετικά 

συναισθήματα

,190 1,889 ,065 

Αρνητικά 

συναισθήματα

,078 ,794 ,431 

                              Σημείωση. Dependent Variable: Σωματική υγεία Β.΄ 

 

 

Πίνακας 3 

Πρόβλεψη της γενικής αντίληψης της υγείας Β΄ στις μεταβλητές των θετικών και 

αρνητικών συναισθημάτων 

Model Beta T p 

Θετικά 

συναισθήματα 

-,058 -,692 ,492 

Αρνητικά 

συναισθήματα 

-,065 -,787 ,435 

                             Σημείωση. Dependent Variable: Γενική αντίληψη υγείας Β΄. 
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8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστούν οι σχέσεις ανάμεσα στο 

επίπεδο υγείας και τα συναισθήματα ατόμων με κάποιο τύπο χρόνιας ασθένειας. Η 

μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τον παραπάνω σκοπό ήταν η χορήγηση 

ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς σε χρόνιους ασθενείς. Αυτά τα ερωτηματολόγια 

περιλάμβαναν κλίμακες αυτοαξιολόγησης της γενικής αντίληψης για την υγεία, τη 

σωματική υγεία και τη διάθεση.   

 Τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν βάσει της ανάλυσης και 

αξιολόγησης των ευρημάτων που προέκυψαν είναι η ύπαρξη μικρών συσχετίσεων 

ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές. Ωστόσο, βιβλιογραφικά δεδομένα από ποικίλες 

επιστημονικές έρευνες, όπως παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή, αναδεικνύουν μια πιο 

ισχυρή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην ψυχοσωματική υγεία και στα συναισθήματα 

ατόμων με κάποιο τύπο χρόνιας ασθένειας. Σε μελέτη έγιναν αξιολογήσεις υγείας όπου 

δείχθηκε ότι το μακροχρόνιο άγχος και η αρνητική διάθεση οδηγούν το βιολογικό 

υπόστρωμα ενός ατόμου σε κάποιας μορφής ασθένεια(Rimers, 2010). Το άγχος και ο 

φόβος βλάπτουν το σώμα προκαλώντας χρόνια προβλήματα υγείας. Προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, δείχθηκε ότι τα θετικά συναισθήματα είναι προβλεπτικοί παράγοντες 

καλής υγείας. Η θετική αντίληψη για τη ζωή προβλέπει την γενική καλή κατάσταση 

υγείας. Έχει βρεθεί ότι η αισιοδοξία μειώνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο κατά το 

ήμισυ (Rimers, 2010). Όπως φαίνεται η αρνητική διάθεση αποτελεί συχνά αιτία 

εμφάνισης μιας ασθένειας ή επιδείνωσης της υγείας ενός ασθενούς. Παράλληλα, τα 

δεδομένα συγκλίνουν στη σημαντικότητα των θετικών συναισθημάτων, τα οποία 

λειτουργούν υποστηρικτικά στην πορεία της εξέλιξης μιας ασθένειας, ενώ ταυτόχρονα 

συμβάλλουν στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.  
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 Ακόμα, αναδείχθηκε η ύπαρξη πιο ισχυρών συσχετίσεων στους άνδρες ανάμεσα 

στη σωματική υγεία και τα θετικά συναισθήματα. Ωστόσο, πέρα από το είδος και την 

κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών πρέπει να αναφέρουμε ότι 

δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα. Δεδομένα από ορισμένες 

μελέτες που εξέτασαν τη σχέση του δείκτη υποκειμενικής ευεξίας με δημογραφικές 

μεταβλητές όπως είναι το φύλο και ενδοπροσωπικά στοιχεία, αποδίδουν τις διαφορές 

ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στις διαφορετικές γνωστικές αναπαραστάσεις 

που αναπτύσσουν. Πιο συγκεκριμένα, η ειδοποιός διαφορά στο φύλο αναφορικά με το 

θετικό συναίσθημα  φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνδρες ακολουθούν 

στάση αισιοδοξίας, αυτοαποτελεσματικότητας και έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

ελεγξιμότητας στα πλαίσια των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων που υιοθετούν 

συγκριτικά με τις γυναίκες(Karademas, 2006).  

 Ένα τελευταίο συμπέρασμα της έρευνας που παρουσίασε ενδιαφέρον είναι ότι 

μόνο τα θετικά  συναισθήματα προβλέπουν τη σωματική υγεία. Σε μελέτες στις οποίες 

εξετάστηκε η σχέση θετικού συναισθήματος και υγείας φάνηκε ότι άτομα με θετικό 

συναίσθημα παρουσίαζαν μειωμένο αναφερόμενο πόνο, είχαν επιτυχημένες 

προσπάθειες ανάρρωσης και ζούσαν περισσότερο. Όσοι διέθεταν δηλαδή ψυχική 

ανθεκτικότητα είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα ανάρρωσης(Lewis, Haviland-Jones &  

Feldman-Barrett, 2008). Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

συγκλίνουν και ενισχύονται με τα δεδομένα άλλων επιστημονικών μελετών, όπου 

αποδεικνύοταν μια πιο δυνατή συσχέτιση στις εξεταζόμενες μεταβλητές. Ταυτόχρονα 

αναδείχθηκε μέσω της έρευνάς μας ο καθοριστικός ρόλος και η επίδραση των 

συναισθημάτων στην ψυχοσωματική υγεία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας 

ενός ατόμου.  
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  Είναι σημαντικό να επισημάνουμε τα αδύνατα σημεία της μελέτης που πιθανόν 

διαδραμάτισαν ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Ένας περιορισμός 

εντοπίζεται στα δημογραφικά δεδομένα της έρευνας και ιδιαίτερα στο δείγμα στο οποίο 

στηρίχθηκε η μελέτη που είναι μικρό, αυξάνοντας την πιθανότητα ότι τα αποτελέσματα 

της μελέτης προέκυψαν τελικά από ένα λιγότερο αντιπροσωπευτικό τμήμα του γενικού 

πληθυσμού. Αυτό είχε ως συνέπεια οι συσχετίσεις που προέκυψαν να είναι μικρές έως 

μηδενικές, εμποδίζοντας την ανάδειξη δυνατών σχέσεων αφού δεν υπήρχαν υψηλές 

διακυμάνσεις. Οι μικρές αυτές συσχετίσεις δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Με μεγαλύτερο δείγμα θα είχαμε καλύτερα, 

περισσότερο αξιόπιστα και γενικεύσιμα αποτελέσματα. Ένας δεύτερος περιορισμός 

αφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Εκτός από τη 

χορήγηση των κλιμάκων(ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς)που αξιολόγησαν τα 

συναισθήματα και την υγεία των ασθενών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς την 

ίδια κατεύθυνση και η συνέντευξη. Η συνέντευξη με τη συλλογή σημαντικών 

δεδομένων μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τον ερωτώμενο θα μπορούσε να δράσει 

συνεργατικά καλύπτοντας τα κενά των ερωτηματολογίων και ελέγχοντας κάποια 

χαρακτηριστικά για καλύτερη εγκυρότητα ευρημάτων.  

 Μελλοντικά, καλό θα ήταν να γίνουν περαιτέρω έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα 

ώστε να αναδειχθεί η αξιόπιστη και έγκυρη ύπαρξη υψηλών συσχετίσεων και αιτιωδών 

σχέσεων στις υπό μελέτη μεταβλητές. Απαραίτητα είναι προγράμματα παρέμβασης που 

αφορούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, προκειμένου να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά κλινικές πρακτικές και τεχνικές στους χρόνιους ασθενείς. 

Επειδή οι γιατροί απορροφούνται στο βιοιατρικό κομμάτι της θεραπείας, προσπερνάνε 

τη συναισθηματική πλευρά των ατόμων με κάποιο είδος χρόνιας ασθένειας. Σε μελέτη 

τους οι Turner και Kelly(2000) βρήκαν ότι οι γιατροί πολλές φορές δεν κατανοούν την 



 

45 
 

ψυχοκοινωνική και πολιτισμική διάσταση της χρόνιας ασθένειας. Καθοριστικό ρόλο 

στην εξέλιξη μιας χρόνιας ασθένειας μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση των 

επαγγελματιών της υγείας. Μέσα από κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούν 

να παρεμβαίνουν στους ασθενείς βοηθώντας τους να διαχειρίζονται το άγχος για 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο και να εξελίσσονται σε ελπιδοφόρα άτομα. Στην 

παραπάνω έρευνα επισημάνθηκε ότι η «ρεαλιστική αισιοδοξία» είναι το κλειδί σε 

χρόνιες ασθένειες όπως δείχθηκε στην περίπτωση πληθυσμού με διάγνωση καρκίνου 

στο στήθος. Προς την ίδια κατεύθυνση επικουρικός είναι ο ρόλος της κοινωνίας για 

υλοποίηση τέτοιου είδους προγραμμάτων που στοχεύουν στη διαχείριση και μείωση 

των έντονα αρνητικών συναισθημάτων, που δυσχεραίνουν την κατάσταση της υγείας  

των χρόνια ασθενών. 

  Ακόμα, έρευνες μπορούν να εξετάσουν και επιπλέον μεταβλητές που αφορούν 

στους χρόνιους ασθενείς και να συσχετιστούν με τα θετικά και τα αρνητικά 

συναισθήματα.  Επειδή τα αρνητικά συναισθήματα και το στρες επιδεινώνουν την 

κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς και ορισμένες φορές λειτουργούν ως αιτιολογικοί 

παράγοντες ενός προβλήματος υγείας, σημαντικές θα ήταν έρευνες που θα 

αναδεικνύουν τεχνικές και προγράμματα παρέμβασης. Η διαχείριση του στρες, η 

ρύθμιση και ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων και η χρήση πρακτικών τεχνικών για 

την υλοποίηση των παραπάνω, μπορεί να είναι χρήσιμα για τον ασθενή. Προς την ίδια 

κατεύθυνση μπορεί να φανεί αρωγός και η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού 

πλαισίου. Τόσο η στήριξη από την οικογένεια ενός ασθενούς όσο και η στήριξη του 

συστήματος υγείας και των επαγγελματιών υγείας θα ήταν παράγοντες ωφέλιμοι για 

την ψυχοσωματική υγεία ενός ασθενούς.  

 Μελλοντικές έρευνες μπορεί να αναδείξουν όχι μόνο τρόπους αυτοπροστασίας 

ενός ασθενούς αλλά και πρακτικούς τρόπους βοήθειας που δύναται να προσφέρει το 
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κοινωνικό δίκτυο. Ακόμα, έρευνες μπορεί να προσφέρουν στο χώρο της ψυχικής υγείας 

βοηθώντας τον άνθρωπο να οπλιστεί ώστε να γίνει πιο ανθεκτικός και προσαρμοστικός 

απέναντι σε χρόνια προβλήματα υγείας. Χρήσιμες θα ήταν παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Επειδή οι επιδράσεις του χρόνιου πόνου 

επιτείνουν την κατάσταση του ασθενούς, εμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της 

θεραπείας του χρήσιμη θα ήταν η εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης και ανακούφισης από 

το άγχος.  

 Πέρα από τις μελλοντικές έρευνες που μπορεί να καλύψουν επιστημονικές 

ελλείψεις του παρελθόντος, εκστρατείες σχετικές με την ψυχοσωματική υγεία μπορούν 

να ωφελήσουν το ίδιο και να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Στόχος των 

εκστρατειών καλό θα είναι να αποτελεί όχι μόνο η προαγωγή της υγείας αλλά και η 

πρόληψη ασθενειών. Μέσω της πληροφόρησης και της ενημέρωσης θα επωφεληθούν 

όχι μόνο τα άτομα με κάποια χρόνια ασθένεια αλλά και άνθρωποι χωρίς επιβαρυμένο 

ιστορικό υγείας.  Επειδή κάθε είδος χρόνιας ασθένειας έχει δαφορετικά γνωρίσματα και 

κάθε προσωπικότητα ενός ασθενούς έχει ατομικά στοιχεία καλό θα ήταν τα 

προγράμματα παρέμβασης να είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται κάθε φορά 

ανάλογα. Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου, η βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων δομών καθώς και η υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών βοήθειας θα 

βοηθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τέλος, στον άνθρωπο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ποιότητα ζωής  που περιλαμβάνει παραμέτρους όπως είναι η φυσική-σωματική υγεία 

αλλά και η ψυχοσυναισθηματική ισορροπία. Γι΄αυτό κρίνονται απαραίτητες οι διαρκείς 

προσπάθειες πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και η υποστήριξη 

προσαρμογής σε μία χρόνια ασθένεια. Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές έρευνες όπου θα αναδεικνύονταν η πρακτική 

αξία των αποτελεσμάτων τους. 
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Στόχος της παρούσας έρευνας και πρόσκληση συμμετοχής 
 

H παρούσα έρευνα απευθύνεται σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες με κάποια χρόνια ασθένεια. Διεξάγεται 

από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφορά στις γνωστικές και συναισθηματικές 

αντιδράσεις χρόνιων ασθενών, και στη σχέση τους με το επίπεδο υγείας και με ορισμένα χαρακτηριστικά του 

ατόμου. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πως οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται ώστε να υπάρξει καλύτερο 

επίπεδο υγείας. Η γνώση αυτή θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την προσαρμογή των χρόνιων 

ασθενών, αλλά και να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικές μεθόδους στήριξής τους.  

Η έρευνα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις (ανά μερικές εβδομάδες). Δεν θα σας επιβαρύνει όμως, καθώς τα 

ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν σε λίγα μόλις λεπτά. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να συμμετάσχετε 

στην έρευνά μας συμπληρώνοντας τα παρακάτω ερωτηματολόγια. Η συμμετοχή είναι απολύτως εθελοντική 

αλλά πολύ σημαντική για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υποδηλώνει τη 

συμφωνία σας για συμμετοχή στην έρευνά μας. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν είναι 

εντελώς εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τους ερευνητές για αυστηρά επιστημονικούς 

σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα, ένσταση ή παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ε. 

Καραδήμα στο 28310 77532 ή στο karademas@psy.soc.uoc.gr.  

 
Σας ευχαριστούμε πολύ. 
 
 
 
Σας παρακαλώ να σημειώσετε στις τρεις διπλανές κενές θέσεις το αρχικό γράμμα του ονόματός σας, 
του ονόματος του πατέρα σας και του επωνύμου σας, καθώς και τη χρονολογία της γέννησής σας, με 
αυτή ακριβώς τη σειρά: 

 
 
Παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ή σημειώστε με ένα " Χ "  όπου χρειάζεται : 
 
1) Φύλο:   Άνδρας     Γυναίκα                     2) Ηλικία (σε έτη): __________ 

3) Τι είδους πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζετε ακριβώς;  
_______________________________________________________________________________________ 
 
4) Ποιο έτος έγινε η διάγνωση της ασθένειάς σας: __________ 

5) Έχετε νοσηλευτεί εξαιτίας του προβλήματος σας;  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

6) Εκπαίδευση:  
 
Πρωτοβάθμια: Τάξεις δημοτικού  

Δημοτικό               
Δευτεροβάθμια: Τριτάξιο γυμνάσιο  

Λύκειο                     
Ανάλογες σχολές    

Τριτοβάθμια: ΤΕΙ  
ΑΕΙ  
Μεταπτυχιακά  

 



7) Οικογενειακή κατάσταση:   
Άγαμος /η            Έγγαμος /η  Σε διάσταση     

Διαζευγμένος /η  Χήρος /α      Συγκατοίκηση  

 
 
 
Ερωτηματολόγιο Α’ 
Η κλίμακα αυτή αποτελείται από λέξεις που περιγράφουν διαφορετικά αισθήματα και συναισθήματα. Διαβάστε 
παρακαλώ κάθε λέξη και μετά σημειώστε την κατάλληλη για σας απάντηση στον κενό χώρο δίπλα από τη λέξη.  
Σημειώστε σε ποιο βαθμό νιώθετε έτσι κατά το τελευταίο έτος. 
 
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίμακα για να απαντήσετε. 

 
Πολύ λίγο ή 
καθόλου 

Λίγο  Μέτρια  Αρκετά  Πολύ  

1 2 3 4 5 
 
 

_______  Συγκεντρωμένος, αφοσιωμένος (σε κάτι) _______  Σε εγρήγορση 

_______  Πιεσμένος _______  Ντροπιασμένος  

_______  Σε έξαψη _______  Σε έμπνευση  

_______  Αναστατωμένος _______  Νευρικός  

_______  Σθεναρός, δυνατός _______  Αποφασιστικός 

_______  Ένοχος _______  Περιποιητικός 

_______  Τρομαγμένος _______  Ταραγμένος 

_______  Εχθρικός _______  Ακμαίος 

_______  Ενθουσιασμένος _______  Φοβισμένος  

_______  Περήφανος  

_______  Ευέξαπτος  

 
 

Ερωτηματολόγιο Β’ 
Παρακαλώ δηλώστε πόσο αληθεύει κάθε μία από τις επόμενες 10 προτάσεις. Διαβάστε κάθε πρόταση προσεκτικά 
και διαλέξτε ποια από τις 4 πιθανές απαντήσεις περιγράφει καλύτερα το πώς αισθάνεστε γενικά για τον εαυτό σας. 
Βάλτε την απάντηση αυτή μέσα σε κύκλο.  
 

 Καθόλου  
αλήθεια 

Ελάχιστα  
αλήθεια 

Αρκετά  
αλήθεια 

Απολύτως  
αλήθεια 

1. Πάντα καταφέρνω να λύνω δύσκολα προβλήματα, εάν βέβαια 
προσπαθήσω αρκετά. 1 2 3 4 

2. Εάν κάποιος μου αντιτίθεται, μπορώ  πάντα να βρω τρόπους να 
κάνω αυτό που θέλω εγώ. 1 2 3 4 

3. Μου είναι εύκολο να παραμείνω σταθερός/ή στους στόχους μου 
και να πραγματοποιήσω τα σχέδιά μου. 1 2 3 4 

4. Πιστεύω για τον εαυτό μου ότι μπορώ να αντιμετωπίσω με 
αποτελεσματικότητα απροσδόκητα γεγονότα. 1 2 3 4 



 
 Καθόλου  

αλήθεια 
Ελάχιστα  
αλήθεια 

Αρκετά  
αλήθεια 

Απολύτως  
αλήθεια 

5. Ευτυχώς, λόγω της επινοητικότητάς μου ξέρω πάντα πώς να 
χειριστώ απρόοπτες καταστάσεις. 1 2 3 4 

6. Μπορώ να λύσω τα περισσότερα προβλήματα, εάν αφιερώσω την 
αναγκαία προσπάθεια. 1 2 3 4 

7. Όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες, παραμένω ήρεμος/η επειδή 
μπορώ να βασίζομαι στις ικανότητές μου. 1 2 3 4 

8. Όταν βρεθώ αντιμέτωπος/η με ένα πρόβλημα, συνήθως βρίσκω 
αρκετές λύσεις. 1 2 3 4 

9. Εάν είμαι αναγκασμένος/η να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, 
συνήθως μπορώ να σκεφτώ τρόπους   να το κάνω. 1 2 3 4 

10. Δεν παίζει ρόλο τι θα μου συμβεί. Συνήθως μπορώ να το 
αντιμετωπίσω.  1 2 3 4 

 
 

Ερωτηματολόγιο Γ’ 
Στην συνέχεια υπάρχουν μερικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές περιγράφουν τρόπους τους οποίους συνήθως 
χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά που μας ανησυχούν ή στενοχωρούν. Θα θέλαμε να μας 
πείτε πόσο συχνά εσείς χρησιμοποιείτε καθέναν από τους παρακάτω τρόπους για να αντιμετωπίσετε τα 
προβλήματα που γενικά είχατε κατά τους τελευταίους μήνες. 
Παρακαλούμε, διαβάστε κάθε πρόταση παρακάτω και απαντήστε, βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που δείχνει 
πόσο συχνά κάνατε αυτό που λέει η πρόταση. 

 
 Ποτέ Σπάνια  Μερικές  Συχνά 
   φορές 

1. Προσπαθούσα να αναλύσω το πρόβλημα ώστε να το κατανοήσω καλύτερα……… 0 1 2 3 

2. Προσπαθούσα να ξεχάσω δουλεύοντας ή κάνοντας κάτι άλλο................................. 0  1  2  3 

3. Πίστευα ότι ο χρόνος θα άλλαζε τα πράγματα και απλά περίμενα............................ 0  1  2  3 

4. Συμβιβαζόμουν ώστε να πετύχω κάτι θετικό από την κατάσταση............................. 0  1  2  3 

5. Μιλούσα σε κάποιον για να με βοηθήσει να αντιληφθώ περισσότερα για  

    την κατάσταση............................................................................................................ 0  1  2  3 

6. Ασκούσα κριτική ή έκανα μάθημα στον εαυτό μου................................................... 0  1  2  3 

7. Ήλπιζα πως θα γίνει ένα θαύμα................................................................................. 0  1  2  3 

8. Αποδεχόμουν τη μοίρα μου................................................................................. ….. 0  1  2  3 

9. Συνέχιζα σαν να μην συμβαίνει τίποτα...................................................................... 0  1  2  3 

10. Προσπαθούσα να κρατήσω τα συναισθήματά μου για τον εαυτό μου.................... 0  1  2  3 

11. Προσπαθούσα να δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων......................................... 0  1  2  3 

12. Εξέφραζα το θυμό μου στο πρόσωπο που δημιούργησε το πρόβλημα…………… 0  1  2  3 

13. Αποδεχόμουν την συμπάθεια και την κατανόηση των γύρω μου..................... ….. 0  1  2  3 

14. Εμπνεόμουν να κάνω κάτι δημιουργικό.................................................................. 0  1  2  3 

15. Προσπαθούσα να ξεχάσω το όλο θέμα.................................................................... 0  1  2  3 

16. Σκεφτόμουν ότι οι δυσκολίες με κάνουν πιο ώριμο................................................. 0 1 2 3 

17. Περίμενα να δω τι θα συμβεί πριν κάνω οτιδήποτε. ................................................ 0 1 2 3 

18. Άφηνα τα συναισθήματά μου να ξεσπάσουν με κάποιον τρόπο............................... 0 1 2 3 

19. Έβγαινα από αυτήν την εμπειρία καλύτερος/η από πριν.......................................... 0 1 2 3 



 Ποτέ Σπάνια  Μερικές  Συχνά 
   φορές 

20.Μιλούσα με κάποιον που μπορούσε να κάνει κάτι συγκεκριμένο για μένα……….. 0 1 2 3 

21. Τολμούσα κάτι πολύ ριψοκίνδυνο............................................................................ 0 1 2 3 

22. Εύρισκα παρηγοριά στην πίστη μου στο Θεό........................................................... 0 1 2 3 

23. Ανακάλυπτα ξανά τι είναι σημαντικό στη ζωή......................................................... 0 1 2 3 

24. Άλλαζα κάτι ώστε να πάνε καλά τα πράγματα......................................................... 0 1 2 3 

25. Ζητούσα τη συμβουλή ενός συγγενή ή ενός φίλου που σέβομαι.............................. 0 1 2 3 

26. Προσπαθούσα να ελαφρύνω την κατάσταση, να μην την πάρω στα σοβαρά…….. 0 1 2 3 

27. Μιλούσα σε κάποιον για το πώς νιώθω.................................................................... 0 1 2 3 

28. Πείσμωνα και πολεμούσα να πετύχω ό,τι ήθελα...................................................... 0 1 2 3 

29. Ξεσπούσα στους άλλους........................................................................................... 0 1 2 3 

30. Βασιζόμουν στην προηγούμενη εμπειρία μου. Είχα ξαναβρεθεί σε παρόμοιες 

      καταστάσεις.............................................................................................................. 0 1 2 3 

31. Γνώριζα τι έπρεπε να γίνει και διπλασίαζα τις προσπάθειές μου για να πετύχω….. 0 1 2 3 

32. Έβρισκα μία - δύο διαφορετικές λύσεις για το πρόβλημα........................................ 0 1 2 3 

33. Ευχόμουν να μπορούσα να αλλάξω ό,τι είχε συμβεί ή το πώς ένιωθα..................... 0 1 2 3 

34. Ονειροπολούσα ή φανταζόμουν ένα καλύτερο μέρος ή μια καλύτερη εποχή από 

      αυτά που ήμουν………………………..................................................................... 0 1 2 3 

35. Ευχόμουν να εξαφανιστεί η κατάσταση ή φανταζόμουν ότι είχα με κάποιο τρόπο 

      ξεμπερδέψει με αυτή................................................................................................. 0 1 2 3 

36. Φανταζόμουν το πώς θα άλλαζαν τα πράγματα........................................................ 0 1 2 3 

37. Προσευχόμουν.......................................................................................................... 0 1 2 3 

38. Θύμιζα στον εαυτό μου πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να είναι  τα πράγματα …. 0 1 2 3 

 

 
Ερωτηματολόγιο Δ’ 
Παρακάτω υπάρχουν πέντε προτάσεις με τις οποίες μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε. Χρησιμοποιώντας 
την ακόλουθη κλίμακα από το 1 ως το 7, σημειώστε πόσο συμφωνείτε με κάθε πρόταση. Για το σκοπό αυτό, 
γράψτε τον κατάλληλο αριθμό πάνω στη γραμμή που βρίσκεται αριστερά από κάθε πρόταση. Παρακαλώ να είστε 
ειλικρινείς στις απαντήσεις σας. 

 
7 – Συμφωνώ πολύ 
6 – Συμφωνώ 
5 – Συμφωνώ λίγο 
4 – Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
3 – Διαφωνώ κάπως 
2 – Διαφωνώ 
1 – Διαφωνώ έντονα 
 

1. _____ Σε γενικές γραμμές, η ζωή μου είναι σχεδόν ιδανική. 

2. _____ Οι συνθήκες ζωής μου είναι άριστες. 

3. _____ Είμαι ευχαριστημένος/η με τη ζωή μου.  

4. _____ Μέχρι στιγμής, έχω πετύχει όσα σημαντικά πράγματα θέλω στη ζωή μου. 

5. _____ Αν μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα. 

 
 
 



Ερωτηματολόγιο Ε’ 
Στην παρακάτω κλίμακα, κυκλώστε το σημείο που περιγράφει καλύτερα, πόσο ευχαριστημένος είστε 
γενικά τους τελευταίους μήνες από διάφορους τομείς της ζωής σας.  
Το μεσαίο σημείο ‘ευχαριστημένος’ αναφέρεται στο μέσο βαθμό ευχαρίστησης που βιώνουν οι 
περισσότεροι άνθρωποι από τον αντίστοιχο τομέα της ζωής τους. 
 
1. Πόσο ευχαριστημένος είστε γενικά τους τελευταίους μήνες από την οικογενειακή σας ζωή; 
 

1 2   3   4 5  6 7   8       9         10 
Εξαιρετικά 
δυσαρεστημένος 

   ευχαριστημένος      Απόλυτα 
ευχαριστημένος

 
2. Πόσο ευχαριστημένος είστε γενικά τους τελευταίους μήνες από την οικονομική σας κατάσταση; 
 

1 2   3   4 5  6 7   8       9         10 
Εξαιρετικά 
δυσαρεστημένος 

   ευχαριστημένος      Απόλυτα 
ευχαριστημένος

 
3. Πόσο ευχαριστημένος είστε γενικά τους τελευταίους μήνες από την εργασία σας; [εάν εργάζεστε] 
 

1 2   3   4 5  6 7   8       9         10 
Εξαιρετικά 
δυσαρεστημένος 

   ευχαριστημένος      Απόλυτα 
ευχαριστημένος

 
4. Πόσο ευχαριστημένος είστε γενικά τους τελευταίους μήνες από τις φιλικές και κοινωνικές σχέσεις σας; 
 

1 2   3   4 5  6 7   8       9         10 
Εξαιρετικά 
δυσαρεστημένος 

   ευχαριστημένος      Απόλυτα 
ευχαριστημένος

 
5. Πόσο ευχαριστημένος είστε γενικά τους τελευταίους μήνες από τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν (π.χ., 
κοινωνικές, περιβάλλον κλπ); 

 
1 2   3   4 5  6 7   8       9         10 

Εξαιρετικά 
δυσαρεστημένος 

   ευχαριστημένος      Απόλυτα 
ευχαριστημένος

 
Ερωτηματολόγιο Στ’ 
Παρακαλώ απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζετε, λαμβάνοντας υπόψη σας το πώς νιώθετε τον τελευταίο καιρό. Δηλώστε το βαθμό στον οποίο 
πιστεύετε ότι ισχύουν. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα από το 1 ως το 7 και γράψτε τον κατάλληλο αριθμό 
πάνω στη γραμμή που βρίσκεται αριστερά από κάθε ερώτηση.  
 

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μέτρια Κάπως Λίγο Καθόλου 
7 6 5 4 3 2 1 

 
Η κατάσταση της υγείας σας: 

1. _____ Πόσο νιώθετε ότι απειλεί τη ζωή και την ασφάλειά σας; 

2. _____ Πόσο νιώθετε ότι απειλεί τους τρόπους ή τα μέσα που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή σας; 

3. _____ Πόσο νιώθετε ότι θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με τους οικείους σας; 

4. _____ Πόσο νιώθετε ότι θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική σας θέση; 

5. _____ Πόσο νιώθετε ότι θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά σας σχέδια και προσδοκίες; 

6. _____ Πόσο νιώθετε ότι απειλεί το ποιος και τι είστε;  

7. _____ Πόσο νιώθετε ότι επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο γύρω σας; 
8.  _____ Πόσο νιώθετε  ότι επιδρά αρνητικά στις αντιλήψεις σας για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στον 

κόσμο; 



Ερωτηματολόγιο Z’ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την  τωρινή κατάσταση της υγείας σας.  Παρακαλούμε, 
σε κάθε ερώτηση που ακολουθεί σημειώστε με  το πλαίσιο που περιγράφει καλύτερα την  απάντησή σας. 
 

1. Γενικά, θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι: 
 

Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή 
   1    2    3    4    5 

 
 
2. Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν δραστηριότητες που μπορεί να κάνατε κατά τη 

διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας. Η τωρινή κατάσταση της υγείας σας, σας 
περιορίζει σε αυτές τις δραστηριότητες;  Εάν ναι, πόσο;  

4. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο πως αισθανόσαστε και στο πως τα πράγματα 
πήγαιναν με σας τις τελευταίες 4 εβδομάδες.  Για κάθε ερώτηση, παρακαλείστε να 
δώσετε εκείνη την απάντηση που πλησιάζει περισσότερο σε ό,τι αισθανθήκατε.  Τις 
τελευταίες 4 εβδομάδες, για πόσο χρονικό διάστημα… 

 
 

  Ναί, 
με  

περιορίζει Πολύ 

Ναί, 
με περιορίζει 

Λίγο 

Οχι, 
δεν με 

περιορίζει 
Καθόλου 

  Α)    Σε έντονες δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο,  
το σήκωμα βαριών αντικειμένων, ή η συμμετοχή  
σε επίπονα σπορ ...............................................................................  1 ...............  2 ...............  3 

 Β)  Σε μέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση  
ενός τραπεζιού, το σπρώξιμο μιας ηλεκτρικής σκούπας,  
το κολύμπι ή όταν παίζετε ρακέτες στην παραλία ...........................  1 ...............  2 ...............  3 

 Γ)  Όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε ψώνια από την αγορά .......................  1...............  2 ...............  3 

 Δ)  Όταν ανεβαίνετε μερικές σειρές από σκαλοπάτια ............................  1...............  2 ...............  3 

 Ε)  Όταν ανεβαίνετε μια σειρά από σκαλοπάτια ....................................  1...............  2 ...............  3 

 Ζ)   Στο λύγισμα του σώματος, στο γονάτισμα ή 
στο σκύψιμο  ....................................................................................  1...............  2 ...............  3 

 Η)  Όταν περπατάτε πάνω από ένα χιλιόμετρο .......................................  1...............  2 ...............  3 

 Θ)  Όταν περπατάτε μερικές εκατοντάδες μέτρα ...................................  1...............  2 ...............  3 

  Ι)   Όταν περπατάτε εκατό μέτρα ...........................................................  1...............  2 ...............  3 

 Κ)  Όταν κάνετε μπάνιο ή όταν ντύνεστε ...............................................  1...............  2 ...............  3 

 Συνεχώς Τις 
περισσότερες 

φορές 

Μερικές 
φορές 

Λίγες φορές Καθόλου 

 Α) Είχατε πολύ εκνευρισμό; ...................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Β) Αισθανόσασταν τόσο πολύ πεσμένος/η 
ψυχολογικά, που τίποτε δεν μπορούσε να σας 
φτιάξει το κέφι; .....................................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Γ)  Αισθανόσασταν ηρεμία και  
γαλήνη; .................................................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Δ)  Αισθανόσασταν κακοκεφιά και  
μελαγχολία; ..........................................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Ε)  Ήσασταν ευτυχισμένος/η; ...................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 



 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 

Τμήμα Ψυχολογίας 
  
 

Τα παρόντα ερωτηματολόγια αφορούν τη Β’ φάση της έρευνας στην οποία έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν 

κατά την Α’ φάση της. 

Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική (ακόμα και αν συμμετείχατε στην Α’ φάση), 

αλλά πολύ σημαντική για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υποδηλώνει τη 

συμφωνία σας για συμμετοχή στην έρευνά μας. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν είναι 

εντελώς εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τους ερευνητές για αυστηρά επιστημονικούς σκοπούς. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα, ένσταση ή παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ε. Καραδήμα 

στο 28310 77532 ή στο karademas@psy.soc.uoc.gr.  

 
Σας ευχαριστούμε πολύ. 
 
 
Σας παρακαλώ να σημειώσετε στις τρεις διπλανές κενές θέσεις το αρχικό γράμμα του ονόματός σας, 
του ονόματος του πατέρα σας και του επωνύμου σας, καθώς και τη χρονολογία της γέννησής σας, με 
αυτή ακριβώς τη σειρά: 
 

 

 
1) Φύλο:   Άνδρας     Γυναίκα                     2) Ηλικία (σε έτη): ________ 
 
 
Ερωτηματολόγιο Α’ 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες απόψεις για την ασθένεια που αντιμετωπίζετε. Σας παρακαλούμε να 
σημειώσετε το βαθμό στον οποίο προσωπικά συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε άποψη, σημειώνοντας με ένα  √  
το αντίστοιχο τετράγωνο. Απαντήστε λαμβάνοντας υπόψη πως βλέπετε ΤΩΡΑ την κατάστασή της υγείας σας. 

 
  Απόψεις για την 

ασθένειά σας: 
Διαφωνώ 
έντονα Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ,  

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ
Συμφωνώ 
πολύ 

1. Η ασθένειά μου θα διαρκέσει λίγο.      

2. Η ασθένειά μου είναι πιθανώς μόνιμη και όχι 
παροδική. 

     

3. Η ασθένειά μου θα διατηρηθεί για πολύ καιρό.      
4. Η ασθένειά μου θα περάσει γρήγορα.      
5. Περιμένω ότι θα είμαι ασθενής για το υπόλοιπο της 

ζωής μου. 
     

6. Η ασθένειά μου είναι μια σοβαρή κατάσταση.      
7. Η ασθένειά μου έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή 

μου. 
     

8. Η ασθένειά μου δεν έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή 
μου. 

     

9. Η ασθένειά μου επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που 
με βλέπουν οι άλλοι. 

     



 
   

Διαφωνώ 
έντονα 

 
Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ,  

ούτε 
διαφωνώ 

 
Συμφωνώ 

 
Συμφωνώ 
πολύ 

10. Η ασθένειά μου έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες.      
11. Η ασθένειά μου προξενεί δυσκολίες στους οικείους 

μου. 
     

12. Πολλά μπορώ να κάνω για να ελέγξω τα συμπτώματά 
μου. 

     

13. Αυτά που κάνω μπορούν να καθορίσουν αν η 
ασθένειά μου θα βελτιωθεί ή θα επιδεινωθεί. 

     

14. Η πορεία της ασθένειας εξαρτάται από εμένα.      
15. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω για να επηρεάσω την 

ασθένειά μου. 
     

16. Έχω τη δύναμη να επηρεάσω την ασθένειά μου.      
17. Οι πράξεις μου δεν θα έχουν καμία επίδραση στην 

έκβαση της ασθένειάς μου. 
     

18. Η ασθένειά μου θα βελτιωθεί με τον καιρό.      
19. Λίγα μπορούν να γίνουν για να βελτιώσουν την 

ασθένειά μου. 
     

20. Η θεραπεία που ακολουθώ είναι αποτελεσματική για 
την ασθένειά μου. 

     

21. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ασθένειάς μου μπορούν 
να αποφευχθούν (ή προληφθούν) με την αγωγή που 
ακολουθώ. 

     

22. Η ασθένειά μου μπορεί να ελεγχθεί με τη θεραπεία 
που ακολουθώ. 

     

23. Τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει την κατάστασή μου.      
24. Τα συμπτώματα της ασθένειάς μου με μπερδεύουν.      
25. Η ασθένειά μου είναι ένα μυστήριο για μένα.      
26. Δεν καταλαβαίνω την ασθένειά μου.      
27. Η ασθένειά μου είναι ακατανόητη σε μένα.      
28. Έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή μου.      
29. Τα συμπτώματά μου αλλάζουν πολύ από μέρα σε 

μέρα. 
     

30. Τα συμπτώματα έρχονται και φεύγουν κατά 
περιόδους. 

     

31. Η ασθένειά μου είναι απρόβλεπτη.      
32. Η ασθένειά μου άλλοτε βελτιώνεται και άλλοτε 

χειροτερεύει κάνοντας κύκλους. 
     

33. Στενοχωριέμαι όταν σκέφτομαι την ασθένειά μου.      
34. Όταν σκέφτομαι την ασθένειά μου αναστατώνομαι.      
35. Η ασθένειά μου με θυμώνει.      
36. Δεν με ανησυχεί η ασθένειά μου.      
37. Αγχώνομαι με την ασθένεια που έχω.      
38. Η ασθένειά μου με φοβίζει.      

 
 
 



Επίσης, ενδιαφερόμαστε για το τι θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να είναι αιτία μιας καρδιολογικής ασθένειας, όπως της 
δικής σας. Καθώς οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, δεν υπάρχει σωστή απάντηση σ' αυτή την 
ερώτηση.  
Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τις δικές σας απόψεις σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν 
μια τέτοια ασθένεια παρά για το τι έχετε ακούσει από άλλους, όπως είναι οι γιατροί ή η οικογένειά σας.   
Παρακαλούμε να μας πείτε πόσο πολύ συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι οι ακόλουθες αποτελούν πιθανές αιτίες για την 
ασθένειά σας, σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι. 

 
 

  
ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ: 

 
Διαφωνώ 
έντονα 

 
Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ,  

ούτε 
διαφωνώ 

 
Συμφωνώ 

 
Συμφωνώ 
πολύ 

39. Το στρες ή το άγχος      
40. Η κληρονομικότητα      
41. Μικρόβιο ή ιός      
42. Η διατροφή ή οι κακές συνήθειες στο φαγητό      
43. Η (κακή) τύχη      
44. Η ελλιπής ιατρική φροντίδα στο παρελθόν      
45. Η μόλυνση στο περιβάλλον      
46. Η δική μου συμπεριφορά      
47. Η στάση μου ως ανθρώπου που σκέφτεται αρνητικά 

για τη ζωή 
     

48. Οικογενειακά προβλήματα και δυσκολίες      
49. Η πολλή δουλειά      
50. Η συναισθηματική μου κατάσταση (π.χ., άγχος, 

θλίψη, μοναξιά) 
     

51. Η ηλικία       
52. Το αλκοόλ      
53. Το κάπνισμα      
54. Ατύχημα ή τραυματισμός      
55. 0 χαρακτήρας μου      
56. Πεσμένη άμυνα του οργανισμού      
57. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε): 

 
     

58. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε): 
 

     

 
 



 
 
Ερωτηματολόγιο Β’ 
Τα επόμενα θέματα είναι πιθανοί τρόποι αντίδρασης στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε. Σημειώστε 
πόσο πολύ εφαρμόζετε αυτού του είδους τις δραστηριότητες κατά το τελευταίο διάστημα. Παρακαλώ, βάλτε σε 
κύκλο έναν αριθμό από το 1 ως το 5 για κάθε ένα από τα ακόλουθα θέματα.  
 

1 = Καθόλου 3 = Μέτρια 5 = Πάρα πολύ 
 

1. Σκέφτομαι τις καλές εποχές που είχα………………………………... 1 2 3 4 5 

2. Μένω στο κρεβάτι…………………………………………………… 1 2 3 4 5 

3. Βρίσκω περισσότερες πληροφορίες για την ασθένεια………………. 1 2 3 4 5 

4. Αναρωτιέμαι γιατί συνέβη σε εμένα………………………………… 1 2 3 4 5 

5. Πλαγιάζω όταν νιώθω κουρασμένος………………………………… 1 2 3 4 5 

6. Αναζητώ ιατρική θεραπεία όσο το δυνατό πιο γρήγορα……………. 1 2 3 4 5 

7. Ονειροπολώ ευχάριστα πράγματα…………………………………… 1 2 3 4 5 

8. Συγκεντρώνομαι στο στόχο να γίνω καλύτερα……………………… 1 2 3 4 5 

9. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όσο λιγότερη ενέργεια είναι δυνατό...   1 2 3 4 5 

10. Μαθαίνω περισσότερα για το πώς δουλεύει το σώμα μου………….. 1 2 3 4 5 

11. Κάνω ότι μου λέει ο γιατρός μου……………………………………. 1 2 3 4 5 

12. Φαντάζομαι για όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω εάν 
ήμουν καλύτερα……………………………………………………... 1 2 3 4 5 

13. Ακούω μουσική……………………………………………………… 1 2 3 4 5 

14. Καθιστώ το περιβάλλον γύρω μου όσο πιο ήσυχο είναι δυνατό……. 1 2 3 4 5 

15. Καταβάλλω κάθε προσπάθεια να ακολουθήσω τις συμβουλές του 
γιατρού μου………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 

16. Εύχομαι να μην είχε συμβεί ποτέ το πρόβλημα……………………... 1 2 3 4 5 

17. Μένω όσο πιο ήσυχος και ακίνητος μπορώ…………………………. 1 2 3 4 5 

18. Είμαι συνεπής στη λήψη των φαρμάκων……………………………. 1 2 3 4 5 

19. Περιβάλλω τον εαυτό μου με ωραία πράγματα (π.χ., λουλούδια)….. 1 2 3 4 5 

20. Φροντίζω να είμαι άνετα…………………………………………….. 1 2 3 4 5 

21. Μαθαίνω περισσότερα για τις πιο αποτελεσματικές διαθέσιμες 
θεραπείες…………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 

 
 



Ερωτηματολόγιο Γ’ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την  τωρινή κατάσταση της υγείας σας.  Παρακαλούμε, 
σε κάθε ερώτηση που ακολουθεί σημειώστε με  το πλαίσιο που περιγράφει καλύτερα την  απάντησή σας. 
 

1. Γενικά, θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι: 
 

Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή 
   1    2    3    4    5 

 
 
2. Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν δραστηριότητες που μπορεί να κάνατε κατά τη 

διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας. Η τωρινή κατάσταση της υγείας σας, σας 
περιορίζει σε αυτές τις δραστηριότητες;  Εάν ναι, πόσο;  

4. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο πως αισθανόσαστε και στο πως τα πράγματα 
πήγαιναν με σας τις τελευταίες 4 εβδομάδες.  Για κάθε ερώτηση, παρακαλείστε να 
δώσετε εκείνη την απάντηση που πλησιάζει περισσότερο σε ό,τι αισθανθήκατε.  Τις 
τελευταίες 4 εβδομάδες, για πόσο χρονικό διάστημα… 

 

 

  Ναί, 
με  

περιορίζει Πολύ 

Ναί, 
με περιορίζει 

Λίγο 

Οχι, 
δεν με 

περιορίζει 
Καθόλου 

  Α)    Σε έντονες δραστηριότητες, όπως το τρέξιμο,  
το σήκωμα βαριών αντικειμένων, ή η συμμετοχή  
σε επίπονα σπορ ...............................................................................  1 ...............  2 ...............  3 

 Β)  Σε μέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση  
ενός τραπεζιού, το σπρώξιμο μιας ηλεκτρικής σκούπας,  
το κολύμπι ή όταν παίζετε ρακέτες στην παραλία ...........................  1 ...............  2 ...............  3 

 Γ)  Όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε ψώνια από την αγορά .......................  1...............  2 ...............  3 

 Δ)  Όταν ανεβαίνετε μερικές σειρές από σκαλοπάτια ............................  1...............  2 ...............  3 

 Ε)  Όταν ανεβαίνετε μια σειρά από σκαλοπάτια ....................................  1...............  2 ...............  3 

 Ζ)   Στο λύγισμα του σώματος, στο γονάτισμα ή 
στο σκύψιμο  ....................................................................................  1...............  2 ...............  3 

 Η)  Όταν περπατάτε πάνω από ένα χιλιόμετρο .......................................  1...............  2 ...............  3 

 Θ)  Όταν περπατάτε μερικές εκατοντάδες μέτρα ...................................  1...............  2 ...............  3 

  Ι)   Όταν περπατάτε εκατό μέτρα ...........................................................  1...............  2 ...............  3 

 Κ)  Όταν κάνετε μπάνιο ή όταν ντύνεστε ...............................................  1...............  2 ...............  3 

 Συνεχώς Τις 
περισσότερες 

φορές 

Μερικές 
φορές 

Λίγες φορές Καθόλου 

 Α) Είχατε πολύ εκνευρισμό; ...................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Β) Αισθανόσασταν τόσο πολύ πεσμένος/η 
ψυχολογικά, που τίποτε δεν μπορούσε να σας 
φτιάξει το κέφι; .....................................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Γ)  Αισθανόσασταν ηρεμία και  
γαλήνη; .................................................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Δ)  Αισθανόσασταν κακοκεφιά και  
μελαγχολία; ..........................................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 Ε)  Ήσασταν ευτυχισμένος/η; ...................  1 ...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 


