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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η έρευνα που πραγµατοποιήσαµε απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από κάποια 

χρόνια ασθένεια και αφορά τις γνωστικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις των χρόνιων 

ασθενών και τη σχέση τους µε το επίπεδο υγείας. Η έρευνα διεξάγεται από τη Σχολή 

Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και συγκεκριµένα από το τµήµα 

Ψυχολογίας. Στόχος µας είναι να κατανοήσουµε πως οι αντιδράσεις αυτές συνδυάζονται ,ώστε 

να υπάρξει καλύτερο επίπεδο υγείας και καλύτερη προσαρµογή των χρόνιων ασθενών µε σκοπό 

να αναπτύξουµε πιο αποτελεσµατικές µεθόδους στήριξής τους. Συγκεκριµένα µελετήσαµε τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις για τη χρόνια ασθένεια καθώς και τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν για την αντιµετώπισή τους .Επίσης, µελετήσαµε τις στρατηγικές αντιµετώπισης 

και την σχέση τους τις γνωστικές αναπαραστάσεις. Επιπρόσθετα, θα θέλαµε να δούµε αν 

υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις γυναίκες και στους άνδρες ως προς τις στρατηγικές και τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις. Οι συµµετέχοντες της έρευνας (196 άτοµα) διαφορετικών 

ηλικιακών οµάδων κλήθηκαν να συµπληρώσουν δύο ψυχοµετρικές δοκιµασίες τη κλίµακα 

Αντιµετώπισης Βλαβών και προβληµάτων Υγείας (ΚΑΒΠΥ) που αξιολογεί τις στρατηγικές που 

το άτοµο χρησιµοποιεί για να αντιµετωπίσει προβλήµατα και βλάβες υγείας και το ένα 

ερωτηµατολόγιο για τις γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας IPQ-R. 
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1. ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

Στις αρχές του αιώνα, η διάγνωση µιας σοβαρής αρρώστιας ισοδυναµούσε µε θανατική 

καταδίκη. Οι χρόνιες ασθένειες δεν θεραπεύονται  οριστικά αλλά προσπαθούµε να τις 

ελέγχουµε. Σύµφωνα µε τον ορισµό του  Παγκόσµιο οργανισµό υγείας, χρόνια παθήσεις είναι 

ασθένειες µακράς διαρκείας και µε αργή εξέλιξη. Χρόνιες παθήσεις, όπως οι καρδιακές 

παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο, χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες και διαβήτη, είναι 

µε διαφορά η κύρια αιτία θνησιµότητας στον κόσµο, αντιπροσωπεύοντας το 60% του συνόλου 

των θανάτων. Από τα 35 εκατοµµύρια άνθρωποι που πέθαναν από τη χρόνια πάθηση του 2005, 

οι µισοί ήταν κάτω από 70 και τα µισά ήταν γυναίκες ( WHO, 2010). 

Οι χρόνιες ασθενείς διαφέρουν από τις οξείες καταστάσεις. Πρώτο, οι χρόνιες καταστάσεις 

συχνά έχουν πολλαπλές αιτίες, συµπεριλαµβανοµένου και το τρόπο ζωής που επιλέγουν κάποιοι 

άνθρωποι. Ίσως περισσότερο από το 85% των ασθενών µε καρκίνο, να προκαλούν την εµφάνιση 

της νόσου µε τη συµπεριφορά τους όπως µε το να καπνίζουν, να καταναλώνουν αλκοόλ και µε 

τη  υπερβολική έκθεση τους στο ήλιο. Κατά δεύτερο,  οι χρόνιες ασθένειες έχουν συχνά αργή 

εκδήλωση και η ένταση της νόσο αυξάνεται µε τη πάροδο του χρόνου. Πολλοί άνθρωποί που 

πάσχουν από τον ιό HIV δεν ξέρουν πότε ακριβώς έχουν εκτεθεί στον ιό και συχνά µπορεί να 

έχουν µολυνθεί από τον ιό µήνες ή και  χρόνια πριν προσέξουν τα πρώτα συµπτώµατα. Τρίτον, 

ενώ στις οξείες καταστάσεις συχνά θεραπεύονται µε φαρµακευτική αγωγή ή κάποια άλλη 

παρέµβαση, οι χρόνιες ασθένειες µερικές φορές τα συµπτώµατα είναι σε έξαρση, άλλοτε σε 

ύφεση και δεν µπορούν να θεραπευτούν ( Sanderson, 2004). 

Σήµερα, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής επιστήµης και τεχνολογίας, το οξύ πρόβληµα υγείας 

µετατρέπεται σε χρόνιο ενώ αυξάνονται καθηµερινά και οι πιθανότητες ίασης του. Στη 

σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας µιας χρόνιας αρρώστιας που 

απαιτεί µακρόχρονη φροντίδα και στενή συνεργασία µε το προσωπικό υγείας. Παρά το 

πρόβληµα της υγείας ο άρρωστος επανακτά ένα φυσιολογικό ρυθµό ζωής και επανεντάσσεται 

στο κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της νέας πραγµατικότητας ο 

<<ασθενής>> δεν στερείται <<σθένους>>, γιατί συµµετέχει ενεργά και ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής, ακόµα και αν η αρρώστια από την οποία πάσχει απειλεί τη 

ζωή του. 
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Κάθε αρρώστια έχει τις ιδιαιτερότητες της και επηρεάζει µε µοναδικό τρόπο κάθε άτοµο και 

οικογένεια. Οι αντιδράσεις ποικίλλουν και εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων 

σηµαντικότεροι των οποίων µπορούν να ταξινοµηθούν  σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) τους 

παράγοντες που συνδέονται άµεσα µε την αρρώστια (π.χ τη φύση, τη σοβαρότητα, τη 

προβλεψιµότητα της πορείας της, το είδος της θεραπείας, τις κοινωνικές προκαταλήψεις που 

ενδεχόµενα την συνοδεύουν), (β) τους παράγοντες που συνδέονται µε την χρονική στιγµή που 

εµφανίζεται η αρρώστια στην εξέλιξη της ζωής του ατόµου και (γ) τους ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες (π.χ. φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονοµικό, εκπαιδευτικό επίπεδο, προσωπικότητα, 

υποστηρικτικό δίκτυο κ.λ.π). οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν µεταξύ τους επηρεάζοντας το 

υποκειµενικό βίωµα της αρρώστιας, ενώ ταυτόχρονα παρεµποδίζουν ή διευκολύνουν την 

προσαρµογή του ατόµου σε αυτήν ( Sanderson, 2004). 

Σύµφωνα µε το βιοψυχολογικό µοντέλο κάθε απόπειρα κατανόησης των ατοµικών αντιδράσεων 

(Θετικών ή αρνητικών) στα συµπτώµατα και στην εµπειρία της ασθένεια καθαυτής, θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη οι ψυχολογικοί, κοινωνικοί , οι βιολογικοί παράγοντες. Αυτού του είδους 

η προσέγγιση ενσωµατώνει διάφορα σηµαντικά ψυχολογικά φαινόµενα σε συνδυασµό µε τις 

βιολογικές παραµέτρους . Σε αυτό περιλαµβάνονται α) το νόηµα που αποδίδει το άτοµα στην 

κατάσταση του ( είτε ως µια δυσκολία που παρεµποδίζει την επίτευξη των στόχων του είτε ως 

µια πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσει και να ξεπεράσει), 2) οι συνειδητές ή ασυνείδητες 

ανάγκες και επιθυµίες του ατόµου ( π.χ η επιθυµία ν αποτύχει ή να επιτύχει, η ανάγκη να αφεθεί 

στη φροντίδα των άλλων ανθρώπων ή να παραµείνει ανεξάρτητο) και 3) το προσωπικό πρότυπο 

αντίδρασης του ατόµου (π.χ αν θα τονίσει ή αν θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τις 

προσωπικές µειονεξίες και ενοχλήσεις του). Το βιοψυχολογικό µοντέλο συνυπολογίζει , επίσης 

τις κοινωνικές προσδοκίες του ατόµου σχετικά µε την ασθένεια, ιδιαίτερα τα πρότυπα που έχε 

διδαχτεί από την οικογένεια του και την κυρίαρχη κουλτούρα όσο αφορά τους κατάλληλους 

τρόπους αντίδραση στα σωµατικά συµπτώµατα. Το βιοψυχολογικό µοντέλο λαµβάνει υπόψη 

του την ψυχολογική κατάσταση του ατόµου, όπως το βαθµό στον οποίο υποφέρει από το άγχος 

ή κατάθλιψη. Τέλος , λαµβάνει υπόψη το τρέχον κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 

ασθένεια ( δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο η ασθένεια επηρεάζει τις σχέσεις του ατόµου µε τους 

άλλους ανθρώπους ( Dimatteo, Martin, 2006). 
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1.1 Φάσεις της ασθένειας  

 

Κάθε χρόνια ή και σοβαρή για τη ζωή αρρώστια διακρίνεται από διάφορες φάσεις. Σύµφωνα µε 

τον Doka (1993) ( αναφορά από Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995) , κάθε φάση 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες <<προκλήσεις>> ή <<έργα>> που εµφανίζονται στον 

οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευµατικό επίπεδο, και απαιτούν διευθέτηση, ώστε ο 

άρρωστος και η οικογένεια του να προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες συνθήκες που επιβάλλει 

η ασθένεια και η θεραπεία της. 

Το µοντέλο που προτείνει ο Doka σκιαγραφεί µια πολύπλοκη ατοµική διεργασία. Οι προκλήσεις 

δεν είναι οι ίδιες για όλους τους αρρώστους, ενώ καθένας επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα 

αντιµετωπίσει. Επίσης, η πορεία της υγείας δεν περιλαµβάνει πάντα όλες τις φάσεις που 

αναφέρονται.Για παράδειγµα, η χρόνια φάση µπορεί να µην αποτελεί µέρος της πορείας ενός 

ατόµου,το οποίο µετά την διάγνωση υποβάλλεται σε χειρουργική επέµβαση που συµβάλλει στην 

αποκατάσταση της υγείας του.Άλλοτε πάλι η διάγνωση µιας αρρώστιας που γίνεται µε 

καθυστέρηση επηρεάζει την έκβαση της νόσου που µπαίνει αµέσως στην τελική φάση. 

 

1.1.2 Προδιαγνωστική φάση 

Συνήθως στη προδιαγνωστική φάση το άτοµο αναγνωρίζει κάποια συµπτώµατα που αποτελούν 

ενδείξεις οργανικής διαταραχής. Χρησιµοποιεί ορισµένες στρατηγικές είτε για να αντιµετωπίσει 

το ενδεχόµενο πρόβληµα της υγείας του είτε για να το αποφύγει. Στη ουσία καλείται  (α) να 

αναγνωρίσει την πιθανότητα ότι η υγεία του έχει διαταραχθεί, (β) να αντιµετωπίσει το άγχος και 

την αβεβαιότητα που του προκαλεί το γεγονός αυτό και  (γ) να αναζητήσει την κατάλληλη 

βοήθεια που θα συµβάλλει στην ακριβή διάγνωση του προβλήµατος της υγείας του.Υπάρχουν 

άτοµα που απευθύνονται αµέσως στο γιατρό,αλλά που απωθούν ή αρνούνται τα συµπτώµατα 

τους.(π.χ. δεν είναι τίποτε θα µου περάσει) και ορισµένα που αποφεύγουν συνειδητά να 

αναζητήσουν ιατρική φροντίδα(π.χ Είµαι σίγουρος ότι πάσχω από καρκίνο και θα 

πεθάνω...καλύτερα να αποφύγω τους γιατρούς , για να µην ταλαιπωρηθώ όπως ο αδελφός 

µου).Οι στρατηγικές που ενεργοποιεί το άτοµο, για να αντιµετωπίσει την  απειλή που αφορά την 

υγεία του,θα επηρεάσουν τόσο την οργανική του κατάσταση,όσο και την προσαρµογή του στην 

ενδεχοµένη εκδήλωση της ασθένειας (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος ,1995). 
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1.1. 3 Οξεία φάση 

Η οξεία φάση συνδέεται µε την ανακοίνωση της διάγνωσης µιας χρόνιας ή και απειλητικής για 

τη ζωή αρρώστιας και τη συνειδητοποίηση του προβλήµατος υγείας. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα 

δύσκολη περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις,ριζικές αλλαγές 

στη ζωή του αρρώστου και σηµαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ο ίδιος και η 

οικογένεια του.Ακόµα και αν υπήρχαν υποψίες σχετικά µε την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης 

αρρώστιας,η ανακοίνωση της διάγνωσης παραµένει µια εµπειρία που συγκλονίζει. Οι χειρότεροι 

φόβοι του ατόµου επιβεβαιώνονται και µπροστά του εκτείνεται ένα αβέβαιο µέλλον. Κανένας 

δεν µπορεί να του παράσχει εγγυήσεις. Ο ασθενής συχνά βιώνει µια υπαρξιακή κρίση, καθώς 

αναθεωρεί το νόηµα της ζωής του. Σ΄αυτή την κρίσιµη περίοδο καλείται να αντιµετωπίσει 

ορισµένες προκλήσεις. Μερικές από τις σηµαντικότερες είναι : α) Κατανόηση της αρρώστιας β) 

Αναθεώρηση του τρόπου ζωής και προώθηση συνηθειών και συµπεριφορών υγείας. γ) 

Ενεργοποίηση στρατηγικών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συνθηκών που 

προκύπτουν από την διάγνωση της αρρώστιας. δ) Αναγνώριση και έκφραση συναισθηµάτων και 

ανησυχιών. ε) Αναγνώριση των επιπτώσεων της αρρώστιας στην εικόνα εαυτού, στις σχέσεις µε 

άλλους και στη ζωή (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος ,1995) 

 

 1.1.4 Χρόνια φάση 

Η χρόνια φάση ορίζεται ως η περίοδος που έπεται της διάγνωσης και εκτείνεται µέχρι την 

τελική έκβαση της ασθένειας που είναι η ίαση ή ο θάνατος του ατόµου. Στη διάρκεια αυτής της 

περιόδου το άτοµο επιδιώκει να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής µέσα στις συνθήκες που επιβάλλει 

η αρρώστια και η θεραπεία της. (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος ,1995) Για παράδειγµα 

µερικές ασθένειες χαρακτηρίζονται από µια αργή προοδευτική επιδείνωση της υγείας. Άλλες 

συνοδεύονται από αλλεπάλληλες υποτροπές και υφέσεις, ενώ µερικές διακρίνονται από µια 

ελεγχόµενη σταθερότητα πριν το άτοµο υποβληθεί σε µεταµόσχευση οργάνων που θα 

τροποποιήσει θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη της υγείας του. Κατά συνέπεια οι εµπειρίες που ο 

ασθενής και η οικογένεια του βιώνουν κατά τη χρόνια φάση εξαρτώνται από τη φύση της 

αρρώστιας την πρόγνωση και την εξέλιξη της υγείας του ατόµου. Η χρόνια φάση είναι µια 

δύσκολη περίοδος, ιδιαίτερα όταν η έκβαση είναι αβέβαιη και συνοδεύεται από χρόνιο άγχος. 

Παρόλα αυτά µπορεί και να αποτελέσει µια περίοδο προκλήσεων καθώς άρρωστος και 
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οικογένεια µαθαίνουν να ζουν µε την ασθένεια την εντάσσουν στη ζωή του αξιοποιούν το 

χρόνο και τις σχέσεις τους και ζουν µια ζωή που έχει νόηµα και ουσία για τους ίδιους. 

 

1.1.5 Φάση της ανάρρωσης και της αποθεραπείας 

Στο στάδιο της  φάση της ανάρρωσης και της αποθεραπείας το άτοµο έχει καταφέρει να 

αναρρώσει κάτι το οποίο γεννά συναισθήµατα ανακούφισης. Παρόλα αυτά µερικά άτοµα 

εξακολουθούν να βιώνουν  έντονα συναισθήµατα ανασφάλειας, θυµού, απογοήτευσης και 

ενοχών. Η πιθανότητα υποτροπής της αρρώστιας καθώς και η διακοπή της µακροχρόνιας σχέση  

µε το προσωπικό υγεία προκαλούν αποτελούν πήγες τέτοιων συναισθηµάτων ( Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995). 

 

1.1.6 Τελική φάση και αποθεραπεία 

Η τελική φάση χαρακτηρίζεται από την επιδείνωση της υγείας του αρρώστου και την 

τροποποίηση των στόχων παρέµβασης του προσωπικού υγείας που δεν αποβλέπει πλέον στην 

θεραπεία ή στον έλεγχο της ασθένειας ή στον έλεγχο της αρρώστιας, αλλά στη ανακουφιστική 

φροντίδα του ασθενή εν όψει του επικείµενου θανάτου. Οι προκλήσεις σε αυτό το στάδιο είναι 

πολλαπλές και συχνά επηρεάζουν όσους συµµετέχουν στη φροντίδα του ασθενή. Η φάση αυτή 

ολοκληρώνεται µε τη ανακοίνωση του θανάτου ( Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 
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1.3 Επιπτώσεις της χρόνια ασθένειας  

 

Η διάγνωση µια χρόνια ασθένειας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τις ικανότητες ενός ασθενή 

όπως τη λειτουργικότητα του, τις διαπροσωπικές σχέσεις (Viljalmsson, 1998).  Επειδή οι χρόνιες 

ασθένειες µπορούν να διαχειριστούν, αλλά δεν µπορούν να θεραπευτούν οι άνθρωποι µε µια 

τέτοια διάγνωση έρχονται αντιµέτωποι µε µια εφόρου ζωής διαχείριση των συµπτωµάτων και 

της θεραπείας της ασθένειας. Τα άτοµα µετά τη διάγνωση αντιµετωπίζουν πολλαπλές επιπτώσεις 

όπως σωµατικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ( Sanderson, 2004). 

  

 

1.3.1 Σωµατικές επιπτώσεις  

 
Πολλοί άνθρωποι µε  εµπειρία σε χρόνιες ασθένειες βιώνουν σωµατική εξασθένιση .Τα άτοµα 

µε διαβήτη ,παραδείγµατος χάρη, έχουνε αυξηµένες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιαγγειακές 

παθήσεις, τύφλωση, σεξουαλική δυσλειτουργία, νεφρική επάρκεια (Devins & Binik, 1996).   Οι 

ασθενείς µε χρόνιες ασθένειες ενδιαφέρονται για τη εικόνα που παρουσιάζει το σώµα τους, 

ειδικότερα αν η ασθένεια ή αν η θεραπεία προκαλεί σωµατικές αλλαγές στην λειτουργικότητα 

(Taylor & Aspinwall, 1993). Οι  ασθενείς µε αρθρίτιδα µια χρόνια, συστηµατική ,φλεγµονώδη 

κατάσταση η οποία προκαλεί πόνο και πρήξιµο των αρθρώσεων αναφέρουν δυσκολίες σε έργα 

της καθηµερινότητας όπως το ντύσιµο, το περπάτηµα, στη ορθοστασία  (Sanderson, 2004). 

Επιπρόσθετα η φαρµακευτική αγωγή τη οποία ακολουθούν η ασθενής δηµιουργεί  συχνά 

κάποιες άλλες παρενέργειες που δεν οφείλονται στα αρχικά συµπτώµατα της ασθένειας. Το 

χειρουργείο είναι ένα πολύ συχνό φαινόµενο για τη θεραπείες συγκεκριµένων τύπων καρκίνων, 

µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή µορφής αναπηρία και παραµόρφωση σε κάποιο ασθενή όπως ο 

ακρωτηριασµός µελών του σώµατος ( σε περιπτώσεις καρκίνου των οστών) ή η αφαίρεση του 

µαστού. Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών οι ασθενείς εµφανίζουν αισθήµατα ντροπής (Sanderson, 

2004). 

Οι σωµατικές αλλαγές που προέρχονται από τις χρόνιες ασθένειες  και τη θεραπεία µπορούν να 

οδηγήσουν σε προβλήµατα σεξουαλικής φύσεως. Σε περιπτώσεις όπως ο καρκίνος συχνά 

παρατηρούνται αλλαγές στη σεξουαλική λειτουργικότητα (Moyer & Salovey, 1996). 
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1.3.2 Κοινωνικές επιπτώσεις  

Μια από τις πιο δύσκολές πτυχές στη αντιµετώπιση των χρόνιων ασθενειών είναι η επίδραση 

που µπορεί να έχουν στις διαπροσωπικές  σχέσεις (Taylor & Aspinwall, 1993 αναφορά από 

Sanderson, 2004). Μερικές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται και κρύβουν την αλήθεια για την 

κατάσταση τους γιατί ανησυχούν για τον οίκτο που θα νιώσουν από τους γύρο τους µε 

αποτέλεσµα να αποσύρονται από τις κοινωνικές σχέσεις. Σε µια έρευνα µε 226 σεξουαλικά 

ενεργά άτοµα µε τον ιό HIV βρέθηκε ότι το 41% δεν έχουν αποκαλύψει ότι πάσχουν από το ιό 

ακόµη και στους σεξουαλικούς τους συντρόφους ( Kalichman & Nachimson, 1999).  

Ακόµη και να αποκαλύψουν στους άλλους ανθρώπους για τη ασθένεια τους αυτό έχει µερικά 

µειονεκτήµατα συµπεριλαµβανοµένου της κοινωνική υποστήριξης. Οι φίλοι αποµακρύνονται 

από τον ασθενή είτε από το δικό τους φόβο για την ασθένεια είτε από το φόβο να 

αντιµετωπίσουν τις σωµατικές αλλαγές. Οι άνθρωποι συχνά έχουν αρνητικές πεποιθήσεις και 

µεροληψίες για τα άτοµα µε χρόνιες ασθένειες (Devin & Binik, 1996). Οι Wortman και Dunkel- 

Schetter (1979) διαφωνούν ότι οι ασθενείς µε καρκίνο είναι σε µια δύσκολη κατάσταση στην 

οποίαν είναι πιθανό να χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη, ενώ παλεύουν µε τις σωµατικές και 

σωµατικές πτυχές της ασθένειας, αλλά ίσως να δέχονται αντικρουόµενες απόψεις από τα µέλη 

της οικογένειας και τους φίλους οι οποίοι προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα δικά τους αρνητικά 

συναισθήµατα για το καρκίνο και τη ανικανότητα τους να βοηθήσουν. Ακόµη και η οικογένεια 

και οι φίλοι θέλουν να βοηθήσουν, µπορεί να µην έχουν ρεαλιστικούς στόχους και απόψεις για 

το τι περνά ο ασθενής. Σε µερικές περιπτώσεις τα άτοµα µε χρόνια ασθένεια βιώνουν υψηλές µη 

ρεαλιστικές απαιτήσει από τι οικογένεια για το πως πρέπει να διαχειριστούν την ασθένεια ( 

Hatchett, Frierd, Symister & Wadhwa, 1997). Για παράδειγµα, η οικογένεια και η φίλοι 

πιστεύουν ότι ο ασθενής µπορεί να κάνει περισσότερες δραστηριότητες στο σπίτι ή ότι τα 

συναισθήµατα κατάθλιψης και ανησυχίας που βιώνει ο ασθενής είναι υπερβολικά. Τα µέλη της 

οικογένειας συχνά προσφέρουν άχρηστε πληροφορίες ή ενθάρρυνση « Όλα θα πάνε καλά», 

αλλά µπορεί αντλήσει ψεύτικες ελπίδες. Άρα η κοινωνική υποστήριξη είναι συχνά αλλά όχι 

πάντα ευεργετική για τους ασθενεί µε χρόνιες ασθένειες (Sanderson, 2004).  

   Επιπρόσθετα, τα µέλη της οικογένειας επιπλέον υποφέρουν και από τη δική τους απώλεια όταν 

ένα αγαπητό πρόσωπο διαγνωστεί µία χρόνια ασθένεια και βιώνουν αρνητικά ψυχολογικές 

συνέπειες όπως κατάθλιψη και άγχος ( Fang, Manne & Pape, 2001). Για παράδειγµα ο σύζυγος 

ενός ασθενή µπορεί να βιώνει µείωση των κοινωνικών δραστηριοτήτων όπως ,να περνά χρόνο 
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µε φίλους και την οικογένεια τους, και να  παίρνουν χρόνο κάνοντας αθλητισµό. (Manne, 

Alfieri, Taylor & Dougherry, 1999). 

Τέλος, τα άτοµα µε χρόνιες ασθένειες µπορεί να υποφέρουν από οικονοµικά προβλήµατα όταν 

τα συµπτώµατα ή η θεραπεία επηρεάζει την επαγγελµατική καριέρα τους ( Taylor & Aspinwall, 

1993). Σε µερικές περιπτώσεις τα συµπτώµατα της ασθένειας αναγκάζουν τους ανθρώπους να 

µην µπορούν να πάνε στη δουλειά τους ή να κάνουµε τουλάχιστον ορισµένα καθήκοντα. Οι 

επιληπτικοί, για παράδειγµα, έχουν προβλήµατα να κρατήσουν τη δουλειά του επειδή δεν τους 

επιτρέπεται να οδηγούν. Τα οικονοµικά προβλήµατα µπορούν να είναι ιδιαίτερα δύσκολα επειδή 

οι ασφαλιστικές εταιρίες συχνά δεν καλύπτουν όλα τo κόστος που σχετίζονται µε την ασθένεια  

(Sanderson, 2004). 

  

1.3.3  Ψυχολογικά προβλήµατα 

Τα άτοµα που έχουν διαγνωστεί µε χρόνιες ασθένειες συχνά βιώνουν ένα αρχικό σοκ και 

δυσπιστία  Στο άκουσµα µιας τέτοιας διάγνωσης καταστρέφεται ο πυρήνας των πεποιθήσεων  

για το « δίκαιο κόσµο», δηλαδή, ότι η ζωή είναι δίκαιη και σωστή, και δυσκολεύονται ιδιαίτερα 

να αντιληφθούν ότι η ασθένεια τους δεν έχει «τέλος» (Sanderson, 2004). 

  Πολλοί  άνθρωποι µε χρόνιες ασθένειες  παρουσιάζουν κατάθλιψη η οποία οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην έλλειψη του ελέγχου που έχουν για την ασθένεια τους (Epping- Jordan et al., 

1999, Spiegel, 1996). Σε µια µεγάλη έρευνα σε άνδρες και γυναίκες µε HIV ασθενείς ένα µεγάλο 

ποσοστό διαγνώστηκε µε κατάθλιψη (Fleshman & Fogel, 1994). Παρόλα αυτά, τα υψηλά 

ποσοστά κατάθλιψης που συνοδεύουν τη διάγνωση είναι συχνό φαινόµενο και τείνουν να 

µειώνεται µε τη πάροδο του χρόνου. Όντως, µια έρευνα βρήκε ότι υπάρχουν διαφορές στα 

επίπεδα κατάθλιψης µεταξύ υγιών ατόµων και ασθενών µε χρόνιες ασθένειες (διαβήτη, 

αρθρίτιδα, καρκίνο, νεφροπάθεια)  µετά από τους 3 µήνες από τη διάγνωση (Cassileth et al., 

1984). 

  Το άγχος επίσης αποτελεί µία άλλη ψυχολογική συνέπεια των χρόνιων ασθενειών. Το άγχος 

οφείλεται στη µεγάλη αβεβαιότητα της ασθένειας. Οι ασθενείς µερικές φορές έχουν ήδη την 

ασθένεια πριν καν βιώσουν τα πρώτα συµπτώµατα και ως εκ τούτου αναρωτιούνται πότε τα 

συµπτώµατα µπορεί να εκδηλωθούν και πως η ασθένεια θα εξελιχθεί. Σε µία έρευνα των Epping  

et al. (1999) µε πρόσφατα διαγνωσµένες γυναίκες µε καρκίνο του µαστού ανάφεραν αυξηµένα 

επίπεδα άγχους τα οποία ήταν σηµαντικά περισσότερα από το γενικό πληθυσµό. Επειδή πολλές 
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χρόνιες ασθένειες επηρεάζουν τουλάχιστον ένα µέρος του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισµα , η 

γυµναστική, σεξουαλική δραστηριότητα, οι άνθρωποι συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους για την 

ανάπτυξη της νόσου (Burish & Bradley, 1983 αναφορά από Sanderson, 2004 ). Σε σχετική 

έρευνα πολλοί  ασθενείς µε καρκίνο ανέφεραν ότι ευθύνονται οι ίδιοι για την ασθένεια ( Taylor, 

Lichtman & Wood, 1984). Άνθρωποι που νιώθουν υπεύθυνοι για την ασθένεια τους συχνά 

βιώνουν ενοχές για το πόνο που προκαλούν στον ίδιο τους τον εαυτό και στους αγαπηµένους 

του. Επίσης βιώνουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους ( Glinder & Compas, 1999). 

  Aν και οι επιπτώσεις της εξέλιξης µιας χρόνιας ασθένειας είναι κατά κύριο λόγω αρνητικές, οι 

άνθρωποι συχνά βιώνουν θετικές επιδράσεις (Collins et al., 2001). Οι άνθρωποι µε χρόνιες 

ασθένειες συχνά αναφέρουν αισθήµατα στενότερης επαφής µε τη οικογένεια και φίλους, 

µεγαλύτερη εκτίµηση για τη ζωή, βιώνουν θετικές αλλαγές στη αυτοεικόνα τους ( νιώθουν ποιο 

δυνατοί, σοφοί, και ποιο ικανοί να αντιµετωπίσουν την ασθένεια τους. Σε µια έρευνα οι ασθενείς 

αναφέρουν έστω και µία τουλάχιστον θετική αλλαγή ως αποτέλεσµα της ασθένειας τους ( 

Antoni et al., 2001 αναφορά από Taylor, 1999). Επιπρόσθετα, ορισµένοι αναφέρουν ότι ο ιός 

HIV τους οδήγησε να αλλάξουν τις προτεραιότητες στη ζωή τους, να έρθουν πιο κοντά µε την 

οικογένεια και τους φίλους τους και να εστιάσουν σε προσωπικούς στόχους ( Schwartzberg, 

1993 αναφορά από Sanderson, 2004). Εν κατά κλειδί, λαµβάνοντας µια διάγνωση για µια χρόνια 

ασθένεια µπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ζουν τη ζωή τους στο έπακρο και να 

εστιάζουν στην πραγµατοποίηση των ονείρων τους παρά να τα καθυστερούν (Sanderson, 2004). 
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2. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

Τα περισσότερα άτοµα, κατά την επαφή τους µε το ιατρικό σύστηµα, µαθαίνουν ότι όλες σχεδόν 

οι παθήσεις συνοδεύονται από κάποια συµπτώµατα. Επίσης µαθαίνουν ότι καθορισµένα 

συµπτώµατα τα υποδηλώνουν την ύπαρξη και προσβολή από συγκεκριµένες αρρώστιες. Ακόµη 

διακρίνουν ότι µερικά συµπτώµατα σηµατοδοτούν την παρουσία σοβαρότερων παθήσεων από 

κάποια άλλα. Η εµφάνιση συµπτωµάτων, ο τρόπος που γίνονται αντιληπτά, η ερµηνεία και η 

σηµασία που αποδίδεται σε αυτά αποτελούν παράγοντες που οδηγούν το άτοµο στην απόφαση 

να απευθυνθεί στο γιατρό. 

Όπως οι άνθρωποι κατασκευάζουν αναπαραστάσεις του εξωτερικού κόσµου για να περιγράψoυν 

και να προβλέψουν γεγονότα  ,έτσι και οι ασθενείς αναπτύσσουν παρόµοια γνωστικά µοντέλα 

των σωµατικών αλλαγών που αντικατοπτρίζουν είτε παροδικά συµπτώµατα ή 

µια µακροχρόνια ασθένεια. Τα περισσότερα άτοµα, κατά την επαφή τους µε το ιατρικό σύστηµα, 

µαθαίνουν ότι όλες σχεδόν οι παθήσεις συνοδεύονται από κάποια συµπτώµατα. Όταν τα 

συµπτώµατα εξαλείφονται, υποθέτουν ότι η υγεία τους έχει αποκατασταθεί και η πάθηση έχει 

θεραπευτεί. Επίσης µαθαίνουν ότι καθορισµένα συµπτώµατα τα υποδηλώνουν την ύπαρξη και 

προσβολή από συγκεκριµένες αρρώστιες. Ακόµη διακρίνουν ότι µερικά συµπτώµατα 

σηµατοδοτούν την παρουσία σοβαρότερων παθήσεων από κάποια άλλα. Η εµφάνιση 

συµπτωµάτων, ο τρόπος που γίνονται αντιληπτά, η ερµηνεία και η σηµασία που αποδίδεται σε 

αυτά αποτελούν παράγοντες που οδηγούν το άτοµο στην απόφαση να απευθυνθεί στο γιατρό ( 

Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Οι άνθρωποι έχουν απόψεις και πεποιθήσεις για την υγεία και την ασθένεια οι οποίες επιδρούν 

στο πως αντιδρούν στα συµπτώµατα µιας ασθένειας ( Οrt et al., 1995, Swartzman & Lees, 1996. 

H. Leventhal, Nerenz & Steele, 1984, Turk, Ruby & Salovey, 1986 αναφορά από Taylor, 1999). 

Ο όρος γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας  ή σχήµατα σχηµατίστηκε για να οργανώσει 

της πεποιθήσεις  της ασθένεια που υπάρχουν στα M.M E, τις προσωπικές πεποιθήσεις που 

υπάρχουν από προσωπικές εµπειρίες, από πεποιθήσεις από την οικογένεια και τους φίλους  

ατόµων που είχαν κάποια εµπειρία µε κάποια ασθένεια (Taylor, 1999). 
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2.1 Αντίληψη και ερµηνεία των συµπτωµάτων 

Οι σωµατικές αισθήσεις µπορεί να διακριθούν σε τρεις τύπους α) στις µηχανοδεκτικές όπως η 

αφή, η πίεση, η δόνηση και η θέση του σώµατος που διεγείρονται από τη µηχανική µετατόπιση 

των ιστών του σώµατος, β) στις θερµοδεκτικές που ανιχνεύουν το θερµό και το ψυχρό και γ) 

στην αίσθηση του πόνου που ενεργοποιείται από παράγοντες που προκαλούν βλάβη των ιστών. 

Οι σωµατικές αισθήσεις µπορεί να προέρχονται από την επιφάνεια του σώµατος, από τα 

σπλάχνα, από τους εν τω βάθη ιστούς, από τη θέση του σώµατος, την ισορροπία και την πίεση. 

Ωστόσο ο τόπος µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται και βιώνει ένα σύµπτωµα δεν 

περιορίζεται µοναχά στη διέγερση των σωµατικών αισθήσεων ( Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Εν µέρει, λόγω του µικρού βαθµού ακρίβειας στην αξιολόγηση των εσωτερικών αισθήσεων, το 

σηµείο στο οποίο ένα άτοµο µπορεί να διακρίνει και να δώσει προσοχή σε ένα σύµπτωµα µπορεί 

να διαφέρει ανάµεσα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Μερικές φορές µάλιστα το άτοµο 

µπορεί να µην αντιλαµβάνεται ένα σύµπτωµα, ακόµη κι αν είναι έντονο, παρότι συνοδεύεται 

από «σωµατικό» ερεθισµό και αντικειµενικές εκδηλώσεις («σηµεία»). Για παράδειγµα ο 

τραυµατισµός ενός αθλητή κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν προκαλεί άµεσα άλγεινα αισθήµατα 

όσο το τραύµα είναι ακόµη «ζεστό», αλλά ο πόνος γίνεται αντιληπτός µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα. Άλλοτε η παρουσία «συµπτωµάτων» γίνεται αντιληπτή µόνο από τον πάσχοντα και τα 

ενοχλήµατα στερούνται κάποια οργανικής βάσης. Ένα παράδειγµα αφορά τον πόνο που 

προέρχεται από το «µέλος φάντασµα» ατόµου που έχει υποστεί κάποια επέµβαση 

ακρωτηριασµού που έχει υποστεί κάποια επέµβαση ακρωτηριασµού. Σε ποσοστό µεγαλύτερο 

από το 30% των γυναικών που υποβάλλονται σε µαστεκτοµή αναφέρουν του πρώτους  

µετεγχειρητικούς µήνες αισθήµατα πόνου και κνησµού σε διάφορες περιοχές του µαστού (π.χ. 

τη θηλή) που έχει αφαιρεθεί (Staps et al., 1985 αναφορά από Παπαδάτου &  Αναγνωστόπουλος, 

1995). 

Όταν το άτοµο βιώσει ένα περισσότερα συµπτώµατα συνήθως δεν τα αντιλαµβάνεται 

αποµονωνόµενα µεταξύ τους, αλλά επιδιώκει να τα οργανώσει νοητικά σε νοσολογικές 

οντότητες. Σύµφωνα µε τον Lau και τους συνεργάτες τους  (1989), το άτοµο προσπαθεί να 

αποδώσει στο σύνολο των συµπτωµάτων του κάποιο όνοµα επιδιώκει να προσδιορίσει την 

ασθένεια από την οποία πάσχει. Τότε εδραιώνονται συγκεκριµένες προσδοκίες που αφορά ποια 
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άλλα συµπτώµατα θα βιώνουν, πόσο θα διαρκέσει η ασθένεια κ.λπ. Οι άνθρωποι δηλαδή 

αναπτύσσουν νοητικές αναπαραστάσεις των διαφόρων σωµατικών παθήσεων. Για παράδειγµα, 

όταν αισθάνονται συµπτώµατα όπως υψηλό πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, ρίγος, µυϊκούς πόνους 

στην πλάτη και στα κάτω άκρα, µη παραγωγικό βήχα, πονόλαιµο και ρινόρροια, το πιο πιθανό 

που θα σκεφτούν για όλα αυτά τα συµπτώµατα είναι ότι προέρχονται από τον ιό της «γρίπης».  

Ένα άλλο παράδειγµα αφορά τον έντονο πόνο και ξαφνικό πόνο που διαρκεί για λίγα λεπτά και 

γίνεται αισθητός πίσω από το ανώτερο τµήµα του στέρνου και συχνά αντανακλά στον αριστερό 

βραχίονα και στον αριστερό ώµο και το λαιµό. Ένας τέτοιος πόνος µπορεί να εµφανιστεί κάτω 

από συνθήκες σωµατικής κόπωσης ή ισχυρών συγκινήσεων, και συχνά συνοδεύεται από 

ωχρότητα, εφίδρωση, ταχυκαρδία και δύσπνοια. Τα συµπτώµατα αυτά ερµηνεύονται ως 

στηθάγχης λόγω στένωση των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς. Η προσωπική αυτή 

«διάγνωση» ενισχύεται εάν το άτοµο είναι άνδρας άνω των 40 ετών, υπερτασικός, καπνιστής, 

παχύσαρκος και µε οικογενειακή προδιάθεση στη νόσο ( Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 

1995). 

Με λίγα λόγια το άτοµο δεν επεξεργάζεται µεµονωµένα στοιχεία των πληροφοριών που 

προσλαµβάνει, αλλά προσπαθεί να τα συγκροτήσει σε «σχήµατα». Το «σχήµα» είναι µία 

υποθετική, αφηγηµένη γνωστική δοµή, ένα «δέµα πληροφοριών» αποθηκεµένο στη µνήµη, που 

αναπαριστά γενική γνώση για καταστάσεις, αντικείµενα, γεγονότα ή σχέδια για δράση. Η γνώση 

αυτή έχει αποθηκευτεί στην µνήµα κατά οργανωµένα σύνολα καθένα από τα οποία ενσωµατώνει 

όλες τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από την παρελθούσα εµπειρία σχετικά µε κάποιο 

δεδοµένο τύπο συµβατών ή αντικειµένων. 

Τα «σχήµατα» βοηθούν το άτοµο να ερµηνεύσει  τις πληροφορίες που «ρέουν» από τον 

εξωτερικό κόσµο. Οι νέες πληροφορίες και εµπειρίες δεν καταγράφονται ούτε αποτυπώνονται 

παθητικά στη µνήµη. Τα «σχήµατα» καθοδηγούν την επιλογή των πτυχών µίας νέας 

εισερχόµενης πληροφορίας που πρόκειται να αποθηκευτούν. Μπορεί να τροποποιήσουν την 

υπάρχουσα µνηµονική αναπαράσταση µιας εµπειρίας, προκειµένου να την ευθυγραµµίσουν µε 

τις υπάρχουσες προσδοκίες και να τη φέρουν σε «λογική συµφωνία» µε την προηγούµενη 

εµπειρία ώστε να της δώσουν νόηµα ( Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Η µνήµη επηρεάζεται από τα σχήµατα µε τους ακόλουθους τρόπους: 
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α) Τα σχήµατα κατευθύνουν την επιλογή των πληροφοριών που κωδικοποιούνται στη µνήµη. 

Πληροφορίες που δεν είναι σχετικές µε το σχήµα, το οποίο είναι πιο «ενεργό» µια δεδοµένη 

στιγµή, µπορεί να αγνοηθούν.  

β) Οι εναποθηκευµένες πληροφορίες τείνουν να υφίστανται µετασχηµατισµούς από το «ειδικό» 

στο «γενικό». Μακροπρόθεσµα , θυµόµαστε την κεντρική ιδέα ενός επεισοδίου και ξεχνάµε τις 

λεπτοµέρειες, καθώς µόνο το γενικό σχήµα συγκροτείται στη µνήµη. 

γ) Η παρατήρηση ενός συµβάντος, η ερµηνεία που του δίνουµε και η προηγούµενη γνώση µας 

σχετικά µε παρόµοια σύµβαντα ενσωµατώνονται στη µνηµονική αναπαράσταση και είναι 

αδύνατο να τα ξεχωρίσουµε αργότερα. Κατ΄αυτό τον τρόπο χρησιµοποιούµε γνώση βασισµένη 

στα σχήµατα προκειµένου να καταλήγουµε σε συµπέρασµα σχετικά µε θέµατα για τα οποία δεν 

έχουµε άµεση αντίληψη. Γεµίζουµε τα κενά στη γνώση µας, προσπαθούµε να βγάλουµε νόηµα 

και να συνάγουµε συµπεράσµατα για τις αιτίες και τα αποτελέσµατα µιας σειρά γεγονότων. 

δ) Οι αναµνήσεις γεγονότων διαστρεβλώνονται και παραποιούνται, ώστε να ταιριάξουν µε την 

παρελθούσα εµπειρία και τις προσδοκίες µας και να βρίσκονται σε συµφωνία µε το υπάρχον 

σχήµα µιας έννοιας. 

ε)  Τα σχήµατα διευκολύνουν την ανάκληση των αναµνήσεων, αρκεί να ανακαλέσουν το 

αντίστοιχο σχήµα. 

Το γνωστικό σύστηµα επεξεργασίας πληροφοριών, όσον αφορά την αντιµετώπιση ενός 

προβλήµατος υγείας, λειτουργεί αυτόµατα και ασυνείδητα, προκειµένου το άτοµο να βιώσει 

συνειδητά την απειλή της υγεία του και να ενεργοποιηθεί για να την αντιµετωπίσει. 

Το σύστηµα που παράγει τις νοητικές αναπαραστάσεις των ασθενειών, τα σχέδια για δράση και 

τις συµπεριφορές αντιµετώπισης τους είναι οργανωµένο ιεραρχικά. Αρχικά, η επεξεργασία των 

πληροφοριών από τους αισθητικούς υποδοχείς οδηγεί σε συλλογισµούς όπως «Τι µου 

συµβαίνει». Στη συνέχεια ξεκινά µια νοητική αναπαράσταση κατά την οποία το άτοµο 

προσπαθεί να δώσει νόηµα στα συµπτώµατα του και να βρει το κατάλληλο «πρότυπο» 

ασθένειας της οποία τα συµπτώµατα ταιριάζουν µε αυτά που βιώνει. Έτσι ενεργοποιούνται τα 

«σχήµατα» εκείνων των ασθενειών που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά συµπτώµατα 

(Bishop & Converse, 1986 ). Το άτοµο προσπαθεί να ταιριάξει τα συµπτώµατα του σε κάποια 
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συγκεκριµένη ασθένεια, κάνει «διαφοροδιάγνωση» και διαµορφώνει κάποιες υποθέσεις (π.χ. 

µάλλον έχω υπέρταση). Κατόπιν κατευθύνει την προσοχή του στο σώµα του, για να εντοπίσει 

σωµατικά ενοχλήµατα ή συµπτώµατα δηλωτικά υπέρταση (π.χ δύσπνοια) ή παράγοντες που 

ευνοούν τη δηµιουργία υπέρτασης (π.χ. µεγάλη κατανάλωση άλατος). Η υπόθεση που έχει 

σχηµατίσει για την αρρώστια του διασταυρώνεται µε τη αντικειµενική διάγνωση που θα γίνει 

από κάποιον ιατρό (π.χ αυξηµένη αρτηριακή πίεση, υπερτροφία αριστερής κοιλίας, αλλοιώσεις 

του βυθού). Στην γνώση αυτή της διάγνωσης θα υπάρξουν συναισθηµατικές αντιδράσεις που θα 

«επενδύσουν» τις σκέψεις του ατόµου σχετικά µε την πάθηση. Στη συνέχεια, το άτοµο µπορεί 

να φέρει στο νου του επεισόδια ή  συµπτώµατα υπέρτασης που του είχαν συµβεί κατά το 

παρελθόν ή που έχει παρατηρήσει ή πληροφορηθεί από άλλους πασχόντες, θα αξιολογήσει τη 

βαρύτητα των συµπτωµάτων και τη σοβαρότητα της νόσου και θα αναρωτηθεί αν πρέπει να 

κάνει κάτι γι΄ αυτό ( Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Ο Lenenthal και οι συνεργάτες του 1984 έχουν επισηµάνει ότι οι γνωστικές αναπαραστάσεις που 

αναπτύσσουν οι αρρώστιες για ασθένειες όπως είναι η υπέρταση και ο καρκίνος παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη συµπεριφορά τους όσον αφορά τη θεραπεία που θα ακολουθήσουν, τις 

παρενέργειες της και την αντιµετώπιση της ίδια της αρρώστιας. Για παράδειγµα, παρότι η 

υπέρταση θεωρείται νόσος ασυµπτωµατική, ορισµένοι υπερτασικοί ασθενείς πιστεύουν ότι 

µπορούν να βασίζονται στην εµφάνιση ορισµένων «συµπτωµάτων» (π.χ. πονοκέφαλος, ζαλάδα, 

νευρικότητα, έξαψη) για να διακρίνουν ποτέ η πίεση τους είναι αυξηµένη. 

Σύµφωνα µε ευρενητικά δεδοµένα (Meyer, 1981, Meyer et al., 1985 αναφορά από Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995 ), από τους υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι ανέφεραν ότι η 

προτεινόµενη θεραπευτική αγωγή δεν επηρεάζει τα υποκειµενικά συµπτώµατα τους, ποσοστό 

31% ακολούθησαν την ορισθείσα θεραπεία. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις περιπτώσεις των 

αρρώστων που ανέφεραν ότι η θεραπεία επηρεάζει τα συµπτώµατα ήταν 70%. Η αναπαράσταση 

της υπέρταση γινόταν κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους, σύµφωνα µε τρία διαφορετικά 

µοντέλα. Μια οµάδα ασθενών αντιλαµβάνονταν την υπέρταση ως οξεία ασθένεια, η οποίο θα 

εξαφανιζόταν εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, είτε εξαιτίας της θεραπείας είτε λόγω της 

φυσικής εξέλιξης της πάθησης. Μια δεύτερης οµάδα ασθενών αντιλαµβανόταν την υπέρταση ως 

µια κυκλική, περιοδική και επανεµφανιζόµενη διεργασία, µε επεισόδια ύφεσης και έξαρσης. Μια 

τρίτη οµάδα ασθενών αντιλαµβανόταν την υπέρταση ως µια χρόνια κατάσταση η οποία πρέπει 

να ελέγχεται εφόρου ζωής. Αυτά τα µοντέλα σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των ασθενών 
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απέναντι στη θεραπεία. Ποσοστό 58% των αρρώστων, που θεωρούσαν την υπέρταση ως οξεία 

ασθένεια διέκοψαν τη θεραπεία εντός εξαµήνου, ενώ ποσοστό µόλις 17% από όσους την 

αντιλαµβάνονταν ως χρόνια πάθηση συµπεριφέρθηκε ανάλογα. 

Η γνωστική αναπαράσταση κάθε ασθένειας διαµορφώνεται σηµαντικά και από το συµβολικό 

περιεχόµενο που αποδίδεται στην ονοµασία της στα πλαίσια εντός πολιτισµού. Για παράδειγµα, 

οι λέξη «καρκίνος» έχει για πολλούς ανθρώπους ιδιαίτερη συµβολική, µεταφορική, σηµασία, σε 

βαθµό που µερικοί φοβούνται να την προφέρουν. Στη κοινή αντίληψη η διάγνωση της 

ισοδύναµη µε θανατική καταδίκη, ακρωτηριασµό και αναπηρία. ∆ηλώνει µια µυστηριώδη 

ανίατη, µακροχρόνια, οδυνηρή, δυσοίωνη αρρώστια, που διαβρώνει τον οργανισµό, τον φθείρει 

αργά, τον κατατρώει. Η περιγραφή του καρκίνου θυµίζει πολεµική επιχείρηση, καθώς ο 

καρκίνος θεωρείται αρρώστια «θανατηφόρα», µε πολλά «θύµατα», εναντίον του οποίου η 

πολιτεία πρέπει να οργανώσει «εκστρατεία» και αντικαρκινικό «αγώνα». Ο καρκίνος αποτελεί 

εχθρό που «επιτίθεται» και «προσβάλλει» ένα οργανισµό, του οποίου οι «αµυντικές δυνάµεις» 

δεν προβάλλουν σθεναρή και αποτελεσµατική αντίσταση στην κακοήθη επεξεργασία ( 

Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Σε  ένα άλλο ερευνητικό σχεδιασµό των Anagnostopoulos & Spanea, (2005) µε 147 γυναικών 

απαλλαγµένες από ασθένειες του µαστού, ή µε συνθήκες καλοήθη όγκου του µαστού και 102 

ασθενείς µε καρκίνο µαστού που εισήχθησαν στην κλινική καρκίνου µαστού των εξωτερικών 

ιατρείων σε δηµόσιο νοσοκοµείο ερωτηθήκαν για τις γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένεια . 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι αναπαραστάσεις της  ασθενείας σε γυναίκες µε 

καλοήθεια χαρακτηρίστηκαν από πεποιθήσεις χαµηλής δυνατότητας ελέγχους της ασθένειας και 

της θεραπείας, σε συνδυασµό µε την υπερεκτίµηση των αρνητικών σωµατικών, κοινωνικών και 

οικονοµικών συνεπειών καρκίνου του µαστού. Επιπλέον, αυτές οι γυναίκες είχαν ισχυρότερες 

πεποιθήσεις για το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων (έκθεση σε ακτινοβολία, τη 

διατροφή, κα τη ρύπανσης) στην πρόκληση καρκίνου του µαστού και εξέφρασαν µεγαλύτερη 

διαφωνία σχετικά µε το ρόλο της τύχης στην έναρξη και την πορεία της ασθένειας. 

Συµπερασµατικά οι αναπαραστάσεις της ασθένεια του (καρκίνου του µαστού) 

φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό και στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται οι γυναίκες το καρκίνο του µαστού. 
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Η αντίληψη της σοβαρότητας και των επιπτώσεων µιας ασθένειας υφίστανται διαστρεβλώσεις. 

Για παράδειγµα, αποδίδουµε, µεγάλη βαρύτητα σε πληροφορίες σχετικά µε τη συχνότητα 

διαφόρων νοσηµάτων που προέρχονται από επιλεγµένα συµπωµατικά και µη αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα πληθυσµών. Άλλοτε πάλι πιστεύουν ότι οι σπάνιες αρρώστιες είναι πιο σοβαρές από 

τις συνηθισµένες και ζητούµε συχνότερα ιατρικές πληροφορίες για αυτές (Jemmott et al., 1988 

αναφορά από Taylor, 1999). Η αντίληψη ότι πολλά άτοµα µοιράζονται τη ίδια µοίρα µε εµάς 

φαίνεται να λειτουργεί καθησυχαστικά. Πολλές πλάνες και διαστρεβλώσεις που προκύπτουν 

από τη αξιολόγηση διαφόρων παθήσεων  οφείλονται σε γνωστικά σφάλµατα κατά την πορεία 

των συλλογισµών και τη διαισθητική εκτίµηση των πιθανοτήτων προσβολής από µία ασθένεια. 

Η βασική αιτία της µεροληψίας που χαρακτηρίζει τη ανθρώπινη σκέψη και κρίση βρίσκεται στη 

επιλεκτική επεξεργασία των πληροφοριών που προέρχονται σε κάποιο πρόβληµα. Αυτή η 

επιλεκτικότητα σηµαίνει είτε κατά την διαδικασία σχηµατισµού των νοητικών αναπαραστάσεων 

των πληροφοριών, που παρουσιάζονται στο πρόβληµα είτε κατά την νοητική επεξεργασία του 

συγκεκριµένου προβλήµατος. Τόσο ο αριθµός των πληροφοριών στις οποίες το άτοµο 

επικεντρώνει την προσοχή του σε µια δεδοµένη στιγµή, όσο και αριθµός των πληροφοριών που 

συγκρατεί τη µνήµη είναι περιορισµένος. Εάν ωστόσο δεν δώσει προσοχή σε ορισµένα στοιχεία 

του προβλήµατος τότε οι µεταγενέστερες σκέψεις και συλλογισµοί δεν θα µπορέσουν να 

στηριχθούν σε αυτά τα στοιχεία( Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Την αρχική εργασία για ερµηνεία των αντιλήψεων των σωµατικών συµπτωµάτων που 

προσδιορίζονται προσωπικό γνωστικό σχήµα, την επιλεκτική προσοχή, και τη ερµηνεία των 

συµπτωµάτων και της ασθένειας έγινα για το διαβήτη (Weinman & Petrie, 1997).  Οι µελέτες 

από τον Leventhal (1984) έδειξαν ότι η συναισθηµατική ανταπόκριση των ασθενών σε αλλαγές 

στο µέγεθος του όγκου µετά από χηµειοθεραπεία για λέµφωµα ήταν σε συνάρτηση µε τις 

προσωπικές γνωστικές πεποιθήσεις για την ασθένεια.. Από αυτή τη µελέτη και άλλες µελέτες  ο 

Leventhal (1984) ανέπτυξε το µοντέλο της αυτορρύθµισης σύµφωνα µε την οποία οι ασθενείς 

κατασκευάσουν τις δικές τους αναπαραστάσεις ή µοντέλα που να τους βοηθήσει να δώσουν 

νόηµα από την εµπειρία στην ασθένεια και παρέχουν βάση για τις δικές τους αντιδράσεις για 

αντιµετώπισης. Αυτή η γνωστική αναπαράσταση περιέχει βασικές συνιστώσες,  πεποιθήσεις 

σχετικά µε την αιτιολογία της ασθένεια, τα συµπτώµατα και την ταυτότητα , τις προσωπικές 

συνέπειες της ασθένειας, πόσο καιρό θα διαρκέσει, καθώς και το βαθµός στον οποίο η ασθένεια 

και η θεραπεία υπόκειται στον έλεγχο το ασθενή. Για παράδειγµα, η πεποίθηση ότι η ασθένεια 
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µπορεί να θεραπευτεί ή να ελεγχθεί είναι κατά κανόνα συνδέονται σύντοµες σε διάρκεια 

ασθένειες  και και µε σχετικά ασήµαντες συνέπειες (Weinman & Petrie, 1997). 

Το µοντέλο αυτορρύθµισης αυτό περιλαµβάνει πέντε συνιστώσες δηλαδή τα συµπτώµατα που οι 

άνθρωποι συσχετίζουν  µε διαταραχή τους (Ταυτότητας της ασθένειας ), τις ιδέες που έχουν 

σχετικά µε τα αίτια της διαταραχής τους (Αίτια), τους αντιλήψεις για την πιθανή διάρκειά της 

ασθένειας  (διάρκεια ), τις συνέπειες της διαταραχής τους για τους ίδιους και τους γύρω τους 

(Συνέπειες), καθώς και το βαθµό τον πιστεύουν ότι η ασθένεια µπορεί ελεγχθεί και θεραπευτεί 

(Θεραπεία/ Έλεγχο). Αν και τα στοιχεία της ασθένειας είναι διακριτά, η έννοια η οποία δίνουν 

ασθενείς σε αυτά έχει συγκεκριµένα αποτελέσµατα για την αντιµετώπιση και την έκβαση, Έτσι, 

µπορεί να υπάρχουν πολύ άµεσες συνδέσεις µεταξύ της ταυτότητας και των συνεπειών  ή 

αναπαραστάσεων για τα αιτία και του ελέγχου της  ασθένειας. Οι  γνωστικές αναπαραστάσεις 

«µπαίνουν στο παιχνίδι», όταν οι ασθενείς παρουσιάζουν τα αρχικά συµπτώµατα τους και 

συνήθως αλλάζουν την εξέλιξης της νόσου, τα συµπτώµατα και την ανταπόκριση και αντίδραση 

στη θεραπεία.  Ο Leventhal προτείνε ότι οι αναπαραστάσεις αντικατοπτρίζουν τη γνωστική 

ανταπόκριση του ασθενούς στα τα συµπτώµατα και στις ασθένειες, και τις συναισθηµατικές 

αντιδράσεις που επεξεργάζονται  παράλληλα µε τις γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας 

(Weinman et al.,  1996). 

Η ανάπτυξη της IPQ-R, εκπροσώπησε την πρόοδο στη θεωρία και τη µέτρηση 

των κατασκευών που σχετίζονται µε τη θεωρία της αυτορρύθµισης. Ακολουθώντας την επιτυχία 

της αρχική έκδοσης IPQ, η Moss-Morris και οι συνεργάτες της (2002) αναγνώρισαν βασικούς 

τοµείς στον πυρήνα της κλίµακας  IPQ που χρειάζονταν αναθεώρηση. Αναγνωρίστηκε ότι η 

συνιστώσα της ταυτότητας δεν υπολογιζόταν για τις αποφάσεις του ατόµου ως προς τη 

σαφήνεια του νοήµατος της ασθένειας. Κατά συνέπεια, η κατανόηση της ασθένεια ως κλίµακα 

εισήχθη για να συµπεριλάβει αυτές τις πεποιθήσεις. Επιπλέον, το αρχικό περιεχόµενο θεραπεία 

/ελέγχου από το IPQ θεωρήθηκε από Horne (1997), ότι αποτελεί ένα συγχιστικό σύνολο για τις 

συνολικές πεποιθήσεις σχετικά µε την προσωπική ικανότητα να ελέγχουν την ασθένεια και την 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας ή τη διαχείριση της ασθένεια. Αυτά τα σύνολα των 

πεποιθήσεων, ως εκ τούτου χωριστήκαν στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης έκδοσης , σε κλίµακα  

προσωπικού ελέγχου και θεραπευτικού ελέγχου. Περαιτέρω, η διάσταση για το χρονοδιάγραµµα 

ήταν διαφοροποιήθηκε σε πεποιθήσεις για την σχετική χρονιότητα της ασθένειας και τις 

πεποιθήσεις σχετικά µε τη διακύµανση των συµπτωµάτων και χρονικής εναλλαξιµότητα της 
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ασθένειας. Οι νέες κλίµακες ονοµάστηκαν χρονοδιάγραµµα,  και κυκλικό χρονοδιάγραµµα 

(Moss-Morris et al. 2002). 

Ίσως η πιο σηµαντική αναθεώρηση του IPQ ήταν η συµπερίληψη ενός µέτρου τις  

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης έκδοσης. Ο Leventhal και 

συν. (1984) πρότεινε ότι το διαχωρισµό της γνωστικών και συναισθηµατικών αναπαραστάσεων, 

αλλά και τα προηγούµενα µέτρα που είχαν παραµελήσει να συµπεριλάβουν το συναισθηµατικό 

στοιχείο. Οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις είναι υποθέσεις που να οδηγούν στρατηγικές που 

σχετίζονται µε το συναίσθηµα. (Hagger & Orbell, 2004). Η θεωρία, επίσης, ρητά 

αναφέρει ότι οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις αµοιβαία σχετίζονται µε τις γνωστικές  

αναπαραστάσεις όπως και εµπλέκονται στις στρατηγικές αντιµετώπισης.  

Άλλοι ερευνητές ( Turk et al., 1986) προτείνουν κάποιες άλλες παραµέτρους των γνωστικών 

αναπαραστάσεων διαφορετικών ασθενειών. Αυτές οι παράµετροι είναι α)η σοβαρότητα της 

νόσου (πόσο µεταδοτική είναι, πόσο δύσκολο είναι να θεραπευτεί, ποια µπορεί να είναι η 

διάρκεια και σε ποιο βαθµό απαιτεί ιατρική παρακολούθηση), β) η προσωπική ευθύνη του 

πάσχοντος στην πρόκληση της αρρώστιας και της θεραπεία της, γ) η ικανότητα ελέγχου της 

κατάστασης από το ίδιο το άτοµο ή από κάποιον ειδικό και δ) η δυνατότητα επηρεασµού της 

πορείας της αρρώστιας, γεγονός που εξαρτάται από την απρόβλεπτη εξέλιξη των συµπτωµάτων.  

Ένα άλλο επίσης εργαλείο για τις γνωστικές αναπαραστάσεις είναι αυτό του Kemp και των 

συνεργατών του (Kemp et al., 1999, Kemp and Morley, 2001) το οποίο χρησιµοποίησε σε τρεις 

οµάδες ασθενών µε επιληψία, δηλαδή που είχαν πρόσφατα διαγνωσθεί και που έκαναν εισαγωγή 

στο νοσοκοµείο, καθώς και δύο οµάδες χρόνιων ασθενών που είχαν 

διαγνωστεί είτε από νοσοκοµείο ή µέσω ενός γενικού επαγγελµατία. Έχοντας ελέγξει τις 

συµµετοχές  στην οµάδα και τις µεταβλητές που σχετίζονται µε την επιληψία,  αλλά όχι 

λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του φύλου στους συµµετέχοντες,  διαπίστωσαν ότι οι δύο 

στρατηγικές αντιµετώπισης, όπως µετρούνται στην έκδοση του Vitaliano et al. 's (1985) έκδοση 

the Ways of Coping Checklist και των γνωστικών αναπαραστάσεων της ασθενείας 

συνέβαλαν σηµαντικά στα µέτρα της συναισθηµατικής προσαρµογής. Η στρατηγική της 

αποφυγή είχε χαµηλή προσαρµογή σε σχέση µε τη στρατηγική εστιασµένη στο πρόβληµα η 

οποία είχε καλύτερη προσαρµογή. Επιπλέον βρέθηκε ότι πεποιθήσεις για τη διάγνωση 

(ταυτότητά) και πεποιθήσεις ότι η ασθένειά θα έχει πιο «διαθρωτικές» συνέπειες στη ζωή τους 

σχετίστηκαν  µε µεγαλύτερη αγωνία. 
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Παρά το γεγονός ότι, Kemp et al. (Kemp et al., 1999, Kemp &  Morley, 2001) ανέπτυξαν µια 

κλίµακα µέτρηση των γνωστικών αναπαραστάσεων της ασθένειας, η κλίµακα αυτή έχει το 

µειονέκτηµα να έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ασθενείς µε επιληψία, και η χρήση της δεν 

µπορεί να γενικευτεί ευρέως σε άλλες ασθένειες σε αντίθεση  µε το ερωτηµατολόγιο Αντίληψη 

των γνωστικών αναπαραστάσεων της ασθένεια (IPQ) του Weinman et al., (1996). 

Από έρευνες φαίνεται να υπάρχουν συσχετίσεις µεταξύ των πεποιθήσεων για το θεραπευτικό 

έλεγχο, προσωπικό έλεγχο, κατανόηση της ασθένειας µε την απαισιοδοξία σχετικά µε το 

χρονοδιάγραµµα και τις συνέπειες της ασθένειας καθώς και στις αρνητικές συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις. Επιπλέον θετικές πεποιθήσεις για τον έλεγχο και τη κατανόηση της ασθένεια 

συσχετίζονται, µε πιο αρνητικές  συναισθηµατικές αναπαραστάσεις (Affleck et al., 1987). 

Μερικές έρευνες  επίσης φανερώνουν συσχετίσεις µεταξύ των πεποιθήσεων και των πτυχών της 

ευεξίας  συµπεριλαµβανοµένων ικανοποίηση από τη ζωή, σωµατικά συµπτώµατα, και την 

κατάθλιψη. Επίσης οι αντιλήψεις των ασθενών για το προσωπικό έλεγχο εµφανίζουν 

συσχετίσεις µε σωµατική και ψυχολογική λειτουργία, η οποία δείχνει ότι όταν υπάρχει 

περισσότερος έλεγχο υπάρχει και περισσότερη προσαρµοστικότητα. Ισχυρότερες πεποιθήσεις 

ελέγχου συσχετίζονται αρνητικά µε τη βαρύτητας της νόσου, όπως ταχύτητα καθίζησης των 

ερυθρών, η πρωινή δυσκαµψία και εξηγούν ένα σηµαντικό ποσό της διακύµανσης της 

σωµατικής λειτουργίας, και πάνω από αυτών των ιατρικών µεταβλητών. Μία µελέτη διαπίστωσε 

ότι οι ασθενείς µε ισχυρότερες πεποιθήσεις για χρονοδιάγραµµα και τις αρνητικές συνέπειες 

βιώνουν περισσότερο την αναπηρία, την ψυχιατρική νοσηρότητα και το πόνο (Graves, Scott, 

Lempp, & Weinman, 2009).  

Επίσης, άλλες έρευνες φανέρωσαν ότι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένεια που αφορούν 

την επιστροφή στην εργασία συνδέονται µε την αντίληψη των συνεπειών της καρδιακή 

προσβολή. Αυτοί οι ασθενείς που πίστευαν ότι η ασθένεια θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη ζωή 

τους ήταν η επιστροφή τους  στην εργασία τους καθυστερούσε περισσότερο. Επίσης έχει  βρεθεί 

ένα παρόµοιο µοτίβο στο σύνδροµο της χρόνιας κόπωσης. Εκείνοι που ήταν πιο καταστροφικοί  

για τις συνέπειες και  να πίεζαν τον εαυτό τους πέρα σωµατικά  τους όρια ήταν πιο πιθανότερο 

να αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα της κόπωσης (Weinman & Petrie, 1997). 

O Kemp et al. (1999) επέκτεινε την έρευνα του για τη σχέση µεταξύ των στρατηγικών 

αντιµετώπισης και ψυχοκοινωνική ευεξίας σε άτοµα µε επιληψία αναγνωρίζοντας τις γνωστικές 
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αναπαραστάσεις που οι άνθρωποι αναπτύσσουν για τους ασθένεια. Η µελέτη τους βασίστηκε 

στο µοντέλο αυτορρύθµισης του Leventhal .Το µοντέλο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί για τη 

διερεύνηση των πεποιθήσεων για µια σειρά από νευρολογικές καθώς και σωµατόµορφες 

διαταραχές .Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει τη ανάκαµψη από µία ασθένεια 

(Petrie και Weinman, 1997), τις αλλαγές στον τρόπο ζωής µετά από µία ασθένεια (Weinman et 

al.,2000) και την προσήλωσή στη θεραπεία.. 

Οι αντιλήψεις για της ασθένεια είναι κεντρικές όχι µόνο για την κατανόηση συγκεκριµένες 

ασθένειες, αλλά µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να ερµηνεύσουν, αντιδράσεις των 

ασθενών σε γενετικές δοκιµές και δεδοµένα του προσυµπτωµατικού ελέγχου για την υγεία, όπως 

τα αποτελέσµατα των εξετάσεων της χοληστερόλης. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι 

βλέπουν τη ανάπτυξη µιας γενετικής νόσου όχι µόνο λόγω της γενετική σύνθεση , αλλά και από 

τον τρόπο ζωής τους, και παράγοντες όπως τα επίπεδα στρες (Weinman & Petrie, 1997). 

Τα µοντέλα που έχουν οι ασθενείς για της ασθένειάς τους είναι από τη φύση τους, προσωπικά. 

Οι ασθενείς σε συζητήσεις µε τους ιατρούς είναι συχνά απρόθυµοι για να συζητήσουν τις 

πεποιθήσεις τους για την πάθησή τους, διότι φοβούνται σύγκρουση µε τον γιατρό ή τον κίνδυνο 

να θεωρηθούν ως «ηλίθιοι». Έτσι ένα ερωτηµατολόγιο-κλίµακα για τη αξιολόγηση των 

γνωστικών αναπαραστάσεων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια ποικιλία από σωµατικές 

ασθένειες και βοηθάει τους ερευνητές να  είναι πιο αποτελεσµατικοί στην αξιολόγηση για τους 

ερευνητές . Επίσης, υπάρχουν άλλες κλίµακες για συγκεκριµένες ασθένειες  όπως ο διαβήτης ή 

και κλίµακες που αξιολογούν συγκεκριµένες πεποιθήσεις για τα φάρµακα (Weinman & Petrie, 

1997). 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

Η έννοια της αντιµετώπισης (coping) έχει δεκτεί πολλούς ορισµούς. Ένας από αυτούς δίνεται 

από τους Lazarus και Folkman (1980) οι οποίο θεωρούν  ότι είναι οι γνωστικές και 

συµπεριφορικές προσπάθειες του ατόµου προκειµένου να ελέγξει, να ανεχτεί ή να µειώσει τις 

εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις που εκτιµώνται ότι ξεπερνά τα αποθέµατα του ατόµου, 

δηλαδή, τις στρατηγικές που ενεργοποιεί το άτοµο για να αντιµετωπίσει µία απειλητική 

κατάσταση. Ο Lipowski (1970) αναφερόµενος στην εννοεί όλες τις γνωστικές και 

συµπεριφορικές δραστηριότητες τις οποίες ενεργοποιεί ένα άρρωστο για να προφυλάξει τη 

σωµατική και τη ψυχική του ακεραιότητα, να ξεπεράσει τις δυσλειτουργίες και να προσαρµοστεί 

στους περιορισµούς οποιασδήποτε αµετάκλητης βλάβης. Στη συνέχει οι Pearlin & Schooler 

(1978) θεωρούν ότι είναι οποιαδήποτε αντίδραση σε εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες που 

στοχεύει να αποτρέψει, να αποφύγει ή να ελέγξει τη συναισθηµατική δυσφορία. 

Οι Weisman και Worden (1977) αντιλαµβάνονται την έννοια ως τις πράξεις που κάνει ο καθένας 

ερχόµενος αντιµέτωπος µε ένα πρόβληµα µε σκοπό να επαναφέρει ανακούφιση ,ανταµοιβή, 

ησυχία ή ισορροπία και προσθέτουν ότι είναι µια διαδικασία εξερεύνησης, εκπαίδευσης, δοκιµής 

και διόρθωσης του εαυτού σε συνδυασµού και µε λειτουργίες όπως η µνήµη, οι γνώσεις, οι 

κρίσεις. Ο Weisman έχει επίσης προτείνει ότι η αντιµετώπιση συνιστάται σε τρεις λειτουργίες: 

α) τον χειρισµό προβληµάτων που προκαλούν δυσφορία, β) τη µετατροπή της έννοιας του 

προβλήµατος ώστε να ουδετεροποιηθεί ο στρεσογόνος χαρακτήρας του και γ) τη ρύθµιση της 

συναισθηµατικής δυσφορίας που προκαλείται από το πρόβληµα. Η πρώτη λειτουργία αφορά πιο 

πρακτικά θέµατα όπως η επίλυση του προβλήµατος ενώ οι άλλες δύο αφορούν ανακουφιστικές 

και καταπραϋντικές δράσεις . Η δεύτερη εστιάζει σε γνωσιακή µετατροπή  της έννοιας του 

προβλήµατος και η τελευταία λειτουργία σχετίζεται µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος  

Οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τις στρεσογόνες καταστάσεις µε πολύ διαφορετικό τρόπο, το οποίο 

οδηγεί µε τη σειρά του σε διαφορετικά αποτελέσµατα όρος διαχείριση ή αντιµετώπιση της 

ασθένειας αναφέρεται στις προσπάθειες µείωσης τους χάσµατος ανάµεσα στις απαιτήσεις και τα 

εφόδια. Ο Lazarus  και ο Folkman (1984), ,µε το µοντέλο τους άσκησαν την µεγαλύτερη 

επίδραση στην αντίληψη της αντιµετώπισης των χρόνιων ασθενειών. Αυτό το µοντέλο αξιολογεί 

τις αποκρίσεις της αντιµετώπισης των ασθενών, που καθορίζονται από την αποτίµηση του 
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βαθµού της απειλής από µια ασθένεια και τις πηγές που είναι διαθέσιµες. Οι στρατηγικές 

αντιµετώπισης χωρίζονται σε στρατηγικές εστιασµένες στο συναίσθηµα και στρατηγικές 

εστιασµένες στο πρόβληµα.  Οι στρατηγικές εστιασµένες στο συναίσθηµα  αναφέρονται στις 

προσπάθειες που κάνει ένα άτοµο για να ρυθµίσει το παραγόµενο συναίσθηµα π.χ τροποποίηση 

των συναισθηµάτων του ατόµου για µια κατάσταση. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις 

προσπάθειες που καταβάλλει το άτοµο προκειµένου να ελέγχει το πρόβληµα π.χ τροποποίηση 

των απαιτήσεων της κατάστασης (Petrie & Reynolds, 2009). 

Μία από τις µείζονες στρεσογόνες καταστάσεις που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα άτοµο κατά τη 

διάρκεια της ζωής του είναι οι σοβαρές ασθένειες (Καραδήµας, 2005). Για παράδειγµα, έχει 

βρεθεί ότι στρατηγικές όπως η θετική επαναξιολόγηση και η επίλυση προβλήµατος σχετίζονται 

µε καλύτερη προσαρµογή σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού (Καραδήµας, Ζαρογιάννος, 

Στραβοδήµος, Γυφτόπουλο, Κωνσταντινίδης, υπό δηµοσίευση). Η χρήση ευχολογικής σκέψης 

και η χαµηλή χρήση στρατηγικών επίλυσης προβλήµατος ή αναζήτησης κοινωνικής 

υποστήριξης έχει συσχετισθεί µε λιγότερο καλή προσαρµογή σε ασθενείς µε σκλήρυνση κατά 

πλάκας  όπως και παρόµοια ευρήµατα βρέθηκαν σε έρευνες µεταξύ υποψηφίων για 

µεταµόσχευση πνεύµονα. (Myaskovsky et al., 2005, McCabe, McKern, & McDonald, 2004) 

Στην αντιµετώπιση της διάγνωση µιας χρόνια ασθένεια ερχόµαστε αντιµέτωποι και µε µια σειρά 

από σοβαρά στρεσογονα γεγονότα που συνοδεύουν την κατάσταση αυτή (Maes et al., 1996 

αναφορά από Taylor 1999). Σχετικά µε την αντιµετώπιση παρατηρούνται µερικές συστηµατικές 

στρατηγικές ανάµεσα σε οµάδες χρόνιων ασθενών. Οι Dunkel-Schetter, Feinstein, Taylor και 

Falke (1992) σε µια από τις έρευνες ανάµεσα σε ασθενής µε καρκίνο ρώτησαν τους ασθενείς να 

προσδιορίσουν τη πτυχή του καρκίνο τους τη οποία βρίσκουν πιο στρεσογόνα. Τα 

αποτελέσµατα αυτή της έρευνας έδειξαν ότι ο φόβος και αβεβαιότητα για το µέλλον (41%) είναι 

κάτι το οποίο τους προκαλούσε περισσότερο στρες , µετά ακολούθησαν µεταβλητές όπως 

περιορισµό των σωµατικών ικανοτήτων τους, και ο τρόπος ζωής (24$%), η διαχείριση του 

πόνου (12%). Επιπρόσθετα οι ερευνητές ρώτησαν τους ασθενείς να προσδιορίσουν ποια 

στρατηγική αντιµετώπισης χρησιµοποίησαν για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα τους.  

Αναγνωρίστηκαν πέντε στρατηγικές: α) Κοινωνικό δίκτυο/ άµεση επίλυση του προβλήµατος ( 

π.χ «Μίλησα σε κάποιον για να µάθω περισσότερο για την κατάσταση µου» ), Αποστασιοποίηση 

( π.χ « ∆εν θα το αφήσω να µε καταβάλει»), γ) Θετική αντιµετώπιση (π.χ « Θα βγω από αυτή 
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την εµπειρία καλύτερος από ότι µπήκα»), δ) Άρνηση/ Γνωστική διαφυγή ( π.χ « Μακάρι η 

κατάσταση αυτή να έφευγε»), ε) Άρνηση/ Συµπεριφορική διαφυγή ( π.χ ο ασθενής αποφεύγει να 

τρώει, να πίνει, να κοιµάται) ( Felton, Revenson, & Hinrichsen, 1984). Οι στρατηγικές που 

αναγνωρίστηκαν σε αυτή την έρευνα δεν διαφοροποιούνται και πάρα πολύ από στρατηγικές 

αντιµετώπισης άλλων στρεσογόνων καταστάσεων. Μια αξιοσηµείωτη διαφορά είναι ότι οι 

χρόνιες ασθένειες  έχουν λιγότερες ενεργητικές στρατηγικές όπως σχεδιασµό για επίλυση 

προβληµάτων ή κατά µέτωπο αντιµετώπιση και περισσότερες παθητικές στρατηγικές όπως 

θετική σκέψη και αποφυγή. Αυτό συµβαίνει ίσως επειδή οι χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος 

δηµιουργεί ανεξέλεγκτα προβλήµατα που η ενεργητική στρατηγική  να µην µπορεί να τα 

αντιµετωπίσει. 

Σήµερα  οι δραστικές στρατηγικές, όπως η αναζήτηση πληροφοριών, που χρησιµοποιείται από 

ορισµένους ασθενείς για να αντιµετωπίσουν  µια ασθένειες φαίνεται να είναι είναι ευέλικτη.Τα 

στοιχεία σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα αυτού του είδους της στρατηγικής µέχρι σήµερα 

υποστηρίζει τη χρήση του.  Οι δραστικές στρατηγικές αντιµετώπισης έχει συσχετιστεί µε την 

καλύτερη αποθεραπεία σε ασθενείς µε σοβαρά εγκαύµατα και µε την καλύτερη προσαρµογή στο 

καρκίνου. 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς µε χρόνια ασθένεια υποφέρουν τουλάχιστον από 

ορισµένες αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις, οι περισσότεροι από αυτούς δεν αναζητούν 

επίσηµη ή άτυπη ψυχολογική θεραπεία για τα συµπτώµατα. Αντί αυτού αντλούν εσωτερικούς 

και κοινωνικούς πόρους για να λύσουν το πρόβληµα τους και το στρες που βιώνουν ( Taylor, 

1999 ).Σύµφωνα µε τους Kyngas et al (2000) οι κυρίες στρατηγικές αντιµετώπισης των νέων 

ατόµων που πάσχουν από καρκίνο είναι η κοινωνική υποστήριξη, η πίστη ότι θα αναρρώσουν ,  

σκέψη της επιστροφής στη φυσιολογική ζωή σύντοµα, η πίστη ότι θα αναρρώσουν, οι 

συζητήσεις ,ε το ιατρικό προσωπικό σχετικά µε τη ασθένεια ,τη θεραπεία και τις επιπτώσεις  της 

στη καθηµερινή ζωή. Άλλος ένας παράγοντας είναι  οικογένεια που αποτελεί µια σηµαντική 

συναισθηµατική υποστήριξης. Επίσης οι επιπλέον γνώσεις για την ασθένεια, η πίστη στο θεό, η 

θετική στάση ζωής , οι προηγούµενες εµπειρίες και  προθυµία για αντιστροφή της κατάστασης 

της υγειάς τους είναι θετική στρατηγική αντιµετώπισης.` 

Επιπλέον παρατηρείται µια διαφορά στις στρατηγικές αντιµετώπισης που αφορούν ασθενής που 

πάσχουν από χρόνια ασθένεια και σε αυτούς µε οξεία ασθένεια. Οι ασθενείς µε οξείες ασθένειες 
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χρησιµοποιούν στρατηγικές για την µείωση των συµπτωµάτων σε αντίθεση µε τους χρόνους 

ασθενείς οι οποίοι συνδυάζουν διάφορες στρατηγικές αντιµετώπισης όπως συναισθηµατικές 

οργανικές κτλ. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα που εστιάζουν ως 

στρατηγική το συναίσθηµα εµφανίζουν υψηλοτέρα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Επίσης 

βρέθηκε ακόµη ότι άτοµα που πάσχουν από χρόνια ασθένεια θεωρούν ότι έχουν τον έλεγχο της 

ασθένειας τους είτε σε µικρότερο είτε σε µεγαλύτερο βαθµό (Endler, Kocovski, & 

Macrodimitris, 2001.). Σε µια έρευνα που διεξήχθη φάνηκε ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι η συµπεριφορά ,  η ανάλογη µε την ψυχική υγεία, µετά τη διάγνωση ενός 

καρκίνου αλλά και ότι οι ψυχολογικοί τρόποι αντιµετώπισης της ασθένειας σχετίζονται µε την 

επιβίωση ή την ανάρρωση από τον καρκίνο ( Petticrew, Bell, & Hunter, 2002). 

Επίσης η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται στη υποστήριξη που προσφέρει το κοινωνικό, 

επαγγελµατικό, οικογενειακό  περιβάλλον και αφορά την βοήθεια του  άρρωστου ατόµου που 

µπορεί να είναι είτε σε µορφή υλική, συναισθηµατική ή πληροφορίες. (DiMatteo & Martin, 

2006). Η υλική υποστήριξη είναι άµεση και έχει κυρίως χρηµατικό χαρακτήρα υπό τη µορφή 

δανείων και δωρεών από το οικείο περιβάλλον του ασθενούς. Η δεύτερη µορφή κοινωνική 

υποστήριξη είναι η συναισθηµατική υποστήριξη και αναφέρεται στους δεσµούς µε το 

οικογενειακό περιβάλλον. Η υποστήριξη µε τη µορφή πληροφοριών αναφέρεται στη παροχή 

πληροφοριών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν ένα άτοµο να καταλάβει καλύτερα το πρόβληµα 

του (Schaefer et al., 1981). Σύµφωνα µε τον Staub, (2002) έχει διαπιστωθεί ότι σε ασθενείς που 

παρέχεται κοινωνική υποστήριξη παρουσιάζουν λιγότερες µέρες νοσηλείας, λιγότερες ιατρικές 

επισκέψεις και µικρότερα επίπεδα θνησιµότητας, Όµως  κοινωνική υποστήριξη έχει και 

αρνητικές πλευρές όπως τα άτοµα που προσφέρουν βοήθεια να ζητούν έµµεσα από τον ασθενή 

την ανταπόδοση της, µπορεί να προσφέρεται σε λάθος στιγµή, η µπορεί να παρέχεται µε λάθος 

τρόπο (DiMatteo & Martin, 2006). To κοινωνικό δίκτυο σχετίζεται µε τη συχνότητα των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Καραδηµας, 2005). 

Η σχέση που έχει ο ασθενής µε την οικογένεια του και κυρίως µε τους γονείς του επηρεάζουν 

άµεσα την ποιότητα την ποιότητα ζωής του. Επιπλέον άτοµα που πάσχουν από ψυχολογικά 

προβλήµατα συνήθως εµφανίζουν τόσο σωµατικά προβλήµατα όσο και προβλήµατα στις 

σχέσεις τους µε τους γονείς τους, οι οποίοι είναι περισσότερο προστατευτικοί και λιγότερο 

περιποιητικοί. ( Lung, Huang, Shum & Lee, 2004) 
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Στρατηγικές εστιασµένες στο  πρόβληµα 

Οι στρατηγικές που εστιάζουν στον πρόβληµα αναφέρονται στην εφαρµογή τεχνικών επίλυση 

τους προβλήµατος, την αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών  και τη δηµιουργία ενός 

πλάνου δράσης (Folkman & Lazarus, 1980). Οι ασθενείς προσπαθούν να αποκτήσουν γνώσεις 

για την ασθένεια, να συλλέξουν πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, από συγγενείς , φίλους 

και από άλλες πηγές που βρίσκονται στο γενικότερο περιβάλλον τους για τη φύση της ασθένειας 

τους και τη θεραπεία µε σκοπό των έλεγχο της ( Folkman & Moskowitz, 2004). Σε µια έρευνα 

που συµµετείχαν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν στο πρώτο και δεύτερο στάδιο καρκίνου του 

µαστού εστιάστηκαν στην αναζήτηση πληροφοριών όσο αφορά τη διάγνωση , τη θεραπεία και 

την πρόγνωση. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς που προτίµησαν έναν ενεργητικό ρόλο στις 

θεραπευτικές διαδικασίες είχαν καλυτέρα αποτελέσµατα όσον αφορά την εξέλιξη της ασθένειας 

σε σχέση µε παθητικούς ασθενείς ( Hack, Gegner & Dyck, 1994). 

Mία άλλη στρατηγική διαχείρισης της ασθένειας είναι η αποφυγή ή η άρνηση της ασθένειας. Οι 

ασθενείς που αρνούνται ότι πάσχουν από κάποια ασθένεια µπορεί να υποφέρουν από άσχηµες 

επιπτώσεις. Η προσπάθεια εξαφάνισης ενός γεγονότος και µη ρεαλιστική αισιοδοξία εµποδίζει 

το άτοµο αποδεχτεί τη κατάσταση της υγειάς του και να θέσει µη ρεαλιστικούς στόχους για τη 

βελτίωση της . Πολλές φορές η ίδια η φύση της ασθένειας και η αίσθηση του ατόµου για την 

ικανότητα για έλεγχο οδηγούν ή εµποδίζουν την άρνηση της. Η αυξηµένη χρήση αυτή της 

στρατηγικής, σύµφωνα µε µελέτες οδηγεί σε αυξηµένα επίπεδα άγχους και σε κατάθλιψη µε 

επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ασθενούς (Felton, Renenson, & Hinrichsen  

1984).H άρνηση ή η αποφυγή τη ασθένειας µπορεί να οδηγήσει και στη µη τήρηση των ιατρικών 

οδηγιών από τον ασθενή και πιθανόν να επιδείνωση την ασθένεια. 

Η τήρηση των ιατρικών οδηγιών αποτελεί µια στρατηγική διαχείριση εστιασµένη στο πρόβληµα. 

Η τήρηση των οδηγιών αναφέρεται αναφέρεται κυρίως στη αλλαγή των επικινδύνων 

συµπεριφορών που σχετίζονται µε την υγειά όπως το κάπνισµα, τη διατροφή και τη σωστή 

χρήσης της φαρµακευτικής αγωγής. Οι παράγοντες που ευθύνονται για την τήρηση  η µη 

τήρηση ιατρικών των οδηγιών παραµένουν ασαφείς καθώς παρέχουν αντιφατικά ερευνητικά 

δεδοµενα.Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να µην τηρούν ευλαβικά τις ιατρικές οδηγίες 

τα αίτια της πράξης αυτής ποικίλουν. Ορισµένοι ασθενείς τείνουν να µην συµµορφώνονται γιατί 

δεν κατανοούν ή ξεχνούν τις ιατρικές οδηγίες, άλλοι γιατί δεν είναι ικανοποιηµένοι από το 
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σύστηµα υγεία και αντιτίθενται στο προσωπικό, παραβιάζοντας τους κανόνες. Χαρακτηριστικά 

µια µορφή άρνησης για τους ασθενείς είναι « Εγώ δεν είµαι  πραγµατικά άρρωστος, γιατί να 

πάρω φάρµακα ( Chron, 1972). Οι προσωπικές πεποιθήσεις του ιδίου του ατόµου σχετικά µε το 

πόσο ευάλωτο θεωρεί τον εαυτό του, πόσο σοβαρή αξιολογεί τη ασθένεια του, πόσο 

αποτελεσµατική αξιολογεί την προτεινόµενη αγωγή και ποια τα οφέλη, οι κίνδυνοι και τα 

εµπόδια που προβάλει στη ζωή του, αποτελούν τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

προσδιορίζουν το βαθµό της συµµόρφωσης του ασθενή στη θεραπεία ( Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Μία άλλη τεχνική η οποία περιλαµβάνεται στις στρατηγικές αντιµετώπισης των χρόνιων 

ασθενειών είναι η προληπτική, στην οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να προλάβει το πρόβληµα 

και µετά να δράσει για να το απότρεψε το περιστατικό (Aspinwall & Taylor, 1997).Για 

παράδειγµα ένα διαβητικό άτοµο µπορεί να αποφύγει να βιώσει µία εµπειρία πτώσης των 

επιπέδων των σάκχαρων στο αίµα µε το να κανονικά µικρά γεύµατα για να κρατήσουν σταθερά 

τα  επίπεδα στο αίµα H επιθετική στρατηγική αποτελεί επίσης µιας στρατηγική αντιµετώπισης η 

οποία χρησιµοποιείται όταν ένα άτοµο αντιδρά σε ένα αναπόφευκτο στρεσογόνο γεγονός ( 

Sanderson, 2004). 

Οι  στρατηγικές  που σχετίζονται µε τον έλεγχο υποστηρίχθηκαν επίσης ως αποτελεσµατικό 

µέσο για την αντιµετώπιση, αν µπορεί να µην είναι και πολύ ευέλικτες ούτε διευκολύνουν την 

έκφραση των συναισθηµάτων. Η αίσθηση του ελέγχου έχει αναφερθεί ως ιδιαίτερα σηµαντικό 

για τους ασθενής µε καρκίνο όσον αφορά το ότι να είναι σε θέση να διακόπτουν τα αρνητικά 

συναισθήµατα . Σε έρευνες φαίνεται ότι οι ασθενείς που εµφανίζουν µεγαλύτερο έλεγχο 

φαίνεται να έχουν ωφέλιµα αποτελέσµατα στη αποκατάσταση τους.  

Eπίσης οι ασθενείς προσπαθούν εστιασµένοι στο πρόβληµα να δώσουν ένα νόηµα στην χρόνια 

ασθένεια. Σε µια έρευνα του Gottlieb οι χρόνιοι ασθενείς ακολούθησαν την στρατηγική της 

νοηµατοδότησης της ασθένειας µε το να κάνουν αιτιώδη συσχετίσεις και να ψάχνουν συνεχώς 

το νόηµα της ( Gottlieb, 1997). Η διαδικασία της νοηµατοδότησης µιας ασθένειας περιλαµβάνει 

αλλαγές στις αντιλήψεις, στις αξίες και στις προτεραιότητες του ασθενή. Κάποιοι ασθενής 

δηλώνουν θετικά συναισθήµατα µέσω της νοηµατοδότησης και λένε « Η ασθένεια µε έκανε να 

πιστέψω περισσότερο στην ποιότητα της ζωής και στο να ζω όσο περισσότερο µπορώ 

ικανοποιητικά, « Εκτίµησα περισσότερο τους φίλους  και ήρθα πιο κοντά τους µέσο τη 
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ασθένειας ( Folkman & Moskowitz, 2004). Η εστίαση στα θετικά συναισθήµατα που απορρέουν 

από τη νοηµατοδότηση της ασθένειας αποτελεί ένα από τα τελευταία επιτεύγµατα των ερευνών 

που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των ασθενειών ( Folkman & Moskowitz, 2004). 

Γενικά υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία ότι οι ασθενείς που εστιάζονται στο πρόβληµα για να 

το διαχειριστούν , εµφανίζουν καλύτερη υγεία σε σχέση µε αυτούς που εστιάζουν στο 

συναίσθηµα και κυρίως στην ευχολογία οι οποίοι οδηγούνται στην επιδείνωση των 

συµπτωµάτων της ασθένειας τους (Penley, Tomaka & Wiebe, 2002). Επιπλέον κάποιες 

στρατηγικές όπως η θετική επαναξιολόγηση και η επίλυση προβλήµατος, σχετίζονται µε τη 

καλύτερη προσαρµογή σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού (Richardson, Golden-Kreutzer & 

Andersen, 2006 αναφορά από Καραδήµα et al. 

 

Στρατηγικές εστιασµένες στο συναίσθηµα 

Οι στρατηγικές που εστιάζονται στο συναίσθηµα µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές. Για 

παράδειγµα µπορεί πάρει δράσεις ώστε να µην κατακλυστεί από αρνητικά συναισθήµατα σε 

σηµείο που να µην είναι σε θέση να λάβουν για τη µέτρα του προβλήµατος τους (Ferre & Perez, 

2004)  ή να αναλαµβάνει δράσεις που αφορούν την φροντίδα του εαυτού και την 

συναισθηµατική έκφραση που βελτιώνουν την κατάσταση υγείας του ή ακόµα και να οδηγείτε 

στη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών  (Endler & Parker, 1990). 

Επιπρόσθετα η αποφυγή και η ευχολογία  αποτελούν δύο στρατηγικές διαχείρισης της 

ασθένειας. Η προσπάθεια αποφυγή και η ευχολογία εµποδίζουν το άτοµο να αποδεχτεί 

ρεαλιστικά την κατάσταση του. Η αυξηµένη χρήση της στρατηγικής µπορεί να οδηγήσει και σε 

αυξηµένα ποσοστό άγχους και κατάθλιψης (Felton, Revenson, & Hinrichsen 1984). Στη 

κατάσταση της αποφυγής  ο ασθενής αποσπά την προσοχή του από τη χρόνια ασθένεια µε το να 

ακούει µουσική, να ονειροπολεί, να βρίσκεται σε ένα όµορφο περιβάλλον. Στη στρατηγική της 

ευχολογίας ο ασθενείς εύχεται για παράδειγµα να εξαφανιστεί η δύσκολη κατάσταση και να µην 

επανεµφανιστεί ( Folkan & Lazarus, 1988). Η ευχολόγια έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά 

τόσο την ασθένεια όσο και τη γενικότερη ψυχική υγεία του ασθενή (Felton, Revenson & 

Hinrichsen, 1984). 
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 Επιπλέον η κοινωνική υποστήριξη συµπεριλαµβάνεται στις στρατηγικές διαχείρισης που 

εστιάζονται στο συναίσθηµα όταν έχει να κάνει µε τη ηθική και συναισθηµατική στήριξη του 

ασθενή και όχι µε οικονοµική υποστήριξη. Η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται στη βοήθεια 

και φροντίδα που προσφέρουν οι συγγενείς , οι φίλοι ,σύντροφος και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον.  Στη κοινωνική υποστήριξη γίνεται µια διάκριση µεταξύ της κοινωνικής 

υποστήριξης και του κοινωνικού δικτύου. Το πρώτο αναφέρεται στην ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων ενώ το δεύτερο στη συχνότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Στοιχεία 

από έρευνες αναφέρονται στο ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης και την συνδέουν µε τη έναρξη  

ασθενειών ( κυρίως µε τις καρδιαγγειακές ) όσο σαφέστερα και µε την πορεία ασθενειών ( 

Martin & Brantley, 2004 αναφορά από Καραδήµα, 2005). Σε ασθενείς η κοινωνική υποστήριξη 

δηµιουργεί γρηγορότερη ανάρρωση, λιγότερες ιατρικές θεραπείες , λιγότερη ψυχική 

καταπόνηση (Wallston, Alagna, DeVellis 1993 & Sherbourne, Meredith, Rogers, Ware, 1992 

αναφορά από Taylor, 1999 ). 

Ωστόσο η κοινωνική υποστήριξη είναι µια ευρεία έννοια. Έτσι θα πρέπει  να έχουµε υπόψη ότι 

οι σχέσεις µεταξύ κοινωνικής υποστήριξης  και της υγειά και της λειτουργικότητας είναι 

πολύπλοκες . Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι σε κάποια άτοµα λειτουργεί αρνητικά κάνοντας 

τα πιο ευάλωτα συναισθηµατικά να δηµιουργήσουν στρες και να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη 

ψυχική και σωµατική υγεία (Burman & Margolin, 1992).Η επίδραση της εξαρτάται από 

πληθώρα παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά του υποστηριζόµενου, ο τύπος της υποστήριξης 

που προσφέρεται , η πηγή και η ένταση του προβλήµατος , ο βαθµός της υποστήριξης  (Rhodes, 

2004 αναφορά από Καραδήµα 2005). 

Η καταστροφοποίηση περιλαµβάνεται στις στρατηγικές της παθητικής αντιµετώπισης και 

σχετίζεται µε καταστροφικές σκέψεις που κάνουν οι ασθενείς σχετικά µε τον πόνο και την 

µελλοντική πορεία  της υγείας τους. . Πολλές έρευνες κατέδειξαν  τον αρνητικό ρόλο της 

καταστροφοποίησης αναφερόµενη από τους ασθενείς αναπηρία ακόµη και όταν ελέγχθηκαν 

µεταβλητές όπως η κατάθλιψη και ο βαθµός αναπηρίας (Salkovskis, 1989). 

Μέχρι σήµερα τόσο παλαιότερες όσο και νεότερες έρευνες έχουν δείξει  ότι ορισµένα 

συναισθήµατα (π.χ αρνητικά , άγχος, κατάθλιψη) φαίνεται να σχετίζονται µε την έναρξη και την 

πορεία αρκετών ασθενειών. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η κατάθλιψη αποτελεί ένα 

παράγοντα επικινδυνότητας τόσο σε υγιή όσο και σε ήδη ασθενή πληθυσµό ακόµα και µετά τον 
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έλεγχο παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο.Όπως επίσης τα 

αρνητικά συναισθήµατα επιδρούν στην σωµατική υγεία µέσω δύο «οδών» άµεσα, µέσω του 

ανοσοποιητικού, του ενδοκρινικού και του νευρικού συστήµατος και έµµεσα, µέσω των 

επιδράσεων τους στη συµπεριφορά και στις συνήθειες, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4.  ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. 

 

Η φύση της σχέση µεταξύ των γνωστικών αναπαραστάσεων της ασθενείας και των 

στρατηγικών αντιµετώπισης  έχει ληφθεί αρκετά σοβαρά. Έτσι στην υιοθέτηση µιας 

στρατηγικής αντιµετώπισης καθορίζεται από τις πεποιθήσεις που σχετίζονται ασθένεια. Αυτή η 

διεργασία γίνεται στο στάδιο της εκτίµησης όπου ο ασθενής θα αξιολογήσει την 

αποτελεσµατικότητα αυτής της στρατηγικής αντιµετώπισης και, εφόσον είναι αναγκαίο, θα την 

τροποποιήσει (Goldstein, Holland, Soteriou & Mellers, 2005). 

Στην έρευνα των Goldstein, Holland, Soteriou και Mellers  (2005) εξέτασαν της γνωστικές 

αναπαραστάσεις και της στρατηγικές αντιµετώπισης µε σχέση µε τα επίπεδα κατάθλιψης και 

άγχους  σε 43 ενήλικες µε χρόνια επιληψία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα βρέθηκε ότι οι 

ασθενείς µε περισσότερες πεποιθήσεις για την ταυτότητα της ασθένειας  ή που πίστευαν ότι η  

ασθένειά τους είχε µεγαλύτερη συνέπειες για τους ίδιους και τους γύρω τους 

ανέφεραν µεγαλύτερη σχετική χρήση της στρατηγική της αντιµετώπιση αποφυγής/ απόδρασης. 

Επίσης, εκείνοι που θεωρούν την ασθένειά τους ως λιγότερο σοβαρή (είτε ψυχολογικούς  ή 

ιατρικούς όρους) χρησιµοποιούσαν σχετικά περισσότερο τη στρατηγική της αποστασιοποίησης. 

Σχετική µεγαλύτερη χρήση των στρατηγικών εστιασµένων στο πρόβληµα αναφέρθηκε από τους 

ασθενείς που αισθάνθηκαν  ότι υπήρχε µεγαλύτερη δυνατότητα για την δυνατότητα ελέγχου / 

θεραπεία της διαταραχής ασθένειας τους. 

Η έρευνα για τη συσχετίσεις µεταξύ αντιλήψεις για την ασθένειας και την έκβαση της  

ασθένειας έχει δείξει ότι µια ευνοϊκή πορεία της νόσου φαίνεται να σχετίζεται µε την υψηλή 

βαθµολογία για την αντιλήψεις του εσωτερικού ελέγχου της ( Scharloo, Kaptein, Weinman, 

Hazes, Willems, Bergman, Rooijans, 1998). H στρατηγικές που εµπλέκουν κοινωνική 

υποστήριξη και πεποιθήσεις για τη δυνατότητα ελέγχου / θεραπείας της ασθένειας της νόσου 

συσχετίστηκαν µε καλύτερη προσαρµογή και λειτουργικότητα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 

παθητικές στρατηγικές αντιµετώπισης συνδέονται µε χειρότερη έκβαση . 

Οι µελέτες για της στρατηγικές αντιµετώπιση της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας δείχνουν ότι η 

τρόπο αντιµετώπισης των ατόµων µε ασθένεια τους έχει µεγάλη επιρροή στην φυσική και 

ψυχολογική ευεξία .Αν και το αποτέλεσµα των συγκεκριµένων τύπων αντιµετώπισης εξαρτάται 
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από παράγοντες όπως η νόσος και τα χαρακτηριστικά της ασθενείας  και δηµογραφικές 

µεταβλητές, οι µελέτες για την αντιµετώπιση χρόνιων παθήσεων δείχνουν γενικά ότι οι 

στρατηγικές αντιµετώπισης που χαρακτηρίζονται µε το να είναι ενεργός ο ασθενής, να 

σκέφτεται θετικά έχουν σηµαντικά υψηλά επίπεδα λειτουργίας, καθώς και πιο θετικά 

αποτελέσµατα από τις κλίµακες µετρήσεις για την ασθένεια και υψηλότερα επίπεδα 

ψυχολογικής ευεξίας. Οι πεποιθήσεις για την κοινωνική στήριξη και οι πεποιθήσεις για 

δυνατότητα ελέγχου / θεραπείας  της ασθένεια  συσχετίζονται σηµαντικά µε  καλύτερη 

λειτουργικότητα.. Η παθητική στρατηγική αντιµετώπιση σχετίζεται µε χειρότερη έκβαση της 

νόσου. Η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης συνδέεται µε καλύτερη έκβαση ( Scharloo, 

Kaptein, Weinman, Hazes, Willems, Bergman, & Rooijans, 1998). 

Σε µια έρευνα των Endler, Kocovski, και Macrodimitris (2001) σε  µια οµάδα  ατόµων χρόνιες 

ασθένειες βρέθηκαν να χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές όπως ,αποσπάση της 

προσοχής,  στρατηγικές εστιασµένες στο πρόβληµα,  και χρησιµοποιούν λιγότερο την 

ανακουφιστική στρατηγική αντιµετώπισης. 

Σε µια έρευνα µε 42 ασθενής µε νεφροπάθεια οι οποίοι τυχαία συµπεριλήφθηκαν σε τρεις 

οµάδες στην οµάδα πρόβληµα/αποκάλυψη ( άνθρωποι οι οποίοι είχαν δυσκολίες στο να 

αντιµετωπίσουν την ασθένεια τους), στην οµάδα αυτό-αποκάλυψη ( άτοµα τα οποία 

περιέγραψαν τις στρατηγικές που χρησιµοποίησαν για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την 

ασθένεια τους) ή στην οµάδα ελέγχου ( άτοµα που είχαν παρακολουθήσει ένα βίντεο για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση) Μετά από ένα µήνα διαπίστωσαν ότι τα άτοµα στην οµάδα της 

αυτό-αποκάλυψης  είχα χαµηλότερα επίπεδα κατάθλιψη και λιγότερα σωµατικά συµπτώµατα 

από ότι τα άτοµα στην οµάδα της αυτό-αποκάλυψη και τη οµάδα πρόβληµα/αποκάλυψη ( 

Sanderson, 2004). 

Οι προσωπικές διαφορές που έχουν τα άτοµα µεταξύ τους επηρεάζουν τη επιλογή χρήσης 

στρατηγικής αντιµετώπισης. Σε µια έρευνα µε οµοζυγωτικούς διδύµους τους ζήτησαν να 

αναγνωρίσουν τους παράγοντες που συµβάλουν στην αντιµετώπιση., βρήκαν τρεις γενικούς 

τύπους στρατηγικών αντιµετώπισης: α) επίλυση προβλήµατος, β) να στραφούν σε άλλους, γ) 

άρνηση. Βασισµένοι στις παραδοσιακές µελέτες για διδύµους οι στρατηγικές αντιµετώπισης  

«να στραφούν σε άλλους» και επίλυση προβλήµατος  µπορούσαν να εξηγηθούν µε βάση 

γενετικούς παράγοντες. Σε αντίθεση, όµως η άρνηση δεν εµφανιζόταν να έχει ένα γενετικό 
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υπόβαθρο αλλά φαίνεται να µπορούσε να εξηγηθεί από τη επίδραση του πρώιµού οικογενειακού 

περιβάλλοντος, όπως γονεϊκή ανατροφή του παιδιού, το κοινωνικό στυλ και της έκθεση του 

παιδιού σε στρεσογόνα ερεθίσµατα κατά τη παιδική ηλικία ( Taylor, 1999). 
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι να µελετήσει τη µεταξύ σχέση των γνωστικών 

αναπαραστάσεων της ασθένεια και των στρατηγικών αντιµετώπισης (ονειροπόληση, 

ανακούφισης, αντιµετώπιση προβληµάτων, τήρηση των ιατρικών οδηγιών) σε ένα δείγµα από 

άτοµα µε ποικίλες χρόνιες ασθένειες. 

1η Υπόθεση: Οι γνωστικές αναπαραστάσεις για την ασθένεια σχετίζονται µε τις στρατηγικές 

αντιµετώπισης. 

2η Υπόθεση: Υποθέσαµε ότι οι άνδρες δεν διαφέρουν από τις γυναίκες ως προς τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις και τις στρατηγικές. 

 

Από τη βιβλιογραφία έχει φαίνεται τα να υπάρχουν διάφορες έρευνες που να διαπιστώνουν ότι 

δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ του ανδρικού και γυναικείου φύλου. Σε µια έρευνα του Καραδήµα 

et al. υπό δηµοσίευση δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο. 

Ωστόσο βλέπουµε να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο το µορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή 

κατάσταση. Τα άτοµα τα οποία δήλωσαν χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο δήλωσαν υψηλότερη 

τήρηση της θεραπευτικής αγωγής ενώ άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο δήλωσαν 

χαµηλότερη τήρηση της θεραπευτικής αγωγής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

συνυπολογίζουν την προσωπική τους γνώµη σε θέµατα υγείας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά της 

βιβλιογραφίας που υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Από την έρευνα 

του Ladonceur et al (1998) βρήκαν ότι οι προσαρµοστικές στρατηγικές διαφέρουν ανάµεσα σε 

άνδρες και γυναίκες και πιο συγκεκριµένα η στρατηγική της επίλυσης του προβλήµατος 

φαίνεται να  είναι ένα προστατευτικός παράγοντας για τους άνδρες. Είναι πιο κατάλληλη 

στρατηγική για αυτούς προκειµένου να χειριστούν αρνητικές καταστάσεις. Από την άλλη οι 

γυναίκες φαίνεται να ανοίγονται περισσότερο και να επικεντρώνονται στις συναισθηµατικές 

πλευρές των στρεσογόνων εµπειριών και είναι σε θέση να το συζητούν περισσότερο.  
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6. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

 

6.1 ∆ΕΙΓΜΑ  

 

Το δείγµα της ερευνάς αυτής αποτελείται από 196 συµµετέχοντες  από 16 ως 90 ετών οι οποίοι 

έπασχαν από κάποια χρόνια ασθένεια. Όπως φαίνεται και από το πίνακα 1 συµµετείχαν  96 

γυναίκες ( 49%) και 100 άνδρες (51%). Ο µέσος όρος ηλικίας είναι 62,94 έτη και η τυπική 

απόκλιση 13,48 ∆εν υπήρχε περιορισµός στο δείγµα των συµµετεχόντων εκτός από το να από το 

να είναι ασθενείς από κάποια χρόνια ασθένεια.  

Πίνακας 1:  Το φύλο των συµµετεχόντων του δείγµατος  

 

 
 

 

 

 
 

O πίνακας 2 δείχνει την ανάλυση του δείγµατος για το µορφωτικό επίπεδο. Από τους 

συµµετέχοντες οι 96 (49%) ανέφεραν ότι ήταν απόφοιτοι του ∆ηµοτικού, οι 66 (33,7) ανέφεραν 

ότι ήταν απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης και οι 34 (17,3%) ανέφεραν ότι είχα Ανώτατη 

εκπαίσευση.Όσο αφορά την οικογενειακή κατάσταση 115 (58,7%) ήταν έγγαµοι και οι 80 

(40,8%) ήταν άγαµοι. Επίσης, ένα άτοµο δεν απάντησαν στη συγκεκριµένη απάντηση. 

 

 

 

 

 
Συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Αθροιστική 

συχνότητα 

Valid Άνδρες 100 51,0 51,0 

Γυναίκες 96 49,0 100,0 

Συνολικό 196 100,0  
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Πίνακας 2: Επίπεδο µόρφωσης των συµµετεχόντων του δείγµατος  

 

 

 

Συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Αθροιστική 

σχετική 

συχνότητα 

  ∆ηµοτικό 96 49,0 49,0 

Μέση εκπαίδευση 66 33,7 82,7 

Ανώτερη εκπαίδευση 34 17,3 100,0 

Συνολικό 196 100,0  

 

 

Τα υποκείµενα επιπρόσθετα τους ζητήθηκε να αναφέρουν το έτος της διάγνωσης της ασθένειας 

τους και αν είχαν νοσηλευτεί εξαιτίας τους προβλήµατος τους. 

 

6.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίων τα οποία συµπληρωθήκαν 

από ασθενείς του Νοσοκοµείου Ρέθυµνου. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε άµεσα 

και δεν υπήρχε επαναληπτική δοκιµασία για τους συµµετέχοντες. Ζητήθηκαν προσωπικά 

στοιχειά όπως οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, µορφωτικό επίπεδο. Επίσης κατά τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δινόταν κάθε εξήγηση και σηµειώθηκε ότι τα δεδοµένα θα 

είναι εντελώς εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιηθούν µονό από τους ερευνητές για αυστηρά 

επιστηµονικούς σκοπούς. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν αρκετά θετικοί και πρόθυµοι αν και 

υπήρχαν και µερικοί οι οποίοι λόγω ηλικίας και της ασθένειας τους είχαν κάποιες δυσκολίες 

στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  
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6.3 ΨΥΧΟΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

6.3.1 Στρατηγικές αντιµετώπισης της χρονιάς ασθένεια 

 Η Κλίµακα Αντιµετώπισης Βλαβών και  Προβληµάτων Υγείας (ΚΑΒΠΥ) (Endler et al., 1998 ) 

που να αναφέρεται ειδικά σε βλάβες και ποικίλα προβλήµατα υγείας και η οποία έχει 

προσαρµοστεί  στα ελληνικά (Καραδήµας, Ζαρογιάννος, Στραβοδήµος, Γυφτόπουλος, & 

Κωνσταντινίδης, υπό δηµοσίευση). Η κλίµακα αυτή χρησιµοποιείται για τη αξιολόγηση 

στρατηγικών που ένα άτοµο χρησιµοποιεί για να αντιµετωπίσει προβλήµατα και βλάβες υγείας. 

Η ΚΑΒΠΥ αποτελείται από πέντε συνιστώσες µε 4-8 δηλώσεις η κάθε µια. Οι συνιστώσες αυτές 

είναι οι: διαχείριση του προβλήµατος, συναισθηµατικές αντιδράσεις, τήρηση θεραπευτικής 

αγωγής, ανακουφιστικές στρατηγικές, και ονειροπόληση–ευχολογική σκέψη. πρώτος 

παράγοντας, η διαχείριση προβλήµατος, που αποτελείται από 8 δηλώσεις πέντε εκ των οποίων 

αποτελούσαν συντελεστικές στρατηγικές (π.χ., µαθαίνω περισσότερα για τις πιο 

αποτελεσµατικές διαθέσιµες θεραπείες, βρίσκω περισσότερες πληροφορίες για την ασθένεια). Η 

δεύτερη συνιστώσα είναι , συναισθηµατικές αντιδράσεις,  και αποτελείται από 4 δηλώσεις οι 

οποίες αντιστοιχούν σε συναισθηµατικές αντιδράσεις του ατόµου προς το πρόβληµα υγείας που 

αντιµετωπίζει (π.χ., “Θυµώνω επειδή συνέβη σε εµένα”, “Ανησυχώ µήπως χειροτερέψει η υγεία 

µου”). Η τρίτη συνιστώσα, τήρηση θεραπευτικής αγωγής, που αποτελείται από 4 δηλώσεις οι 

οποίες αναφέρονται κυρίως στην προσπάθεια τήρησης των οδηγιών του ιατρικού προσωπικού 

(π.χ., “Κάνω ότι µου λέει ο γιατρός µου”, “Είµαι συνεπής στη λήψη των φαρµάκων”).  Η 

τέταρτη συνιστώσα είναι οι  ανακουφιστικές Στρατηγικές , οι οποίες αναφέρονται σε 

προσπάθειες επίτευξης σωµατικής ανακούφισης και ηρεµίας (π.χ., “Πλαγιάζω όταν νιώθω 

κουρασµένος”, “Μένω στο κρεβάτι”). Ο πέµπτη και τελευταία συνιστώσα είναι η, 

Ονειροπόληση–Ευχολογική Σκέψη και αποτελείται από 5 δηλώσεις Τα θέµατα αυτά 

αναφέρονται κυρίως σε αποφυγή της πραγµατικότητας όπως “Εύχοµαι να µην είχε συµβεί ποτέ 

το πρόβληµα”) είτε στον παράγοντα Απόσπαση Προσοχής  “Σκέφτοµαι τις καλές εποχές που 

είχα”, “Ονειροπολώ ευχάριστα πράγµατα”.  
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6.3.2 Γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας  

Το IPO-R  (Illness Perception Questionnaire) είναι το ερωτηµατολόγιο µε το οποίο 

αξιολογήσαµε τις γνωστικές  αναπαραστάσεις για την ασθένεια. Το IPQ-R είναι το εξελιγµένο 

και χρησιµοποιείται ευρέως ως ποσοτικό µέτρο. Η αρχική έκδοση IPR χωρίζεται σε 5 κλίµακες 

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα πέντε έννοιες που έχουν διαπιστωθεί ότι σχετίζονται µε την 

γνωστική αναπαράσταση της ασθένειας. Η αναθεωρηµένη εκδοχή προήλθε από την ανάγκη να 

αντιµετωπίσουν µικρά ψυχοµετρικά προβλήµατα µε δύο υποκλίµακες, και να συµπεριλάβει 

πρόσθετες υποκλίµακες, την αξιολόγηση του κυκλικού χρονοδιαγράµµατος, τη κατανόηση της 

ασθένεια της συνοχής, και συναισθηµατικές παραστάσεις. Το IPO-R χωρίζεται σε επτά 

παράγοντες  οι οποίοι είναι το χρονοδιάγραµµα, κυκλικό χρονοδιάγραµµα, προσωπικός έλεγχος, 

θεραπευτικός έλεγχος, κατανόηση της ασθένειας, συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, συνέπειες. 

Τα δεδοµένα που παρουσιάζει έχουν αξιοπιστίας και εγκυρότητα σε µια ευρεία κλίµακα 

πληθυσµού. Συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 38 προτάσεις και οι απαντήσεις 

δίνονται µε βάση µια πενταβάθµια κλίµακα , που κυµαίνεται από 1 ( διαφωνώ έντονα) έως 5 

(συµφωνώ πολύ) ( Moss-Morris et al., 2002). 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

7.1 Συσχέτιση των γνωστικών αναπαραστάσεων που έχουν για την ασθένεια και τη χρήση 

των στρατηγικών αντιµετώπισης 

Σε αυτό το µέρος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων από τη  

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS V.17. 

Το στατιστικό κριτήριο που χρησιµοποιήσαµε είναι ο δείκτης συσχέτισης Pearson r, γιατί 

προσπαθούµε  να εξετάσουµε την αλληλεπίδραση 2 µεταβλητών και µας ενδιαφέρει κατά πόσο 

οι τιµές τις µια µεταβλητές συσχετίζονται µε τις τιµές που παίρνει η άλλη µεταβλητή, δηλαδή αν 

διαπιστώσουµε κατά πόσο η µεταβολή των τιµών των γνωστικών αναπαραστάσεων επιφέρουν 

αλλαγές στις στρατηγικές αντιµετώπισης ( Ρούσος, 2006). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης  παρουσιάζονται στο πίνακα οι συσχετίσεις 

ανάµεσα στις µεταβλητές των γνωστικών αναπαραστάσεων και στις µεταβλητές των 

στρατηγικών αντιµετώπισης. ∆ηλαδή, φαίνεται ότι η µεταβλητή κυκλικό χρονοδιάγραµµα 

συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε τις µεταβλητές µε τις τεχνικές της “ονειροπόλησης” ( r= 

.272 p< .01 ) “ ανακούφιση”( r=.331 p<.01 ). και η συσχέτιση είναι θετική, δηλαδή αυξάνεται η 

διάρκεια της ασθένειας τόσο πιο πολύ οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν την τεχνική της 

“ονειροπόλησης”  και της “ ανακούφισης”. Φαίνεται ότι η µεταβλητή “ανακούφιση” έχει µια πιο 

δυνατή συσχέτιση από τη µεταβλητή “ονειροπόληση”. Όσο αφορά τώρα τη µεταβλητή “ 

χρονοδιάγραµµα, ” δεν φαίνεται να σχετίστηκε στατιστικά σηµαντικά µε καµιά από τις 

στρατηγικές.  

Όσο αφορά   τη µεταβλητή  “προσωπικός έλεγχος” και “ θεραπευτικός έλεγχος ” συσχετίστηκαν 

στατιστικά σηµαντικά µε τις µεταβλητές “ονειροπόλησης”  και “ανακούφιση”. Επίσης ο “ 

θεραπευτικός έλεγχος ” συσχετίστηκε µε την “αντιµετώπιση προβληµάτων” ( r= .216 p<.01 ) 

“ονειροπόλησης” ( r= -. 303  p<.01) και “ανακούφιση” ( r= -. 347 p< .01 ) και µε την 

“αντιµετώπιση προβληµάτων” r= .216 p<.01. Ο “προσωπικός έλεγχος” συσχετίστηκε µε την 

“ονειροπόλησης” ( r= -.195 p<.01 ) και “ανακούφιση”( r= -. 326 p=< .01) Από τα πιο πάνω 

αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών  

“προσωπικός έλεγχος” και “θεραπευτικός” µε τις στρατηγικές αντιµετώπισης “ονειροπόλησης” 
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και  “ανακούφιση”. ∆ηλαδή, όσο περισσότερες πεποιθήσεις έχουν οι ασθενείς για τον 

προσωπικό έλεγχο και τη θεραπευτικός έλεγχος τόσο λιγότερο χρησιµοποιούν στρατηγικές όπως 

ονειροπόληση και ανακούφισης. Ο θεραπευτικός έλεγχος τώρα συσχετίζεται θετικά µε τη 

στρατηγική “αντιµετώπιση προβληµάτων” και άρα όσο αυξάνονται οι πεποιθήσεις έλεγχο πάνω 

στην θεραπεία τόσο πιο πολύ οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν την τεχνική της “αντιµετώπιση 

προβληµάτων”. 

Η µεταβλητή κατανόηση της ασθένειας φαίνεται να σχετίστηκε στατιστικά σηµαντικά µε τις 

µεταβλητές “ονειροπόλησης” ( r= -.292 p=< .01 ) και  “ανακούφιση”( r= .270 p< .01 ). ∆ηλαδή 

η µεταβλητή κατανόηση της ασθένειας συσχετίστηκε αρνητικά µε τη τεχνική της ονειροπόλησης 

και θετικά µε τη τεχνική της ανακούφισης. Άρα όσο πιο πολύ οι ασθενείς κατανοούν της 

ασθένειας τόσο λιγότερο χρησιµοποιούν τη στρατηγική της ονειροπόλησης και όσο πιο πολύ 

κατανοούν την ασθένειας τόσο πιο πολύ οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν την τεχνική της 

ανακούφιση. 

Οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις φαίνεται να σχετίστηκαν στατιστικά σηµαντικά µε τις 

µεταβλητές “ονειροπόλησης”   ( r= -. 292 p< .01 )  και “ανακούφιση”( r= .270 p< .01 ). Η 

συσχέτιση των συναισθηµατικές αναπαραστάσεις και της “ονειροπόλησης”  είναι αρνητική, 

δηλαδή όσο περισσότερες συναισθηµατικές αναπαραστάσεις έχουν για την ασθένεια τόσο 

λιγότερο εφαρµόζουν  στρατηγικές ονειροπόληση. Όσο αφορά την στρατηγικής της 

ανακούφισης υπάρχει θετική συσχέτιση δηλαδή όσο περισσότερες συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις έχουν οι ασθενείς για την ασθένεια τόσο περισσότερο χρησιµοποιούν τη 

στρατηγική της ανακούφισης. 

Όσο αφορά τη µεταβλητή συνέπειες φαίνεται να σχετίστηκε στατιστικά σηµαντικά µε τις 

µεταβλητές “ονειροπόλησης” ( r= .418 p< .01 ) και “ανακούφισης” ( r= .420 p< .01 )  και η 

συσχέτιση είναι θετική. ∆ηλαδή όσο πιο ισχυρές είναι πεποιθήσεις για τις συνεπείς της 

ασθένειας τόσο πιο πολύ οι ασθενείς εφαρµόζουν τις τεχνικές της ονειροπόλησης και 

ανακούφισης προσπαθώντας να ανακουφίσουν τις συνέπειες και µε το να προσπαθούν να 

σκέφτονται ευχάριστα πράγµατα. 
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Πίνακας 3: Συσχέτιση γνωστικών αναπαραστάσεων και των αντιµετώπισης 

    

Στρατηγική της 
ονειροπόλησης 

Στρατηγική 
της 

ανακούφισης 

Στρατηγική 
της 

αντιµετώπισης 
προνληµάτων 

Στρατηγική της 
τήρησης των 
ιατρικών 
οδηγιών 

Χρονοδιάγραµµα Pearson Correlation ,001 ,119 -,129 -,049 

Sig. (2-tailed) ,985 ,100 ,076 ,499 

N 191 191 191 192 

Κυκλικό 
Χρονονιάγραµµα 

Pearson Correlation ,272 ,331 ,001 -,038 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,993 ,604 

N 190 191 191 193 

Συνέπειες Pearson Correlation ,418 ,420 ,179 ,096 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,014 ,188 

N 190 190 190 191 

Προσωπικός 
έλεγχος 

Pearson Correlation -,195 -,326 ,154 ,116 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,033 ,111 

N 191 191 191 192 

Θεραπευτικός 
έλεγχος 

Pearson Correlation -,303 -,347 ,216 ,151 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,036 

N 191 192 191 193 

Κατανόηση της 
ασθένειας 

Pearson Correlation -,292 -,270 -,045 ,151 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,537 ,036 

N 190 191 191 193 

Συναισθηµατικές 
αναπαραστάσεις 

Pearson Correlation ,560 ,362 ,166 ,021 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,021 ,771 

N 192 193 192 194 
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7.2 Πολλαπλή παλινδρόµηση µεταξύ των µεταβλητών γνωστικές αναπαραστάσεις της 

ασθένειας και στρατηγική της ονειροπόλησης. 

Στη συνέχεια έγινε πολλαπλή παλινδρόµηση γιατί  θέλουµε να µελετούσε αιτιώδη σχέση, 

δηλαδή αν οι τιµές τις µια µεταβλητής ερµηνεύουν τις τιµές της άλλης µεταβλητής. Επίσης  

επειδή έχουµε πολλές προβλεπτικές µεταβλητές (ανεξάρτητες ) και θέλουµε να προβλέψουµε 

µια µεταβλητή κριτήριο (εξαρτηµένη). Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οι γνωστικές 

αναπαραστάσεις της ασθένειας κυκλικό χρονοδιάγραµµα, χρονοδιάγραµµα, κατανόηση της 

ασθένειας, συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, συνέπειες, θεραπευτικός έλεγχος, προσωπικός 

έλεγχος. Η εξαρτηµένη είναι η στρατηγική της ονειροπόλησης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

από την ανάλυση οι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένεια  ερµηνεύουν το 37% της 

στρατηγικής της ονειροπόλησης. Από τους επτά  αυτούς παράγοντες αυτοί που ήταν στατιστικά 

σηµαντικοί ήταν το  χρονοδιάγραµµα ( β= -.12 p= .046 ),  προσωπικός έλεγχος  ( β= .20, p= .023 

) θεραπευτικός έλεγχος ( β= -.18 p= .054 ) και συναισθηµατικές αναπαραστάσεις β= .46 p= .000 

). Από αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις παίζουν το πιο 

σηµαντικό παράγοντα στη στρατηγική της ονειροπόλησης και µετά ακολουθούν ο προσωπικός 

έλεγχος, θεραπευτικός έλεγχος, χρονοδιάγραµµα. 

 

7.3 Πολλαπλή παλινδρόµηση µεταξύ των µεταβλητών γνωστικές αναπαραστάσεις της 

ασθένειας και στρατηγική της ανακούφισης . 

Σε αυτή τη ανάλυση θέλουµε να εξετάσουµε τη αιτιώδη σχέση µεταξύ των µεταβλητών των 

αναπαραστάσεων και την στρατηγική της ανακούφισης . Οι προβλεπτικές µεταβλητές 

(ανεξάρτητες ) και θέλουµε να προβλέψουµε µια µεταβλητή κριτήριο (εξαρτηµένη). Οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας κυκλικό 

χρονοδιάγραµµα, χρονοδιάγραµµα, κατανόηση της ασθένειας, συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις, συνέπειες, θεραπευτικός έλεγχος, προσωπικός έλεγχος. Η εξαρτηµένη είναι η 

στρατηγική της ανακούφισης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από την ανάλυση οι γνωστικές 

αναπαραστάσεις της ασθένεια  ερµηνεύουν το 26% της στρατηγικής της ανακούφισης .Από τους 

επτά  αυτούς παράγοντες αυτοί που ήταν στατιστικά σηµαντικοί ήταν κυκλικό χρονοδιάγραµµα 

( β= .19 p= .007 ) και οι συνέπειες ( β= .24. p= .004 ). 
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7.4 Πολλαπλή παλινδρόµηση µεταξύ των µεταβλητών γνωστικές αναπαραστάσεις της 

ασθένειας και στρατηγική της αντιµετώπισης προβλήµατος . 

Για να ελέγξουµε τη παραπάνω υπόθεση, έχουµε ως  προβλεπτικές- ανεξάρτητες µεταβλητές  τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας κυκλικό χρονοδιάγραµµα, χρονοδιάγραµµα, 

κατανόηση της ασθένειας, συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, συνέπειες, θεραπευτικός έλεγχος, 

προσωπικός έλεγχος και ως εξαρτηµένη είναι τη στρατηγική της ανακούφισης. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα από την ανάλυση οι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένεια  ερµηνεύουν το 

20% της στρατηγική της αντιµετώπισης προβλήµατος. Από τους επτά  αυτούς παράγοντες αυτοί 

που ήταν στατιστικά σηµαντικοί θεραπευτικός έλεγχος ( β= .39 p= .000 ) συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις ( β= .22 p= .015 )  οι συνέπειες ( β= .23 p= .010 ). 

7.5 Πολλαπλή παλινδρόµηση µεταξύ των µεταβλητών γνωστικές αναπαραστάσεις της 

ασθένειας και στρατηγική της τήρησης ιατρικών οδηγιών. 

Σε αυτή τη ανάλυση έχουµε ως  προβλεπτικές-ανεξάρτητες µεταβλητές  τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις της ασθένειας κυκλικό χρονοδιάγραµµα, χρονοδιάγραµµα, κατανόηση της 

ασθένειας, συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, συνέπειες, θεραπευτικός έλεγχος, προσωπικός 

έλεγχος και µεταβλητή κριτήριο της στρατηγική της τήρησης των ιατρικών οδηγιών. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα από την ανάλυση οι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένεια  ερµηνεύουν 

το  7% της στρατηγική της αντιµετώπισης προβλήµατος. Από τους επτά  αυτούς παράγοντες 

αυτοί που ήταν στατιστικά σηµαντικοί είναι οι συνέπειες (  β= .22 p= .018 ). 
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7.5 ∆ιαφορές των δύο φύλων στις µεταβλητές των γνωστικών αναπαραστάσεων και των 

στρατηγικών αντιµετώπιση 

Για να ελέγξουµε τη υπόθεση χρησιµοποιούµε το στατιστικό κριτήριο Τ-test για ανεξάρτητα 

δείγµατα γιατί θέλουµε να βρούµε διαφορές µέσων όρων ,οι µεταβλητές µας έχουν µετρηθεί σε 

κλίµακα ίσων διαστηµάτων, ο πειραµατικός σχεδιασµός είναι για ανεξάρτητα δείγµατα. . Στην 

συγκεκριµένη έρευνα, η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι το φύλο, µε δύο επίπεδα άνδρες και 

γυναίκες και οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι οι γνωστικές αναπαραστάσεις και οι στρατηγικές 

αντιµετώπισης  

Το τεστ του Levene χρησιµοποιείται για να ελέγξει την υπόθεση ότι δύο πληθυσµιακές 

διασπορές είναι ίσες, αν η διακύµανση δηλαδή δύο οµάδων είναι ίδια. Το αποτέλεσµα του τεστ 

του Levene είναι στατιστικά µη σηµαντικό σε όλες τις µεταβλητές άρα πρέπει να δούµε την 

πρώτη γραµµή του πίνακα Independent Samples Test. 

 Πιο συγκεκριµένα όσο αφορά τις γνωστικές αναπαραστάσεις (κυκλικό χρονοδιάγραµµα  

{t(191) = .11 n.s}, χρονοδιάγραµµα {t(191) = .99 n.s} , κατανόηση της ασθένειας {t(191) = .827 

n.s}, συναισθηµατικές αναπαραστάσεις {t(193) = -1.459 n.s} , συνέπειες {t(190) = .44 n.s}, 

θεραπευτικός έλεγχος {t(192) = 1.689 n.s} δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των δύο φύλων εκτός από τη µεταβλητή “προσωπικός έλεγχος”{ t(191) = 2.095 p< 

0,05}. Όπως επίσης και για τις στρατηγικές αντιµετώπισης δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δύο φίλων. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα : η στρατηγική της 

ονειροπόληση {t(191)= -.542 n.s}, στρατηγική της ανακούφισης {t(192)= -.852 n.s}, στρατηγική 

της αντιµετώπισης προβληµάτων {t(191)= .227 n.s}, στρατηγική της τήρησης των οδηγιών 

{t(193) = .889 n.s}.  

Γενικά τα αποτελέσµατα του t-test που εξέτασαν τις ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ ανδρικού και 

γυναικείου πληθυσµού έδειξαν σε όλες τις µεταβλητές εκτός από µία (προσωπικός έλεγχος) µη 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p>0,05).Μελετώντας τα περιγραφικά στατιστικά της ανάλυσης 

(µέσον όρο και τυπική απόκλιση) οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν µια διαφορά στους µέσους 

όρους στην µεταβλητή προσωπικός έλεγχος. Συγκεκριµένα, οι άνδρες έχουν µέσο όρο 

προσωπικού ελέγχου ( Μ.Ο=21.2 T.A=4,786 )και για τις γυναίκες και ( Μ.Ο=19,8 Τ.Α=4,718 ). 
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Οι υπόλοιπες µεταβλητές που σχετίζονται µε τις στρατηγικές αντιµετώπισης της ασθένεια δεν 

φαίνονται να έχουν µεγάλη διαφορά µέσων όρων των δύο φυλών. 

Πίνακας 4 : ∆ιαφορές φύλου ως προς της γνωστικές αναπαραστάσεις και τις στρατηγικές 

αντιµετώπισς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Μέσος όρος 
Τυπική 
απόκλιση Sig.(2-tailed) 

Στρατηγική της 
ονειροπόλησης 
(coping.daydreaming) 

Γυναίκες 17,602 5,10052 0,589 

Άνδρες  
18 5,10111 0,589 

Στρατηγική της 
ανακούφισης 
(coping.soothing) 

Γυναίκες 
10,9796 3,5522 0,395 

Άνδρες  11,4479 4,09073 0,396 

Στρατηγική της 
αντιµετώπισης 
προβληµάτων 
(coping.problem) 

Γυναίκες 16,2424 5,5917 0,786 

Άνδρες  

16,0319 5,15867 0,786 

Στρατηγική της τήρησης 
των ιατρικών οδηγιών 
(coping.adherence) 

Γυναίκες 
12,4848 2,29624 0,57 

Άνδρες  12,6771 2,42137 0,57 

 Χρονοδιάγραµµα 
(timeline) 

Γυναίκες 23,294 4,74867 0,91 

Άνδρες  23,2151 4,92299 0,91 

Κυκλικό χρονοδιάγραµµα 
(timecyclical) 

Γυναίκες 11,4444 3,592 0,32 

Άνδρες  11,9078 2,78432 0,316 

Συνέπειες 
(consequences) 

Γυναίκες 19,2303 5,1136 0,659 

Άνδρες  18,914 4,77233 0,658 

Προσωπικός έλεγχος 
(persconal control) 

Γυναίκες 21,284 4,78653 0,038 

Άνδρες  19,8495 4,71802 0,037 

θεραπευτικός έλεγχος 
(treatment control) 

Γυναίκες 18,0625 3,6607 0,093 

Άνδρες  17,1915 3,5112 0,092 

Κατανόηση της ασθένειας 
(illness coherence) Γυναίκες 

17,8939 4,62043 0,409 

Άνδρες  
17,3537 4,449 0,409 

Συναισθηµατικές 
αναπαραστάσεις 
(emotional representation) 

Γυναίκες 
20,63 5,92317 0,146 

Άνδρες  
21,8063 5,29612 0,145 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι να µελετήσει τη σχέση µεταξύ των γνωστικών 

αναπαραστάσεων για της ασθένεια ( χρονοδιάγραµµα, κυκλικό χρονοδιάγραµµα, συνέπειες, 

προσωπικός έλεγχος, θεραπευτικός έλεγχος, κατανόηση της ασθένειας, συναισθηµατικές 

αναπαραστάσεις) και των στρατηγικών αντιµετώπισης σε ένα δείγµα χρόνιων ασθενών. 

Οι χρόνιες ασθένειες απαιτούν συνεχής προσαρµογές σε όλους τους τοµείς της ζωής του ασθενή 

και προκαλούν ψυχολογικές, κοινωνικές , σωµατικές επιπτώσεις ( Sanderson, 2004). Εξαιτίας 

όλων αυτών των αλλαγών οι ασθενείς προβαίνουν σε στρατηγικές αντιµετώπισης  για να 

επιλύσουν και να διαχειριστούν το πρόβληµα τους. 

Tα αποτελέσµατα της ανάλυσης φανερώνουν συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές των 

γνωστικών αναπαραστάσεων και στις µεταβλητές των στρατηγικών αντιµετώπισης. 

Συγκεκριµένα διαπιστώσαµε ότι όσο πιο πολύ αυξάνονται οι κύκλοι ( κυκλικό χρονοδιάγραµµα) 

της ασθένειας τόσο πιο πολύ οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν την τεχνική της ονειροπόλησης  

και της ανακούφισης. Οι χρόνιοι ασθενείς χρησιµοποιούν στρατηγικές ανακούφισης όπως η 

ανάγκη για φροντίζει το εαυτό του, να πλαγιάζει όταν είναι κουρασµένος, να πλαγιάζει όταν 

είναι κουρασµένος, να φροντίζει να είναι άνετα. Επίσης εφαρµόζοντας στρατηγικές 

ονειροπόλησης όπως ονειροπολώ ευχάριστα πράγµατα, σκέφτοµαι τις καλές εποχές. Όσο αφορά 

τώρα τη µεταβλητή χρονοδιάγραµµα, δεν φαίνεται να σχετίστηκε στατιστικά σηµαντικά µε 

καµία από τις στρατηγικές.  

Επιπρόσθετα όσο περισσότερο προσωπικό έλεγχο και  θεραπευτικός έλεγχος τόσο λιγότερο 

χρησιµοποιούν στρατηγικές όπως ονειροπόληση και ανακούφισης. Ο θεραπευτικός έλεγχος 

τώρα συσχετίζεται θετικά µε τη στρατηγική αντιµετώπιση προβληµάτων και άρα όσο 

αυξάνονται οι πεποιθήσεις για την ασθένεια τόσο πιο πολύ οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν την 

τεχνική της αντιµετώπιση προβληµάτων. Και σε κάποιες άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι 

στρατηγικές  που σχετίζονται µε τον έλεγχο υποστηρίχθηκαν επίσης ως αποτελεσµατικό µέσο 

για την αντιµετώπιση, αν µπορεί να µην είναι και πολύ ευέλικτες ούτε διευκολύνουν την 
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έκφραση των συναισθηµάτων. Η αίσθηση του ελέγχου έχει αναφερθεί ως ιδιαίτερα σηµαντικό 

για τους ασθενής µε καρκίνο όσον αφορά το ότι να είναι σε θέση να διακόπτουν τα αρνητικά 

συναισθήµατα . Σε έρευνες φαίνεται ότι οι ασθενείς που εµφανίζουν µεγαλύτερο έλεγχο 

φαίνεται να έχουν ωφέλιµα αποτελέσµατα στη αποκατάσταση τους. 

 Θετική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ  της κατανόηση της ασθένειας και τη χρήσης της 

στρατηγικής ανακούφισης. Ενώ αντίθετα αρνητική σχέση βρέθηκε µεταξύ της κατανόησης της 

ασθένεια και τις στρατηγική της ονειροπόλησης. 

Τα ευρήµατα µας σχετικά µε  τις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις προέκυψε αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ συναισθηµατικών αναπαραστάσεων και στρατηγικών ονειροπόληση και 

θετική συσχέτιση µεταξύ συναισθηµατικών αναπαραστάσεων και της στρατηγική της 

ανακούφισης. Συγκεκριµένα όσο αυξάνουν οι συναισθηµατικές αναπαραστάσεις τόσο αυξάνουν 

και οι στρατηγικές της ανακούφισης. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η τήρηση των ιατρικών οδηγιών δεν κατάφερε να 

συσχετιστεί µε καµιά από τις στρατηγικές της αντιµετώπισης. Οι παράγοντες που ευθύνονται για 

την τήρηση ή µη τήρηση ιατρικών των οδηγιών παραµένουν ασαφείς καθώς παρέχουν 

αντιφατικά ερευνητικά δεδοµένα. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να µην τηρούν 

ευλαβικά τις ιατρικές οδηγίες τα αίτια της πράξης αυτής ποικίλουν. Ορισµένοι ασθενείς τείνουν 

να µην συµµορφώνονται γιατί δεν κατανοούν ή ξεχνούν τις ιατρικές οδηγίες, άλλοι γιατί δεν 

είναι ικανοποιηµένοι από το σύστηµα υγεία και αντιτίθενται στο προσωπικό, παραβιάζοντας 

τους κανόνες ( Chron, 1972). 

Όσο αφορά τις συνέπειες όσο πιο ισχυρές είναι πεποιθήσεις για τις συνέπειες της ασθένειας 

τόσο πιο πολύ οι ασθενείς εφαρµόζουν τις τεχνικές της ονειροπόλησης και ανακούφισης 

προσπαθώντας να ανακουφίσουν τις συνέπειες και µε το να προσπαθούν να σκέφτονται 

ευχάριστα πράγµατα. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυση παλινδρόµησης έδειξαν ότι η γνωστικές αναπαραστάσεις της 

ασθένεια  ερµηνεύουν το 37% της στρατηγικής της ονειροπόλησης ή οποία είχε και το 

µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε άλλες στρατηγικές. ∆εύτερη, βρέθηκε η στρατηγικής της 

ανακούφισης µε 26% και µετά ακολουθούσαν οι στρατηγικές της αντιµετώπισης προβλήµατος 

µε 20% και η στρατηγική της τήρησης των ιατρικών οδηγιών µε 7%. Η προσπάθεια αποφυγή 
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και η ευχολογία εµποδίζουν το άτοµο να αποδεχτεί ρεαλιστικά την κατάσταση του. Η αυξηµένη 

χρήση της στρατηγικής µπορεί να οδηγήσει και σε αυξηµένα ποσοστό άγχους και κατάθλιψης 

(Felton, Revenson, & Hinrichsen  1984). Στη κατάσταση της αποφυγής  ο ασθενής αποσπά την 

προσοχή του από τη χρόνια ασθένεια µε το να ακούει µουσική, να ονειροπολεί, να βρίσκεται σε 

ένα όµορφο περιβάλλον. Στη στρατηγική της ευχολογίας ο ασθενείς εύχεται για παράδειγµα να 

εξαφανιστεί η δύσκολη κατάσταση και να µην επανεµφανιστεί ( Folkman & Lazarus, 1988). Η 

ευχολόγια έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά τόσο την ασθένεια όσο και τη γενικότερη ψυχική 

υγεία του ασθενή (Felton, Revenson, Hinrichsen 1984). Γενικά υποστηρίζεται από τη 

βιβλιογραφία ότι οι ασθενείς που εστιάζονται στο πρόβληµα για να το διαχειριστούν , 

εµφανίζουν καλύτερη υγεία σε σχέση µε αυτούς που εστιάζουν στο συναίσθηµα και κυρίως στην 

ευχολογία οι οποίοι οδηγούνται στην επιδείνωση των συµπτωµάτων της ασθένειας τους (Penley, 

Tomaka & Wiebe, 2002). Επιπλέον κάποιες στρατηγικές όπως η θετική επαναξιολόγηση και η 

επίλυση προβλήµατος, σχετίζονται µε τη καλύτερη προσαρµογή σε ασθενείς µε καρκίνο του 

µαστού (Richardson, Golden-Kreutzer & Andersen, 2006 αναφορά από Καραδήµα et al ). 

Επίσης εξετάσαµε το αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των ανδρών και γυναικών ως προς τις 

γνωστικές και συναισθηµατικές αναπαραστάσεις. Από τη βιβλιογραφία έχει φαίνεται τα να 

υπάρχουν διάφορες έρευνες που να διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ του ανδρικού 

και γυναικείου φύλου. Σε µια έρευνα του Καραδήµα et al. (υπό δηµοσίευση) δεν διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο. Ωστόσο βλέπουµε να διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο το µορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση. Τα άτοµα τα οποία 

δήλωσαν χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο δήλωσαν υψηλότερη τήρηση της θεραπευτικής 

αγωγής ενώ άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο δήλωσαν χαµηλότερη τήρηση της 

θεραπευτικής αγωγής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συνυπολογίζουν την προσωπική τους 

γνώµη σε θέµατα υγείας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Από την έρευνα του Ladonceur et al (1998) βρήκαν 

ότι οι προσαρµοστικές στρατηγικές διαφέρουν ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες και πιο 

συγκεκριµένα η στρατηγική της επίλυσης του προβλήµατος φαίνεται να  είναι ένα 

προστατευτικός παράγοντας για τους άνδρες. Είναι πιο κατάλληλη στρατηγική για αυτούς 

προκειµένου να χειριστούν αρνητικές καταστάσεις. Από την άλλη οι γυναίκες φαίνεται να 

ανοίγονται περισσότερο και να επικεντρώνονται στις συναισθηµατικές πλευρές των 

στρεσογόνων εµπειριών και είναι σε θέση να το συζητούν περισσότερο.  
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Θα ήταν επιπλέον σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η παρούσα έρευνα είχε και ορισµένους 

περιορισµούς. Η έρευνα αυτή έχει βασιστεί σε αυτοαναφορές και εποµένως ίσως να υπάρχει ένα 

κίνδυνος τα αποτελέσµατα µας να µην είµαι αντικειµενικά και να µην γνωρίζουµε αν αυτές ήταν 

οι ακριβείς σκέψεις, αντιλήψεις και στρατηγικές αντιµετώπισης των ασθενών.  Επίσης, τα 

ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν σε συγκεκριµένα πλαίσια σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο 

Νοσοκοµείο του Ρέθυµνου. Αυτό το γεγονός περιορίζει τα ευρήµατα σε συγκεκριµένα πλαίσια 

µιας γεωγραφική περιοχής. Ακόµη, το δείγµα των ασθενών αποτελείτε από άτοµα µε 

µεγαλύτερη ηλικίας που δεν µπορούσαν και δεν είχαν και τη διάθεση να βαθµολογήσουν τις 

απαντήσεις τους σύµφωνα µε τις κλίµακες µέτρησης και έτσι η συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων βασίστηκε στην στηριζόµενα στη επικοινωνία µε τους ασθενείς. 

Ένα άλλος περιορισµός είναι ότι το δείγµα µας είναι σχετικά µικρό µε αποτέλεσµα να µην είναι 

τόσο αντιπροσωπευτικό ώστε να µπορούµε να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατα µας σε ολόκληρο 

τον πληθυσµό.  Επιπρόσθετα να ήταν καλό να αναφέρουµε ότι η παρούσα µελέτη είναι 

συναφειακή έρευνα και γι’ αυτό τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να εκληφθούν ως αιτιακές 

σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών δηλαδή δεν σηµαίνει ότι η µία µεταβλητή είναι η αιτία και η 

άλλη το αποτέλεσµα. 

Μελλοντικές έρευνες χρειάζονται να επαναλάβουν τα ευρήµατα µας και να επεκταθούν και σε 

άλλους πληθυσµούς, όπως σε υγιείς άτοµα, σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες ( έφηβοι) και 

καταστάσεις προκειµένου να κατανοήσουν αν εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες στις 

στρατηγικές αντιµετώπισης των χρόνιων ασθενειών. Έρευνες επίσης θα πρέπει να βρουν αν 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των στρατηγικών αντιµετώπιση και των γνωστικών 

αναπαραστάσεων σε χρόνιες και οξείες ασθένειες και ποιοι παράγοντες εξηγούν αυτή τη 

διαφοροποίηση. Αν και έχουν γίνει τέτοιες έρευνες είναι ακόµη σε περιορισµένο βαθµό. 

Περαιτέρω, έρευνες επίσης θα πρέπει να γίνουν ώστε να δούµε ακριβώς σε ποιο βαθµό 

καλύπτεται το προσαρµοστικό δυναµικό καθεµία στρατηγικής. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να 

ταιριάξουµε ακριβώς µε απόλυτη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της κατάστασης και µε τη 

στρατηγική αντιµετώπισης. Οι προσωπικές διαφορές που έχουν τα άτοµα µεταξύ τους 

επηρεάζουν τη επιλογή χρήσης στρατηγικής αντιµετώπισης ( Τaylor, 1999). 
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Τα προγράµµατα παρέµβασης σε µία χρόνια ασθένεια θα πρέπει να έχουν σαν γενικούς στόχους 

τη µείωση της δυσφορίας , τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους ασθενή και την αύξηση της 

λειτουργικότητας του ατόµου. Η ποιότητα ζωής περιλαµβάνει όχι µόνο τη εξασφάλιση 

περισσότερου χρόνου επιβίωση αλλά και η βελτιωµένη ποιότητα ζωής ( Καραδήµας, 2005 ). Ο 

όρος αυτός περιλαµβάνει διαστάσει όπως η κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηµατική 

κατάσταση, ο βαθµός γενικής ικανοποίησης του ατόµου από τη ζωή. Οι ψυχολόγοι που είναι 

ειδικευµένοι σε θέµατα υγείας µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Εκτός λοιπόν 

από τις φαρµακολογικές παρεµβάσεις θα πρέπει να παρέχεται στον ασθενή και ψυχολογική 

στήριξη όπως στην εκµάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες, χρήση ειδικών παρεµβατικών και 

θεραπευτικών στρατηγικών και τεχνικών, στην οικογενειακή θεραπεία καθώς και στην 

παρέµβαση στο προσωπικό υγείας ( Καραδήµας, 2005 ). Η βιοεπανατροφοδότηση, η εκπαίδευση 

χαλάρωσης και η γνωσιακή θεραπεία έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν το άτοµο να ελέγξει τις 

σωµατικές και συναισθηµατικές αποκρίσεις τους στρες ( Atkinson et al., 2004). 
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