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Πεξίιεςε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο 

 

Σίηινο: Γηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη 

ησλ ζρηδνηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ 

πγγξαθέαο: Βαζηιάθε Δπκνξθία 

Τπό ηε επίβιεςε ησλ: 1. Παλαγηψηεο Μπίηζηνο (θχξηνο επηβιέπσλ) 

   2. Αλαζηάζηνο Φηιαιήζεο 

Ζκεξνκελία: 12 Ννεκβξίνπ 2014 

 

ΔΗΑΓΧΓΉ: Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη 

είλαη κηα έλλνηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ηε 

ζέζε ηνπο ζηε δσή, ελψ ην επίπεδν ηεο ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο απνηειεί κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθθάλζεηο ηεο. 

 

ΚΟΠΌ: Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο θξηηηθήο 

αλάγλσζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ, 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο νξίζηεθε ζηα 150 άηνκα θαη απνηεινχληαλ 

απφ άηνκα ειηθίαο 18 – 65 εηψλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο: Quality of Life- BREF 

(WHOQOL-BREF). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο έγηλε κε ην ςπρνκεηξηθφ ηεζη 

SCL90 (Symptom Check List) θαη ηεο ζρηδνηππίαο κε ην ςπρνκεηξηθφ ηεζη SPQ 

(Schizotypal Personality Questionnaire). 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηα 

ζπλνιηθά ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο (p.value ,006) θαη ηεο ζρηδνηππίαο (p.value ,001), 

θαζψο επίζεο θαη κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. Οη παξαπάλσ 

ζρέζεηο  ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν. Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

παιηλδξφκεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε ειηθία, ν αξλεηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρηδνηππίαο 

θαζψο θαη ην άγρνο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο, 
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ελψ ν ζεηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρηδνηππίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, άλεπ 

φκσο θιηληθήο ζεκαζίαο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σα απνηειέζκαηα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ε θξνληίδα πγείαο, θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θξηηηθή αλάγλσζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη εκθαλέο φηη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο, εηδηθά ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ζην 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ, κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: πνηφηεηα δσήο, ςπρνπαζνινγία, ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά,  

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 
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Abstract 

 

Title: Exploring the relationship between quality of life, psychopathology and schizotypal 

personality traits in the general population 

 

Author: Vasilaki Efmorfia 

Supervisors: 1. Panagiotis Bitsios (main supervisor) 

   2. Anastasios Filalithis 

Date: 12 November 2014 

 

Introduction: Quality of life is a multidimensional social phenomenon and its concept is 

closely related to the subjective perception of individuals for their life, while the level of 

psycho-emotional well-being is one of the most important manifestations of quality of life. 

 

Aim: The aim is to explore the relationships of psychopathology and schizotypal 

personality traits with quality of life in the general population. Critical reading of the 

literature in combination with the results will provide with proposals for the design of 

interventions, policies and strategies that could lead to improvement of quality of life in the 

individuals. 

 

Methodology: The size of the sample was set at 150 people and consisted of persons aged 

18-65 years. The Quality of Life – BREF (WHO) questionnaire  was administered to 

investigate quality of life, the SCL90 psychometric test was used to explore 

psychopathology, and, finally, the SPQ psychometric test was used to score for schizotypal 

personality traits. 

 

Results: The total score of quality of life is significantly correlated with the total scores of 

psychopathology (p.value, 006) and schizotypal personality traits (p.value, 001), as well as 

with all the subscales of the above variables. These relations are modified by gender. An 

overview of regression coefficients find that age, negative factor of schizotypal personality 

traits and anxiety have a statistically significant negative relationship with quality of life, 

while the positive factor of schizotypal personality traits is positively associated with 

quality of life, but without clinical significance. 
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Conclusions: The results of this study can be applied as to how primary health should be 

delivered, especially in conjunction with the critical reading of the literature where it 

becomes evident that designing policies and exploring for quality of life and 

psychopathology especially in primary care, can have only positive effect. 

 

 

Key Words: quality of life, psychopathology, schizotypal personality traits, Primary 

Healthcare 
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Δηζαγσγή 

 

ήκεξα, είλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ε πγεία θαη ε πνηφηεηα δσήο απνηεινχλ έλα 

πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία δηέπεηαη ηφζν απφ ηηο αξρέο 

ηεο θαζνιηθφηεηαο αιιά θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηέο ηεο 

πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο αθνξνχλ φρη κφλν ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο αιιά θαη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή πγεία, θαζψο θαη ηελ 

επεμία ηνπ αηφκνπ (Μ. αξξήο, 2001). 

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη κία έλλνηα γηα ηελ νπνία, παξφιν πνπ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξν 

επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ απφ δηάθνξα πεδία, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

δηαηππσζεί έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο (Η. Τθαληφπνπινο, 2001). Απνηειεί 

αδηακθηζβήηεηα κία πνιπδηάζηαηε, επκεηάβιεηε θαη ππνθεηκεληθή έλλνηα θαζψο έρεη 

δερηεί πνιιαπιέο ζεκαζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θπξίσο δηφηη θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηνλ ΠΟΤ, είλαη κία έλλνηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δνπλ 

θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο (WHOQOL GROUP, 1995). 

Σν επίπεδν ηεο ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εθθάλζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ γίλεηαη θαλεξή κέζσ ηνπ νξηζκνχ πνπ έρεη δνζεί 

απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη «ε 

ςπρηθή πγεία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε επεμίαο ζηελ νπνία θάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη 

ην δηθφ ηνπ δπλακηθφ, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα θαζεκεξηλά άγρε ηεο δσήο, κπνξεί λα 

εξγαζηεί παξαγσγηθά θαη γφληκα, θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζε απηήλ ή ηελ θνηλφηεηά 

ηνπ» (WHO, 2001). 

Σέινο, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο πνηφηεηαο  δσήο κε ηα 

ζρηδνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν, θαζψο ε ππφζεζε είλαη φηη ηα 

άηνκα κε πςειή βαζκνινγία ζε θιίκαθεο ζρηδνηππίαο παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

δπζιεηηνπξγία, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη 

ηεο ςπρνπαζνινγίαο (Vollema, 1999:146). 
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Κεθάιαην 1
ν
 : Πνηόηεηα Εσήο 

1.1. Γεληθά ζηνηρεία 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο «ε πγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηεο 

πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή 

αλαπεξίαο» (WHO, 1946). ρεδφλ φιεο νη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκψλ ηεο πγείαο 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ απνπζία ηεο αζζέλεηαο, κέζσ ηεο πξφιεςεο ή ηεο ζεξαπείαο, 

έρνληαο σο δεπηεξεχνλ ζηφρν ηελ επεμία ηνπ αηφκνπ (Orley J. et al., 1998). ήκεξα, φκσο, 

είλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ε πγεία θαη ε πνηφηεηα δσήο απνηεινχλ έλα 

πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία δηέπεηαη ηφζν απφ ηηο αξρέο 

ηεο θαζνιηθφηεηαο φζν θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηέο ηεο 

πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο αθνξνχλ φρη κφλν ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο αιιά θαη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή πγεία θαη επεμία ηνπ 

αλζξψπνπ (αξξήο Μ., 2001). 

Oη ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ φξνπ πνηφηεηα δσήο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηα θιαζηθά 

ζπγγξάκκαηα ηνπ Αξηζηνηέιε απφ ην 330 π.Υ. ην θιαζηθφ ηνπ έξγν Ζζηθά Νηθνκάρεηα, 

αλαγλσξίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο επηπρίαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ 

αμηψλ ησλ αηφκσλ. Απηή ε άπνςε απνηειεί κία αηνκηζηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ε επίηεπμε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο επδαηκνλίαο, πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο 

δπλακηθνχ ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ (Gerson E.M , 1976). 

Ο φξνο πνηφηεηα δσήο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ ζηε δεθαεηία ηνπ ΄50. 

Αξρηθά, είρε ηαπηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, θαζψο πεξηιάκβαλε έλλνηεο 

πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο, νη επθαηξίεο γηα 

δηαθνπέο θαη ε αλαςπρή πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα. Σν 1960 ν φξνο δηεπξχλζεθε, γηα λα 

πεξηιάβεη ηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη επεμία, ηελ νηθνλνκία θαη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε.  

Ζ αλαθνξά ζηνλ φξν πνηφηεηα δσήο, απφ ην 1967 έσο ην 1995, απμήζεθε ζεκαληηθά θάηη 

ην νπνίν παξαηεξείηαη ζε πέληε βάζεηο δεδνκέλσλ: Medline, Psyclit, Sociofile, Biosis, 

Ecology (Fernandez – Ballesteros, 1998). ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, ν φξνο πνηφηεηα δσήο 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη εκκέζσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, θπξίσο ζηελ έξεπλα γηα ηε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ αλαπηχρζεθαλ ηα εξγαιεία 

κέηξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ πνπ λνζεί απφ θάπνηα αζζέλεηα (π.ρ. SF-36) 

(Barge-Schaapveld DQ. Nicolson NA. Delespaul PA, et al., 2006). 

Έπεηηα, θέξδηζε ηελ πξψηε ζεκαληηθή πξνβνιή ηνπ κέζσ ηεο νγθνινγίαο, φηαλ ηέζεθε ην 

δήηεκα αλ πξέπεη θαλείο λα αληαιιάμεη έλα κεγαιχηεξν ρξφλν επηβίσζεο (κε δπζάξεζηεο 
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ζεξαπείεο) γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (ρσξίο ζεξαπεία). Δπίζεο, ζηελ ςπρηαηξηθή, 

παξφκνηα δεηήκαηα έρνπλ επηθξαηήζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν εξψηεκα θαηά 

πφζνλ « ε ζεξαπεία είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ αζζέλεηα" πξνέθπςε, πξηλ ηελ ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε ηελ πεξίνδν πνπ ππήξρε έληνλε ζπδήηεζε γηα ηα ςπρηαηξηθά άζπια (H. 

Katschnig, 2006). 

 

1.2. Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε 

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη κία έλλνηα ε νπνία, παξφιν πνπ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ 

θαη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ απφ δηάθνξα πεδία, είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο 

θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο θαζψο έρεη γίλεη αληηθείκελν δηακάρεο εμαηηίαο ηνπ 

πνιπζήκαληνπ ραξαθηήξα ηεο (Η. Τθαληφπνπινο, 2001). 

Απνηειεί αδηακθηζβήηεηα κία πνιπδηάζηαηε, επκεηάβιεηε θαη ππνθεηκεληθή έλλνηα 

θαζψο έρεη δερηεί πνιιαπιέο ζεκαζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θπξίσο δηφηη θαιχπηεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο βξίζθεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο εμέιημεο θαη γηα απηφ ππάξρνπλ πνιιέο ελλνηνινγηθέο αζάθεηεο 

(Κάβνπξα, Κπξηφπνπινο, Γείηνλα, Βαλδψξνπ, 2003). Ηδηαίηεξα, ζηελ επηζηεκνληθή 

ηαηξηθή βηβιηνγξαθία, ν φξνο ¨πνηφηεηα δσήο¨ ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο θαη αλαθέξεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνινγηθή επεμία, ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ζηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, θ.α. (H. Katschnig, 2006). 

Ζ απνδνρή ελφο θνηλνχ νξηζκνχ είλαη δχζθνιφο θαζψο κπνξεί λα νξηζηεί δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν βξίζθεη εθαξκνγή, φπσο είλαη νη επηζηήκεο 

πγείαο, ε θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία θ.α. (Η. Τθαληφπνπινο, 2001). Παξφια απηά, ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, νξίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο σο κία έλλνηα ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, 

ζηελ νπνία δνπλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα 

πξφηππα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

Ζ πγεία θαη ε πνηφηεηα δσήο ελφο αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο 1997). ηεξηδφκελνη, ινηπφλ, ζηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο αηφκσλ ή 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο εμήο (αξξήο 2001): 

1. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο: Σξφπνο παξαγσγήο, 

ζρέζεηο παξαγσγήο, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 
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2. Οηθνλνκηθν-πνιηηηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη επεκεξίαο, ηχπνη δηαλνκήο εηζνδήκαηνο, πξνγξακκαηηζκφο, απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

3. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Σξφπνο δσήο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο, αζηηθή θαη αγξνηηθή δηάξζξσζε, θνηλσληθν 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. 

4. Φπρν-θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο: 'Ήζε θαη έζηκα, επίπεδα 

αιθαβεηηζκνχ, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλήζεηεο, λννηξνπία, ηάζεηο 

θαη ζηάζεηο, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη άζθεζε θνηλσληθψλ ξφισλ. 

5. Πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν κφιπλζεο ηνπ νηθνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο, βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

6. Γεσθπζηθνί παξάγνληεο: Φπζηθφο πινχηνο, πξψηεο χιεο, παξαγσγηθφηεηα γεο, 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

7. Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Ρπζκφο εμέιημεο πιεζπζκνχ, αζηηθή θαη αγξνηηθή 

ππθλφηεηα, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 

θχιo, ειηθία, επάγγεικα, θιπ. 

8. Τγεηνλνκηθνί θαη ηαηξηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θαη εμέιημε πγεηνλνκηθψλ, 

επηδεκηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ. 

 

1.3. Γηαζηάζεηο ηεο Πνηόηεηαο δσήο 

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη έλα επξχ θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο, θαζψο θαη ηα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα (Lehman, 1988). Οη πξνζπάζεηεο γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο εξκελείαο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε απηνχ ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη 

αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα ηεο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ελφο αηφκνπ. 

Ζ κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλεη δχν παξαδνρέο. Ζ πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηεο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ ή γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

δεχηεξε αθνξά ππνθεηκεληθνχο δείθηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ίδησλ ησλ αηφκσλ. Οη αληηιήςεηο απηέο θαίλεηαη φηη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε θνπιηνχξα, ηηο νηθνγελεηαθέο 

θαηαβνιέο θ.α. 
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Σν πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ε κειέηε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: Αθελφο ε πξνζσπηθή εκπεηξία ελφο αηφκνπ γηα ηε δσή ηνπ (ππνθεηκεληθή ζεψξεζε) 

θαη αθεηέξνπ ε εθηίκεζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

(αληηθεηκεληθή ζεψξεζε). εκαληηθφ φκσο είλαη λα επηιερζνχλ ζσζηά νη θαηαιιειφηεξεο 

πεγέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Δίλαη ινγηθφ ην ίδην ην άηνκν λα εθθξάδεη 

ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ θαη άιια πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληνο ή θαη εηδήκνλεο λα 

εθθξάδνπλ κηα αληηθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο. πρλά απηέο νη δχν 

εθηηκήζεηο είλαη αληίζεηεο, αληηθαηηθέο θαη ζπαλίσο ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

επηινγή ινηπφλ, ηεο θαηαιιειφηεξεο πεγήο πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη 

εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, απφ ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν δηεξεπλάηαη ε πνηφηεηα δσήο θαη απφ ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη θφζηνο ηεο 

έξεπλαο (Τθαληφπνπινο Η., αξξήο Μ., 2001). 

Λακβάλνληαο ππφςε, ινηπφλ, ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο, ε επηινγή νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο εξσηήζεηο γηα θάζε κία δηάζηαζε ηεο θξίλεηαη κεζνδνινγηθά 

επηβεβιεκέλε. χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, νη ηνκείο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο, φπσο έρνπλ πιένλ νξηζηεί, πεξηιακβάλνπλ έμη ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο: 

• Σνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο πγείαο φπνπ ε ζσκαηηθή επεμία αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηελ πγεία ηνπ θαη εμεηάδεηαη ζε απηή ε λνζεξφηεηα, ν πφλνο θαη ε δπζθνξία, 

ην επίπεδν ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε ελέξγεηα θαη ε θφπσζε, ν χπλνο θαη ε μεθνχξαζε. 

• Σνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, φπνπ ε ςπρηθή επεμία κειεηάηαη κέζσ ηεο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε θιίκαθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απηνεθηίκεζε, ζηελ επεμία, ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ζην άγρνο, ζηελ 

θαηάζιηςε, ζηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ηε ζσκαηηθή εηθφλα θαη ηελ εκθάληζε, ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηε ζθέςε, ηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη 

ηε ζπγθέληξσζε. 

• Σνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπνπ ε θνηλσληθή επεμία αληαλαθιά, ην 

βαζκφ γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηε δσή ηνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ άζθεζε θνηλσληθψλ ξφισλ, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε απφ ην ζηελφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

• Σνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί 

πφξνη, ε ειεπζεξία, ε αζθάιεηα, ε πγεία θαη ε θνηλσληθή κέξηκλα (πξνζβαζηκφηεηα θαη 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ), ην νηθηαθφ πεξηβάιινλ, νη επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ, ε ζπκκεηνρή θαη νη επθαηξίεο γηα αλαςπρή / ειεχζεξνο 

ρξφλν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 
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• Σν επίπεδν αλεμαξηεζίαο, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θαη ππεξεζίεο πγείαο. 

• Σέινο, πξνζκεηξείηαη θαη  ην επίπεδν ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. 

(WHOQOL-Bref, 1996). (Τθαληφπνπινο Η., 2001).(WHO, 1997). 

 

1.4. Πνηόηεηα δσήο θαη ςπρηθή πγεία 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ, θπξίσο 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σα πεξηζζφηεξα φξγαλα εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζθαηξηθά, 

αμηνινγψληαο δηάθνξεο πιεπξέο ή δηαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ, φπσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ 

θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, ζεμνπαιηθφ θαη εξγαζηαθφ ηνκέα, ε ςπρνινγηθή επεμία, θαζψο 

θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζεσξνχληαη φηη θαζνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ηελ 

πνηφηεηα δσήο, φπσο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζηέγαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη θαη νη επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε, ςπραγσγία θαη εθπαίδεπζε. Πνιιά, 

πάλησο, είλαη ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη απαηηνχλ ελδειερή 

δηεξεχλεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπρηθή πγεία 

(Οηθνλφκνπ Μ., 2001). 

Ζ κειέηε θάζε ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη γεληθέο πεξηγξαθηθέο έλλνηεο, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο θαηά ηελ πνξεία ηεο δσήο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηνπο 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ηαπηφρξνλα εμεηάδεη ηνπο 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηήλ. 

Ζ ςπρηθή πγεία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο πγείαο ηνπ θάζε αηφκνπ, 

δεδνκέλνπ φηη θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά, ηελ αληίιεςε, ηε ζθέςε, ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ. Ζ θαθή ςπρηθή πγεία κπνξεί λα εκπνδίζεη έλα άηνκν λα ιεηηνπξγήζεη, 

λα εξγαζηεί θαη λα δήζεη θαιά. Απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο επεμίαο ηνπ αηφκνπ 

θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην επείγνληα ραξαθηήξα, φπσο ε ζσκαηηθή 

πγεία. 

Ζ επηθξάηεζε ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ κνληέινπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ παξακέιεζε ηφζν ηεο 

ςπρηθήο πγείαο φζν θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο θαζψο ε έκθαζε δηλφηαλ κφλν ζηε ζσκαηηθή 

πγεία. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε βέβαηα ηεο ηαηξηθήο αξρίδεη θαη αιιάδεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηεο θαηεχζπλζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη πιένλ πνιινί ηαηξνί 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ «ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ» ζηηο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο. 

Σν ελδηαθέξνλ έρεη αλαπηπρζεί δηφηη ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Σφζν 



 

[11] 
 

ε ζσκαηηθή φζν θαη ε ςπρηθή πγεία απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο πνηφηεηαο δσή (Η. 

Τθαληφπνπινο, 2001). 

Ζ ςπρηθή πγεία αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ άκεζε ή 

έκκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή επεμία ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ΠΟΤ 

γηα ηελ πγεία. πζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο, ηελ πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ, θαη ηε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Απηή ε ζεηηθή έλλνηα ηεο ςπρηθήο πγείαο, απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηελ 

επεκεξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ. Απηή ε έλλνηα, επίζεο, ηεο 

ςπρηθήο πγείαο είλαη ζχκθσλε κε ηελ επξεία θαη πνηθίιε εξκελεία ηεο ζε φινπο ηνπο 

πνιηηηζκνχο (WHO, 2005). Ο λένο θιάδνο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο έρεη δηεπξχλεη ηνλ 

νξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα ιακβάλεη επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή, λα δηαηεξεί ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ θαη λα δηαζέηεη επειημία. 

Ζ έξεπλα ζηε Θεηηθή Φπρνινγία, ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, έρεη αλαδείμεη επαξθψο ηε 

ζχλδεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο- επεμίαο κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ ςπρηθή πγεία, ππφ ην 

πξίζκα ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο, ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ δέζκεπζε 

θαη λνεκαηνδφηεζε ηεο δσήο, ηηο ζεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ. Σα ζηνηρεία απηά ππνγξακκίδνπλ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ δηαθεξπγκέλε 

ζέζε φηη ε ςπρηθή πγεία είλαη πέξα θαη πάλσ απφ ηελ απνπζία ςπρηθήο λφζνπ. 

Γηαπηζηψλνπκε, πσο ην ζχλνξν κεηαμχ ςπρηθήο πγείαο θαη επεμίαο είλαη κάιινλ εγγχηεξν, 

νη έλλνηεο απηέο πιεζηάδνπλ θαη αλαηξνθνδνηνχλ ε κηα ηελ άιιε, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε θιηληθφ (Seligman, 2008). Ζ έξεπλα ηνλίδεη φηη ε 

ππνθεηκεληθή επεκεξία, φπσο απηή κεηξάηαη κε θιίκαθεο αηζηνδνμίαο θαη ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνζηαηεχεη απφ ηε ςπρηθή θαη ηε ζσκαηηθή λφζν (Ostir, Ottenbacher & 

Markides, 2001). 
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Κεθάιαην 2
ν
: Φπρνπαζνινγία 

 

2.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Ζ ςπρνπαζνινγία είλαη θάηη πνπ επεξεάδεη φινπο καο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν. 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ εκάο κπνξεί θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή καο λα βηψζνπκε ζπκπηψκαηα 

κίαο δηαηαξαρήο θαη νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπκε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ εκθαλίζεη θάπνηα 

δηαηαξαρή. Με ηνλ φξν ςπρνπαζνινγία ζήκεξα, ν γεληθφο πιεζπζκφο αληηιακβάλεηαη ηελ 

χπαξμε ηνπιάρηζηνλ κίαο ςπρηθήο λφζνπ ζε έλα άηνκν. Ο φξνο, εκπλεπζκέλνο απφ ηελ 

δπηηθή πεξηγξαθηθή ςπρηαηξηθή, αθνξά εηδηθά ζπκπηψκαηα φπσο απηά 

θαηεγνξηνπνηνχληαη γηα θαζεκία απφ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζχκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ 

θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, 5
ε
 έθδνζε (DSM-IV-TR) ηνπ 

Ακεξηθάληθνπ Φπρηαηξηθνχ πιιφγνπ (APA, 2013), (Μάλνπ, 1997). 

ε κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ φξνπ ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζπλαληψληαη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ςπρηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηηο 

ηζηνξηθέο-θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ο Μάλνπ (1997) ηνπνζεηεί ηελ πξψηε ηδέα πεξί 

ςπρνπαζνινγίαο ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν κε ηελ άζθεζε ηνπ ηξππαληζκνχ πνπ αθνξνχζε 

κία ηερληθή πξνο ηελ εθδίσμε ησλ θαθψλ πλεπκάησλ απφ ηνλ άλζξσπν. Σελ επνρή 

πεξηγξαθήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ κε καγεία, δηαδέρηεθε ε πεξίνδνο πνπ ε 

ςπρηθή λφζνο απνηέιεζε αληηθείκελν ζεξαπείαο κέζσ ηεο ζξεζθείαο θαη αθφκε θαη 

ζήκεξα, κε ηελ εμέιημε ηεο ςπρηαηξηθήο επηζηήκεο, απαληψληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

θφζκνπ θαη νη ηξεηο πξνζεγγίζεηο απέλαληη ζηελ ςπρηθή δηαηαξαρή (Brown, Menninger, 

Karl, 1940). Ζ ζεσξία πσο ε αληίιεςε πεξί ςπρνπαζνινγίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ελφο ηφπνπ, ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ηνπ Dragunus (1973). ην ίδην άξζξν, ν Dragunus (1973) 

ππνζηεξίδεη πσο ε ςπρνπαζνινγία θαίλεηαη λα είλαη πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

εθθξαζκέλεο ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εθδειψλνληαη. 

ηνλ δπηηθφ θφζκν, κέρξη ην 1950 ε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ δηάγλσζε θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηεο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε (Rutter M. et all, 2008) νπφηε θαη ππήξμε 

κία έληνλε αλάγθε γηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ 

ζηαζκηζκέλεο λφξκεο ςπρνπαζνινγίαο θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηδείμνπλ εγθπξφηεηα 

σο πξνο ηελ επηβεβαίσζε θαη επαιήζεπζή ηνπο (Robins & Guze, 1970). Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ ε ζπγγξαθή ηνπ DSM-IV-TR (APA, 2000) θαη ηνπ ICD-10 (World Health 
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Organization, 1996) ηα νπνία απνηεινχλ εγρεηξίδηα γηα πςειά ζπζηεκαηηθνπνηεκέλεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο δηαγλψζεσλ. Οη επηζηήκνλεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δηαγλσζηηθά 

εξγαιεία νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ πσο ηα εξγαιεία απηά δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα γίλεηαη ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε ηε λφζν, θαη πσο απηά ηα εξγαιεία 

παξακέλνπλ ππνθείκελα κειινληηθψλ βειηηψζεσλ θαη εμειίμεσλ θαζψο ε επηζηεκνληθή 

γλψζε απμάλεηαη ζπλερψο (Rutter et all, 2008). Σν 1997 ν φξνο ςπρνπαζνινγία δίλεηαη 

ζπλνπηηθά σο ε κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ 

(Υνπληνπκάδε Α., Παηεξάθε Λ., 1997). πκπεξαζκαηηθά, ν νξηζκφο ηεο ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Απφ ηηο 

αλαζθνπήζεηο ηνπ Tsou (2009) θαη ηεο Porteri (2010) φκσο ζην έξγν ηνπ Bolton (2008) 

γίλεηαη μεθάζαξν πσο δελ ππάξρεη κία μεθάζαξε απάληεζε ζην εξψηεκα ηη είλαη ςπρηθή 

δηαηαξαρή. Αληηζέησο, ην δήηεκα ρξεηάδεηαη κία ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δηαθνξεηηθά ζηαζκά ηα νπνία επηθαινχκαζηε ζηελ πεξηγξαθή θαη απφδνζε κηαο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Bolton, 2008). 

Tν 1998 ν Mέιινλ πεξηγξάθεη ηελ ςπρνπαζνινγία σο εθείλε ηελ θαηεγνξία φισλ ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ είλαη αζχκβαηεο κε ηελ επηπρία ηνπ αηφκνπ ππφ ηελ 

έλλνηα πξφθιεζεο πεξηηηήο δπζθνξίαο, έθιπζεο πφλνπ θαη αληθαλφηεηαο θαη δηαηάξαμεο 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Μέιινλ, 1998). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ςπρνπαζνινγία 

εμεηάδεηαη σο πξνο ην εθπησηηθφ απνηέιεζκα πνπ επηθέξεη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηελ δπζιεηηνπξγηθή ηνπ ζρέζε κε ηελ θνηλσλία παξαιείπνληαο λα αλαθεξζεί 

ζηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. 

 

2.2 Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε κειέηε ηεο δηαηαξαρήο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ κειέηε ηνπ θπζηνινγηθνχ. Ζ αξρή απηή έρεη εθθξαζηεί απφ πνιινχο 

πξσηνπφξνπο ζεσξεηηθνχο (Cicchetti & Toth, 2010). Έρνληαο, ινηπφλ, σο αθεηεξία πσο 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ε παζνινγία ηνπ θαη αληίζηξνθα, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο παζνινγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε θπζηνινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία, πνιινί επηζηήκνλεο 

(Cicchetti, 1984)  ππνζηεξίδνπλ πσο ε κειέηε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνζθέξεη νπζηαζηηθή γλψζε ζηελ θαηαλφεζε απηνχ πνπ νξίδνπκε σο θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ζπκπεξηθνξά θαη ςπρηθή θαηάζηαζε. Αληηζηξφθσο, ε κειέηε ηνπ 

θπζηνινγηθνχ πξνζθέξεη γλψζε γηα ηελ ςπρνπαζνινγία (Cicchetti & Toth, 1998). 
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Δξεπλψληαο ινηπφλ ηελ ςπρνπαζνινγία σο έλα κεγεζπληηθφ θαθφ ησλ θπζηνινγηθψλ 

βηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, απνθηάηαη πεξηζζφηεξε γλψζε θαη γηα ην 

θπζηνινγηθφ (Cicchetti & Toth, 2010). Έλαο θαηλνχξηνο θιάδνο πνπ μεθίλεζε κφιηο ην 

1974 θαη βαζίδεηαη επάλσ ζε απηή ηελ ζεσξία θαη κειεηάεη ηελ ςπρνπαζνινγία είλαη ε 

εμειηθηηθή ςπρνπαζνινγία (Soufre, 2009). Ο θιάδνο απηφο πξνζπαζεί λα κειεηήζεη θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο εθιπηηθνχο θαη δηαησληζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο· γελεηηθνχο, βηνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ςπρνινγηθνχο ζε 

παξαιιειηζκφ κε ηελ κειέηε ηεο θπζηνινγηθήο εμέιημεο ελφο αηφκνπ (Cicchetti & Toth, 

1998). Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ φπσο ε εκβξπνινγία, ε 

γελεηηθή, νη λεπξνεπηζηήκεο, ε ςπραλάιπζε θαη ε θιηληθή, εμειηθηηθή θαη πεηξακαηηθή 

ςπρνινγία (Cicchetti & Toth, 1998), ε εμειηθηηθή ςπρνπαζνινγία απνζθνπεί αξρηθά ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ελ ζπλερεία ζηελ, εη δπλαηφλ, κεγαιχηεξε αλαθνχθηζε ηνπ 

αηφκνπ θαη αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

2.3 Δπηδεκηνινγία Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ 

Ζ επηδεκηνινγηθή έξεπλα είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο πγείαο θαη ησλ αζζελεηψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζηαηηζηηθήο ζηελ ηαηξηθή. Δίλαη ε βάζε θαη ε ινγηθή ησλ παξεκβάζεσλ κε 

ελδηαθέξνλ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. Θεσξείηαη σο κεζνδνινγία αηρκήο ζηελ έξεπλα πνπ 

είλαη ζρεηηθή κε ηε Γεκφζηα Τγεία (Barker DJP., Rose G., Coggon D., 1997). Ζ 

επηδεκηνινγία κε ηελ ςπρνπαζνινγία ζπλδένληαη άκεζα θαζψο ε επηδεκηνινγία 

εμππεξεηεί ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά εκθάληζεο θάπνηαο 

δηαηαξαρήο θαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. πρλά νη επηδεκηνινγηθέο 

έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

δηαηαξαρήο εμεηάδνληαο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ.  Ζ γλψζε ζρεηηθά κε απηνχο κπνξεί 

λα καο πξνζαλαηνιίζεη ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ δηαηαξαρψλ αιιά θαη λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

θαη εηδηθφηεξα ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ (Kring A.M., Davison G.C., Neale J.M., 

Johnson S.L., 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO, 2014a), κεξηθέο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο εμαηηίαο 

κεγαιχηεξεο έθζεζήο ηνπο ζε αληίμνεο θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ πιεζπζκφ. Ο πιεζπζκφο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

θαίλεηαη λα πάζρεη πεξηζζφηεξν απφ δηαηαξαρέο δηάζεζεο, αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη 
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δηαηαξαρέο ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο ελψ ν πιεζπζκφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

θαίλεηαη λα πάζρεη πεξηζζφηεξν απφ δηαηαξαρέο εμαξηήζεσλ απφ νπζίεο (Nock et al, 

2009). Παξαηεξείηαη επίζεο θαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, κε ηηο γπλαίθεο λα 

πξνεγνχληαη εηδηθά ζηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο (Μάλνπ, 1997) θαη ζηηο δηαηαξαρέο 

δηαηξνθήο (Keel, 2005). O Π.Ο.Τ. ζηξέθεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ εληζρπηηθψλ παξαγφλησλ εκθάληζεο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο αιιά παξφια απηά, πάλσ απφ 800.000 άλζξσπνη απηνθηνλνχλ 

εηεζίσο (WHO, 2014a). χκθσλα κε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, ηελ 

απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη ηελ χπαξμε ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ν κηζφο πιεζπζκφο απφ 

απηνχο πνπ είραλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ είρε ιάβεη θιηληθή δηάγλσζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο 

θαζψο θαη ηα δχν ηξίηα απηψλ πνπ πξνέβεζαλ ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο (Νauert, 2009). Ο 

αξηζκφο απηφο είλαη αλεζπρεηηθφο ηφζν θαη απφ ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ φζν θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ κία ςπρηθή δηαηαξαρή δελ 

δηαγηγλψζθνληαη θαη ζπλεπαγσγηθά δελ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε απνηέιεζκα ε έθβαζε ηεο 

δηαηαξαρήο λα είλαη δπζκελήο. 

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θιηληθά δηαγλσζκέλε ςπρηθή δηαηαξαρή, ην 

θνηλσληθφ θφζηνο αιιά θαη ην πξνζσπηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θφζηνο ηνπ αηφκνπ είλαη 

κεγάιν. Ζ χπαξμε θαη κφλν θάπνησλ απφ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ κία ςπρηθή δηαηαξαρή 

κπνξεί λα επηθέξεη εθπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ εξγαζία ηνπ αηφκνπ ζχκθσλα 

κε έξεπλα πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθά κε ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, γεληθεπκέλεο 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο, εηδηθψλ θνβηψλ θαη δηαηαξαρήο παληθνχ κε ή ρσξίο αγνξαθνβία 

(Nauert, 2014). Σα άκεζα επξήκαηα αθνξνχζαλ κεησκέλε εξγαζηαθή απφδνζε θαη 

πνιιαπιέο απνπζίεο αιιά ππάξρεη έληνλε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ. Δπαγσγηθά ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο 

πξφιεςεο ηεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

πξαγκάησζεο θαη επηπρίαο. 

  



 

[16] 
 

Κεθάιαην 3
ν
 : ρηδόηππα Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ζπληίζεηαη απφ ζηνηρεία (traits) ηα νπνία εθθξάδνπλ δηαξθείο ηξφπνπο 

αληίιεςεο, ζρέζεηο ή ζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ εαπηφ. Δπηδεηθλχνληαη ζε έλα 

επξχ θάζκα ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη είλαη εκθαλή ζε 

φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ.  

 

3.1. Γηαηαξαρέο ηεο Πξνζσπηθόηεηαο 

Οη Γηαηαξαρέο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο, φπσο θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ Άμνλα ΗΗ ηνπ DSM-V-

TR (APA, 2013), ραξαθηεξίδνληαη απφ άθακπηεο θαη δπζπξνζαξκνζηηθέο απαληήζεηο ζην 

ζηξεο, αθνξνχλ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ επηθέξνληαο ζεκαληηθέο εθπηψζεηο 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη έθθξαζε, ηελ εξγαζία 

θαη ηελ δηαζθέδαζε. Σν άηνκν κε Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθφηεηαο ηείλεη λα απνδίδεη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ ζε εμσηεξηθνχο απφ ηνλ ίδην παξάγνληεο ελψ ζπλήζσο δελ έρεη ςπρσηηθά 

επεηζφδηα. Αλ επηζπκβεί ςχρσζε ηφηε είλαη ζπλήζσο ηεο κνξθήο ηεο Βξαρείαο Φπρσηηθήο 

Γηαηαξαρήο, ηεο Μείδνλνο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο Με Φπρσηηθά ηνηρεία ή κε ηε 

κνξθή παξνδηθψλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ (Μάλνπ, 1997).  

Οη Γηαηαξαρέο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

 ρηδνεηδήο, Παξαλνεηδήο, ρηδφηππε γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά 

εθθεληξηθνί ή παξάμελνη. 

 Αληηθνηλσληθή, Μεηαηρκηαθή, Γξακαηηθή, Ναξθηζζηζηηθή γηα αζζελείο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλά δξακαηηθνί, κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα ή αζηαζείο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

 Απνθεπθηηθή, Δμαξηεκέλε, Φπραλαγθαζηηθή Καηαλαγθαζηηθή γηα αζζελείο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά αγρψδεηο ή θνβηζκέλνη 

(Μάλνπ, 1997, ζει.403) 

Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία Γηαηαξαρψλ Πξνζσπηθφηεηαο ζπλαληψληαη ζε πνιιέο θνηλσληθέο 

νκάδεο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη ηελ χπαξμε ςπρνπαζνινγίαο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

κεξηθά ζηνηρεία είλαη αθφκα θαη επηζπκεηά, κε παξάδεηγκα ηνπο θνηηεηέο ηαηξηθήο κε 

ζηνηρεία θαηαλαγθαζηηθά πνπ ηνπο βνεζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην απαηηεηηθφ ηνπο 

δηάβαζκα (Μάλνπ, 1997).  
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3.2. ρηδόηππε Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Κιηληθή εηθόλα 

Οη αζζελείο κε ζρηδφηππε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπρλά εκθαλίδνληαη παξάμελνη 

ή εθθεληξηθνί. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη κία έληνλε δπζθνιία θαη αλεπάξθεηα ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δηάθνξεο ηδηνξξπζκίεο, εθθεληξηθφηεηεο θαη παξαμεληέο ηεο 

ζθέςεο, ηεο αληίιεςεο, ηεο νκηιίαο, ηεο εκθάληζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ είλαη 

φκσο αξθεηά ζνβαξέο ψζηε λα θηηάμνπλ ηα θξηηήξηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ δηαηαξαρή 

αξρίδεη λσξίο ζηελ ελήιηθε δσή θαη είλαη παξνχζα ζε κία πνηθηιία θαηαζηάζεσλ. 

Πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ παιηφηεξα δηαγηγλψζθνληαλ σο κεηαηρκηαθή, ιαλζάλνπζα ή 

απιή ζρηδνθξέλεηα, εκπίπηνπλ ζήκεξα ζηε ρηδφηππε Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθφηεηαο 

(Μάλνπ, 1997).  

 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

 Γηα λα δνζεί θιηληθή δηάγλσζε πξέπεη λα πιεξνχληαη πέληε απφ ηα παξαθάησ: 

 Ηδέεο αλαθνξάο (Ideas of reference): ιαζεκέλεο εξκελείεο νξηζκέλσλ γεγνλφησλ 

φηη έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία εηδηθά γηα ην άηνκν κε ηελ δηαηαξαρή (ρσξίο 

φκσο λα θηάλνπλ ζε παξαιεξεηηθνχ επηπέδνπ πεπνίζεζε). 

 Παξάδνμεο πεπνηζήζεηο – καγηθφο ηδεαζκφο (Odd beliefs – magical thinking): πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηηο πνιηηηζκηθέο 

ζηαζεξέο (π.ρ. δεηζηδαηκνλία, πίζηε ζε καληηθή ηθαλφηεηα θαη εηδηθέο δπλάκεηο, 

ηειεπάζεηα, ή έθηε αίζζεζε, αιιφθνηεο θαληαζηψζεηο ή αιιφθνηεο επίκνλεο 

ελαζρνιήζεηο). 

 Αζπλήζηζηεο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο (Unusual perceptual experiences): νπηηθέο ή 

αθνπζηηθέο παξαηζζήζεηο, αίζζεζε ηεο παξνπζίαο άιινπ αηφκνπ ζε άδεην δσκάηην 

ή θαη ζσκαηηθέο παξαηζζήζεηο. 

 Παξάδνμε Οκηιία (Odd speech): ηδηνζπγθξαζηαθέο θξάζεηο, ηδηνζπγθξαζηαθή 

θαηαζθεπή ιέμεσλ, αζάθεηα ιφγνπ, ζπκπαγήο ή ππεξβνιηθά αθεξεκέλε ζθέςε. 

 Παξαλντθφο ηδεαζκφο (Suspiciousness): πίζηε ζε επηθίλδπλεο βιέςεηο θαη 

θαθφβνπινπο ζρεδηαζκνχο απφ ηα άιια άηνκα. 

 Πεξηζθηγκέλν ζπλαίζζεκα (Constricted affect): αδπλακία έθθξαζεο έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 
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 Παξάδνμε ζπκπεξηθνξά (Odd behavior): εθθεληξηθφηεηα, απνθπγή θνηηάγκαηνο 

ζηα κάηηα, αηαίξηαζηε έλδπζε  

 Γηαπξνζσπηθή ειιεηκκαηηθφηεηα (No close friends): άβνιε αίζζεζε, απξνζπκία 

γηα πξνζέγγηζε άιισλ ή απφ άιινπο αλζξψπνπο (εθηφο απφ ζπγγελείο πξψηνπ 

βαζκνχ ). 

 Κνηλσληθφ άγρνο (Social anxiety): πνπ δελ ειαηηψλεηαη κε ηελ νηθεηφηεηα θαη 

ηείλεη λα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε παξαλνεηδείο θφβνπο παξά κε αξλεηηθή 

εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, γηα λα δνζεί δηάγλσζε δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, κηαο δηαηαξαρήο Γηάζεζεο 

κε ςπρσηηθά ζηνηρεία, κηαο άιιεο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο ή κηαο βαξηάο εθηεηακέλεο 

αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο (Μάλνπ, 1997, ζει. 413).  

 

Δπηπνιαζκφο 

Ο επηπνιαζκφο ηεο δηαηαξαρήο εθηηκάηαη κεηαμχ 3-5% (Kaplan & Sadock, 1998). 

Φαίλεηαη φηη είλαη ειαθξψο ζπρλφηεξε ζηνπο άληξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο ελψ είλαη 

ζαθψο ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε κεηαμχ ησλ πξψηνπ βαζκνχ βηνινγηθψλ ζπγγελψλ 

ζρηδνθξεληθψλ αζζελψλ απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 

 

3.3.ρηδόηππα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλλνζεξόηεηα  

Ο φξνο ζρηδνηππία αθνξά κία ιαλζάλνπζα νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα 

κία επξχηεξε έλλνηα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δίλαη πηζαλφ ε ζρηδνηππία λα ζπλαληάηαη 

θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο φπσο ε παξαλνεηδήο,  ε ζρηδνεηδήο θαη ε ςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη πεξίπνπ ην 30% ησλ αηφκσλ κε 

ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή έρνπλ πςειά πνζνζηά ζρηδνηππίαο 

(Vollema., 1999: 21). Ζ θιηληθή δηάγλσζε ηεο ζρηδφηππεο δηαηαξαρήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζπλαληάηαη ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε  θαηάζιηςε, απηνθηνλία, βία θαη 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, παξνδηθά ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, βξαρέα ςπρσηηθά 

επεηζφδηα, θαηάρξεζε νπζηψλ (Μάλνπ, 1997). 
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Γεληθόο Πιεζπζκόο 

ρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ εθδειψλνληαη ζπρλά καδί κε άιια 

ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο φπσο είλαη ε ππέξβαζε εαπηνχ (self-transendence), ε απνθπγή 

βιάβεο (Harm-avoidance), ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε φπσο ζηνπο αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα (Guillem F. et all., 2002). ε κε θιηληθά δείγκαηα κε πςειά ζρηδφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά, πςειή ππέξβαζε εαπηνχ, απνθπγή βιάβεο θαη ρακειή απηνθαηεχζπλζε, 

κνηάδνπλ λα εληζρχνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε ζρηδνηππίαο (Daneluzzo et al, 2005; 

Hori et al, 2012). Πξάγκαηη, ζε άιιεο έξεπλεο, ν δηαπξνζσπηθφο παξάγνληαο (π.ρ. 

αξλεηηθή ζρηδνηππία) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρηδφηππεο πξνζσπηθφηεηαο (SPQ) είρε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή βιάβεο θαη ν γλσζηηθν-αληηιεπηηθφο παξάγνληαο (π.ρ. 

ζεηηθή ζρηδνηππία) είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππέξβαζε εαπηνχ (Daneluzzo et al, 

2005). 

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο δσήο φπσο ρακειφ βάξνο ηνπ 

πιαθνχληα, ρακειφ βάξνο ζηελ γέλλεζε, κηθξφηεξε πεξίκεηξνο θξαλίνπ ζηνπο δψδεθα 

κήλεο δσήο θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (π.ρ. ρακειή νηθνγελεηαθή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε, γέλλεζε θζηλφπσξν ή άλνημε θαη θάπληζκα ηεο κεηέξαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο) κπνξεί λα παίμνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πξφβιεςε 

εθδήισζεο ζρηδνηππίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο (Lahti et al, 2009) φπσο 

αθξηβψο έρεη βξεζεί θαη γηα ηε ζρηδνθξέλεηα (Hultman et al, 1997; Cannon et al, 2002). 

 

Σρηδόηππε Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθόηεηαο θαη Σρηδνθξέλεηα 

Καζψο ηα ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ απνδεηρζεί κε γελεηηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο 

κειέηεο φηη εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ θαη φηη απνηεινχλ ηα πξφδξνκα 

ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζε θαηλνκεληθά 

πγηή άηνκα έρεη ιάβεη πνιιή πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δθηφο φκσο απφ απηή ηελ 

κειέηε γηα πξφιεςε, ηα ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ γλψζε 

αλαθνξηθά κε ηνπο παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ζρηδνθξέλεηαο αθνχ κνηξάδνληαη 

παξφκνηα βάζε (Maier W., et al, 1999). Ζ έξεπλα ησλ αζζελψλ κε ζρηδφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξεηαη γηα δχν αθφκα ιφγνπο. Αθελφο, ν επηπνιαζκφο ησλ αηφκσλ 

κε ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη αθεηέξνπ 

ε ζπλεξγαζία είλαη θαιχηεξε (Vollema, 1999,ζει.25). 
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3.4. ρηδόηππα ραξαθηεξηζηηθά θαη Φπρηθή Τγεία 

ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο πγηνχο πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ ςπρνπαζνινγία, πνιιέο 

απφ ηηο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζε κνξθέο κε θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο νη νπνίεο 

κπνξνχλ εχθνια λα ζπιιεθζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα βηνινγηθψλ ζεσξηψλ φπσο απηέο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνπο Eysenck, Gray θαη ηνπο αθφινπζνχο ηνπο. Δλ αληηζέζεη, νη 

ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε απηέο ηηο ζεσξίεο. Παξφια απηά, ζηε 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηε ρηδνθξέλεηα, ε έλλνηα ηνπ ζπλερνχο πάληα απνηεινχζε πφιν 

ελδηαθέξνληνο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάησ απφ ηνλ φξν ηεο «ζρηδνηππίαο». Δλψ νη 

ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο πσο ε ζρηδνηππία αληηπξνζσπεχεη πάληα κία ήπηα κνξθή 

ζρηδνθξέλεηαο θαη άξα δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή ζχλδεζε κε ηελ πγηή πξνζσπηθφηεηα, νη 

πνιέκηνί ηνπο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζρηδνηππία είλαη κία θπζηνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ε νπνία, φπσο αθξηβψο πνιιά άιια ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. ην 

άγρνο), πξνδηαζέηεη γηα κία ςπρσηηθή αζζέλεηα (Clarige, 2008). 
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Κεθάιαην 5
ν
 : θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

5.1 θνπόο ηεο κειέηεο 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ 

ζρηδνηππίαο (ζεηηθή, αξλεηηθή, απνδηνξγαλσκέλε) θαη ςπρνπαζνινγίαο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (κε θιηληθνχ). Γηα απηφ ην ιφγν, ζα  

αμηνινγεζνχλ νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζε ηπραίν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζα 

κειεηεζνχλ νη ζρέζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

θξηηηθήο αλάγλσζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

παξεκβάζεσλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπ αηφκνπ. Γεπηεξεχνλ φθεινο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα είλαη ε 

ζπιινγή επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ κειινληηθή πξνζαξκνγή ηεο ςπρνκεηξηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη απνδηνξγαλσηηθψλ ζρηδφηππσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (SPQ) ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ.  

 

5.2 Δξεπλεηηθή ππόζεζε 

Ζ θξηηηθή αλάγλσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνηείλεη αθελφο φηη ε ζρηδνηππία (ζεηηθή, 

αξλεηηθή θαη απνδηνξγαλσκέλε) θαη ε ςπρνπαζνινγία επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ (κε θιηληθνχ), θαη αθεηέξνπ φηη ε ζρέζε πνηφηεηαο δσήο θαη 

ςπρνπαζνινγίαο είλαη ακθίδξνκε (π.ρ. ε απμεκέλε ςπρνπαζνινγία ιφγσ ςπρηθήο λφζνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαθή πνηφηεηα δσήο θαη αληηζηξφθσο, ε ρακειή πνηφηεηα δσήο ιφγσ 

ζσκαηηθψλ λφζσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο). πγθεθξηκέλα, 

ε θαθή θπζηθή πγεία είλαη επηδήκηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία φζν θαη ε θαθή ςπρηθή πγεία 

ζπκβάιιεη ζηελ θαθή θπζηθή πγεία. Γηα παξάδεηγκα, ν ππνζηηηζκφο ζηα βξέθε κπνξεί λα 

απμήζεη ηνπο θηλδχλνπο ησλ γλσζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ ειιεηκκάησλ, νη θαξδηαθέο 

παζήζεηο θαη ν θαξθίλνο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν θαηάζιηςεο (Marmot M., & 

Wilkinson, R., 1999; Herman H.  and Jané-Llopis E., 2005). Δλψ, αληηζέησο ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη ε θαηάζιηςε ζπλδένληαη κε ηε κεησκέλε αλνζνινγηθή δξάζε θαη κε ηνλ 

απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο φγθνπ θαη ησλ ινηκψμεσλ (Kopp, M.S. et all, 2000).  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Τςεινηέξα ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο ζα ζρεηίδνληαη κε ρεηξφηεξα ζθνξ πνηφηεηαο 

δσήο. 

 Τςεινηέξα ζθνξ ζρηδνηππίαο (ηδίσο ζεηηθήο) ζα ζρεηίδνληαη κε ρεηξφηεξα ζθνξ 

πνηφηεηαο δσήο. 

 Τςειφηεξα ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο ζα ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα ζθνξ ζρηδνηππίαο. 

 Ζ ζρέζε ςπρνπαζνινγίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ζα ηξνπνπνηείηαη απν ηα επίπεδα 

ζρηδνηππίαο ηνπ αηφκνπ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο ηξνπνπνίεζεο έρεη ελδηαθέξνλ αιιά κε 

βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζεί. 
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Κεθάιαην 6
ν
 : Μεζνδνινγία 

 

6.1 Πιεζπζκόο κειέηεο 

Ο πιεζπζκφο ηεο κειέηεο είλαη κφληκνη θάηνηθνη  18 – 65 εηψλ, νη νπνίνη γελλήζεθαλ θαη 

κεγάισζαλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο νξίζηεθε ζηα 150 άηνκα 

θαζψο πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

θαη δελ έρνπκε σο βαζηθφ ζθνπφ ηε παξνπζίαζε επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 

Κξηηήξηα εηζαγσγήο: 

 Ζιηθία ζπκκεηερφλησλ ≥18 θαη ≤65. 

 Μφληκνη θάηνηθνη Ζξαθιείνπ 

 Να έρνπλ γελλεζεί θαη λα έρνπλ κεγαιψζεη ζην Ζξάθιεην. 

 Δπαξθήο ηθαλφηεηα λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα θαηαλννχλ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο. 

 Άηνκα πνπ έρνπλ δηαβάζεη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα.θαη έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπο  

Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: 

 Υξήζηεο νπζηψλ 

 Φπρηθά αζζελείο κε έγθπξε ςπρηαηξηθή δηάγλσζε 

 πγγελείο Α΄ Βαζκνχ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ρξφληα ςπρσζηθή 

ζπλδξνκή. 

 

6.2 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε πεξηγξαθηθή, πνπ έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηε δηελέξγεηα ηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ εθθάλζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία κε ηε κέζνδν ηεο επθνιίαο ή επρέξεηαο (convenience 

sampling). Ζ κέζνδνο ηεο  δεηγκαηνιεςίαο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο επηζηξάηεπζεο ελφο 

δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ κε γλψκνλα ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζε απηφ θαζψο θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα (Bowling A., 2002). Θα πξέπεη 

βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο πηνζεηνχλ απηή ηε κέζνδν.  
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6.3 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

κέζσ απηνζπκπιεξνχκελσλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ. 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο έγηλε κε ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο: Quality of Life- BREF (WHOQOL-BREF), χζηεξα απφ 

ηελ έγθξηζε  ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ - 

Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν (Π.Ο.Τ., 2003). ε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην εμεηάδεηαη ε 

ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ επεκεξία, παξέρνληαο κηα 

νπηηθή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο δηαθνξεηηθή απφ ηελ αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηδφκελε 

Πνηφηεηα Εσήο κε βάζε πξναπνθαζηζκέλνπο δείθηεο (π.ρ. εηζφδεκα). Καηά πνιινχο ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ζε ζπλδπαζκφ κε 

αληηθεηκεληθνχο πξνθαζηζκέλνπο δείθηεο είλαη εγθπξφηεξε (Lehman A., 1997).Δπίζεο ην 

εξσηεκαηνιφγην WHOQOL-BREF παξέρεη λέεο γλψζεηο, αμηνινγψληαο πφζν ε παζνινγία 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην άηνκν παξεκπνδίδεη ηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία ηνπ ζε έλα 

επξχ θάζκα ηνκέσλ (WHO, 1997). 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο έγηλε κε ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ ςπρνκεηξηθνχ ηεζη 

SCL90. Πξφθεηηαη θαη απηή γηα κηα απηνζπκπιεξνχκελε θιίκαθα κέηξεζεο ησλ 

ππνθεηκεληθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ζπκπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζε 

πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο ςπρνπαζνινγίαο (Derogatis et al, 1977). Όπσο ππνδειψλεη θαη ε 

νλνκαζία ηεο (Symptom Checklist – 90), είλαη «ζπκπησκαηνθεληξηθή» θαη απνηειείηαη 

απφ 90 ιήκκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ηηκέο κέζσ κίαο θιίκαθαο Likert φπνπ ιακβάλεη 

ηηκέο απφ «θαζφινπ - πνηέ» έσο «εμαηξεηηθά – θάζε κέξα». Σα ιήκκαηα απηά 

αληηπξνζσπεχνπλ ελλέα ζπκπησκαηνινγηθέο δηαζηάζεηο: ζσκαηνπνίεζε, 

ςπραλαγθαζηηθφηεηα – θαηαλαγθαζηηθφηεηα, δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία, θαηάζιηςε, 

άγρνο, επηζεηηθφηεηα, θνβηθφ άγρνο, παξαλνεηδήο ηδεαζκφο, ςπρσηηζκφο. Δπηπιένλ, 

ππνινγίδνληαη ηξεηο δείθηεο ηεο έληαζεο θαη ηεο έθηαζεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο: 

 ύλνιν ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ (Θ) (Global Severity Index): δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ, δειαδή ηελ έθηαζε ησλ ζπκπησκάησλ. 

 Γείθηεο ελόριεζεο ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ (ΓΔΘ) (Positive Symptom Distress 

Index): απνηειεί κέηξν ηεο έληαζεο ηεο ελφριεζεο. 

 Γεληθόο δείθηεο ζπκπησκάησλ (ΓΓ) (Positive Symptom Total): ζπλδπάδεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ έληαζε ηεο ελφριεζεο απφ 

απηά. 
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Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρηδνηππίαο έγηλε κε ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ ςπρνκεηξηθνχ ηεζη SPQ 

(Schizotypal Personality Questionnaire) (Raine, 1991). Σν SPQ είλαη κία 

απηνζπκπιεξνχκελε «ζπλδξνκνθεληξηθή» θιίκαθα, ε νπνία απνηειείηαη απφ απαληήζεηο 

«λαη» θαη «φρη» θαη βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ DSMIII-R γηα ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδφηππεο 

δηαηαξαρήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο πεξηέρεη ππνθιίκαθεο γηα θαζέλα απφ ηα ελλέα 

ζρηδνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δηαινγήο ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε επξεία ζρηδνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

κπνξεί λα κεηξήζεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηε πξνζσπηθφηεηα.  Απηέο νη 

ππνθιίκαθεο πεξηιακβάλνπλ ηδέεο αλαθνξάο, καγηθή ζθέςε, αζπλήζηζηεο αληηιεπηηθέο 

εκπεηξίεο, θαρππνςία / παξάλνηα, θνηλσληθφ άγρνο, εθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά, 

απνδηνξγαλσκέλε νκηιία, ιίγνπο ζηελνχο θίινπο, θαη πεξηζθηγκέλν ζπλαίζζεκα. Ζ 

παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ SPQ παξνπζηάδεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

(Raine, 1994): ηα ζεηηθά, ηα αξλεηηθά θαη ηα απνδηνξγαλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο απφ πιεπξάο λεπξναπεηθνληζηηθνχ πξνθίι (Liddle, 

1987). 

 

6.4 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS 17. Έγηλαλ ηφζν ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πνηφηεηαο δσήο, 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ζρηδνηππίαο επί φινπ ηνπ δείγκαηνο, φζν θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

αθξαίσλ νκάδσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο. Γηεξεπλήζεθαλ νη πην ζεκαληηθνί 

πξνζδηνξηζηέο ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ αλαιχζεσλ πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (multiple 

regression models) πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ ζεηηθή, αξλεηηθή θαη απνδηνξγαλσηηθή 

ζρηδνηππία, ηνλ θάζε έλα ηνκέα ςπρνπαζνινγίαο φπσο κεηξάηαη κε ην εξσηεκαηνιφγην θαη 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. 

πγθεθξηκέλα, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε κε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπλερίζηεθε κε ηνλ έιεγρν 

αθξίβεηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο θαηαρψξεζεο.    

Ζ παξνπζίαζε ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κέζσ δηαγξακκάησλ (θπθιηθφ θαη ηζηφγξακκα) θαη ελφο πεξηγξαθηθνχ πίλαθα ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

παξακεηξηθνί έιεγρνη κέζσλ ηηκψλ (t- test) γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα. Γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο κε παξακεηξηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα 

Mann- Whitney θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman’s rho αληηζηνηρα. Σν ηεζη ρ
2 
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(Chi- Square test) ηνπ Pearson, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ηνπ Kolmogorov- 

Smirnov. 

Ο παξακεηξηθφο έιεγρνο κέζσλ ηηκψλ t- test αθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ζε έλα 

πνζνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, δχν αλεμάξηεησλ νκάδσλ ή δεηγκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ ειέγρνπ ζε απηή ηε κειέηε είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ππάξρεη 

δηαθνξά ζην κέζν ζθνξ ησλ θιηληθψλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηνπο θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. 

Σν θξηηήξην Mann-Whitney ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν δηαθνξάο ζηε κέζε ηηκή, δπν 

αλεμάξηεησλ νκάδσλ ή δεηγκάησλ. ηελ παξνχζα αλάιπζε ην θξηηήξην απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, φηαλ ηα ζθνξ ησλ 

θιηληθψλ κεηαβιεηψλ δελ αθνινπζνχζαλ ηε θαλνληθή θαηαλνκή.  

Ο έιεγρνο ρ2 (Chi-Square test) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ζπγθξίλεη ηηο ζπρλφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε θαηεγνξία 

ησλ κεηαβιεηψλ, κε ηηο αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο. ηε πεξίπησζε καο έρνπκε ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ πςειψλ θαη ρακειψλ ζθνξ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σέινο, εθαξκφζακε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. Παξνπζηάδνληαη νη 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (Beta) θαη ηα αληίζηνηρα δηαζηήκαηα  εκπηζηνζχλεο (95% 

Γ.Δ.). Σν ζχλνιν ησλ ειέγρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έγηλαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 5%.  

 

6.5 Ζζηθά δεηήκαηα 

Ζ κειέηε απηή είλαη κέξνο κίαο κεγαιχηεξεο κειέηεο πνπ έρεη σο ηίηιν: "H επίδξαζε ησλ 

αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ επί ελδνθαηλνηππηθψλ δεηθηψλ γηα 

ςχρσζε ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ" θαη ε νπνία  έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο Έξεπλαο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Αξ. Πξση: 

16/01-06-2011), ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο (Αξ. Πξση: ΓΝ/ΔΞ/749-1/21-12-2011) θαη έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ 

θεληξηθή Δπηηξνπή Γενληνινγίαο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Αξ. Πξση.: 06/18-

10-2012). 
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Κεθάιαην 6
ν
 : Απνηειέζκαηα 

 

6.1  Πεξηγξαθή δείγκαηνο. 

ην δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έιαβαλ κέξνο 151 άηνκα. Παξαθάησ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ κέζσ ηνπ Πίλαθα 1 θαη θάπνησλ δηαγξακκάησλ. Ζ κέζε ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ζηα 36.85±11.20  έηε ελψ θαίλεηαη απφ ην ηζηφγξακκα λα αθνινπζεί 

θαη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (Γηάγξακκα 1). 

Πίλαθαο1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο 

 Mean SD 

Ζιηθία (έηε) 36.85 11.20 

 N % 

Φύιν   

Άλδξαο 56 37.1 

Γπλαίθα 95 62.9 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   

Άγακνο 80 53.0 

Άιιν 71 47.0 

Ύπαξμε παηδηώλ   

Ναη 80 53.0 

Όρη 71 47.0 

Μνξθσηηθό επίπεδν   

Απφθνηηνο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 14 9,3 

Απφθνηηνο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 70 46,4 

Απφθνηηνο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 67 44,4 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε   

Άλεξγνο 30 19,9 

Γεκφζηνο ππάιιεινο 28 18,5 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 60 39,7 

Απηναπαζρνινχκελνο/ε 18 11,9 

Φνηηεηήο/ξηα 15 9,9 

πληνκνγξαθίεο: Mean= κέζε ηηκή, SD=ηππηθή απφθιηζε. 
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Γηάγξακκα 1. Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ειηθίαο (έηε). 

 

Παξάιιεια, έιαβαλ κέξνο 56 άλδξεο (37.1%) θαη 95 γπλαίθεο (62.9%) φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ην Γηάγξακκα 2.   

 

Γηάγξακκα 2. Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην θύινπ. 
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ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 

παληξεκέλα (47.02%) ζε ζρέζε κε ηα άγακα άηνκα(47.68%) δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά ελψ 

ην ππφινηπν πνζνζηφ απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ρσξίζεη ή είλαη ρήξα (Γηάγξακκα 

3). 

Γηάγξακκα 3. Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

 

 

 

 

Αθνινχζσο, απφ ην Γηάγξακκα , θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ζπκβηψλεη κε άιινπο (82.12%) ελψ είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ 

(17.22%) ησλ αηφκσλ πνπ κέλνπλ κφλα ηνπο. 

Γηάγξακκα 3. Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ ζπκβίσζε κε άιινπο.  
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Σέινο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά 

πςειφ εθφζνλ 70 άηνκα (46.36%) έρνπλ νινθιεξψζεη ην ιχθεην, ελψ 67 άηνκα (44.37%) 

έρνπλ αλψηεξεο ζπνπδέο (Γηάγξακκα 5). 

Γηάγξακκα 5. Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. 

 

6.2 πζρεηίζεηο 

Διέγμακε ηηο κεηαβιεηέο πνπ δείρλνπλ ηε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην 

ζπλνιηθφ ζθνξ ησλ θιηληθψλ κεηαβιεηψλ: Total Score of SPQ, Positive Symptom Distress 

Index of SCL (PSDI), θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (who.overall). Απφ ηνλ έιεγρν θάλεθε φηη 

ην δείγκα δελ έρεη θαλνληθφηεηα.  

 

Πηλάθαο 1: Test of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Πνηφηεηα Εσήο 

 
,117 151 ,000 ,951 151 ,000 

ρηδνηππία 

 
,104 151 ,000 ,952 151 ,000 

Φπρνπαζνινγία 

 
,119 151 ,000 ,936 151 ,000 
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Γηεξεπλψληαο ηηο ζρέζεηο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ, κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ Spearman, θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπλνιηθψλ 

ηηκψλ ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 2: πζρέηηζε ησλ ζπλνιηθώλ ζθνξ ησλ κεηαβιεηώλ 

 Variables Sig (2-tailed) 

1
Ο

 Εεύγνο 

Πνηφηεηα Εσήο 

 
,001 

ρηδνηππία 

 

2
ν
 Εεύγνο 

Πνηφηεηα Εσήο 

 
,006 

Φπρνπαζνινγία 

 

3
ν
 Εεύγνο 

ρηδνηππία 

 
,000 

Φπρνπαζνινγία 

 

 

 

Έγηλαλ επηπιένλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ζπλνιηθά ζθνξ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ αλά 

θχιν θαη αλά ειηθηαθή νκάδα. ρεηηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο αλά θχιν, φπσο βιέπνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα 3, θαίλεηαη φηη ζηε θαηεγνξία ησλ αληξψλ (n=56), κφλν ην 

ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζπλδέεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ 

ηεο ζρηδνηππίαο (p=,000). Δλψ ζηελ θαηεγνξία ησλ γπλαηθψλ (n=95) ε πνηφηεηαο δσήο 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλνιηθά ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο (p=,018) θαη ηεο 

ζρηδνηππίαο(p=,004), θαζψο θαη ε ςπρνπαζνινγία ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηα ζπλνιηθά 

ζθνξ ηεο ζρηδνηππίαο(p=,000).  
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Πίλαθαο 3: πζρεηίζεηο ησλ ζπλνιηθώλ ζθνξ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο ςπρνπαζνινγίαο 

θαη ηεο ζρηδνηππίαο σο πξνο ηελ πνηόηεηα δσήο, αλά θύιν.  

ΦΤΛΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΟΡ 

  

Πνηφηεηα 

δσήο 

 

ρηδνηππία 

 

Φπρνπαζν

ινγία 

 

Άληξεο 

  

  

  

  

  

Πνηφηεηα δσήο 

  

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,220 -,204 

Sig. (2-tailed)   ,103 ,132 

ρηδνηππία 

  

Correlation 

Coefficient 

-,220 1,000 ,485
**

 

Sig. (2-tailed) ,103   ,000 

Φπρνπαζνινγία 

  

Correlation 

Coefficient 

-,204 ,485
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,132 ,000   

Γπλαίθεο 

  

  

  

  

  

Πνηφηεηα δσήο 

  

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,290
**

 -,242
*
 

Sig. (2-tailed)   ,004 ,018 

ρηδνηππία 

  

Correlation 

Coefficient 

-,290
**

 1,000 ,434
**

 

Sig. (2-tailed) ,004   ,000 

Φπρνπαζνινγία 

  

Correlation 

Coefficient 

-,242
*
 ,434

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,018 ,000   

 

Όζν αθνξά ζηηο ζπζρεηίζεηο αλά ειηθία, ρσξίζακε ην δείγκα ζε ηξείο ειηθηαθέο νκάδεο:1
ε
 

18-30, 2
ε
 30-55, 3

ε
 55+. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4, ζηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα ε 

πνηφηεηα δσήο δε ζρεηίδεηαη κε ηε ςπρνπαζνινγία (p=,589) θαη ηε ζρηδνηππία (p=,111), 

ελψ ε ζρηδνηππία κε ηε ςπρνπαζνινγία έρνπλ ηζρπξή ζρέζε (p=,000). Αληίζεηα, ζηελ 

δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα γίλεηαη εκθαλήο ε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηε 

ςπρνπαζνινγία (p=,008) θαη ηε ζρηδνηππία (p=,034), θαζψο θαη ε ηζρπξή ζρέζε ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο κε ηε ζρηδνηππία (p=,000). Σέινο, ζηελ ηξίηε ειηθηαθή νκάδα  ε 

πνηφηεηα δσήο δε ζρεηίδεηαη κε ηε ζρηδνηππία (p=,420) ελψ έρεη νξηαθή κε ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ηελ ςπρνπαζνινγία (p=,095), θαζψο επίζεο δε ζρεηίδεηαη ε ςπρνπαζνινγία κε 
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ηε ζρηδνηππία (p=,535). Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα απνηεινχληαλ κφλν απφ 13 άηνκα θαη γηα απηφ δε 

κπνξνχκε λα έρνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

 

Πίλαθαο 4: πζρεηίζεηο ησλ ζπλνιηθώλ ζθνξ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο ςπρνπαζνινγίαο 

θαη ηεο ζρηδνηππίαο σο πξνο ηελ πνηόηεηα δσήο, αλά ειηθηαθή νκάδα. 

Ζιηθηαθέο 

νκάδεο 

 πλνιηθά θνξ 

  

Πνηφηεηα 

δσήο 

 

ρηδνηππία 

 

Φπρνπαζνινγία 

 

18-30 

  

  

  

  

  

Πνηφηεηα δσήο 

  

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,228 -,078 

Sig. (2-tailed) 
 

,111 ,589 

ρηδνηππία 

  

Correlation 

Coefficient 
-,228 1,000 ,479

**
 

Sig. (2-tailed) ,111 
 

,000 

Φπρνπαζνινγία 

  

Correlation 

Coefficient 
-,078 ,479

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,589 ,000 
 

30-54 

  

  

  

  

  

Πνηφηεηα δσήο 

  

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,228

*
 -,282

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,034 ,008 

ρηδνηππία 

  

Correlation 

Coefficient 
-,228

*
 1,000 ,506

**
 

Sig. (2-tailed) ,034 
 

,000 

Φπρνπαζνινγία 

  

Correlation 

Coefficient 
-,282

**
 ,506

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 
 

>=55 

  

  

  

  

  

  

Πνηφηεηα δσήο 

  

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,245 -,483 

Sig. (2-tailed) 
 

,420 ,095 

ρηδνηππία 

  

Correlation  -,245 1,000 ,190 

Coefficient ,420 
 

,535 

Φπρνπαζνινγία 

  

Sig. (2-tailed) -,483 ,190 1,000 

Correlation 

Coefficient 
,095 ,535 
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Έπεηηα έγηλαλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Οη ζπζρεηίζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο: 

 Τπνθιίκαθεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (Physical, Psychological, Social relationships, 

Environment)   

 Γηαζηάζεηο ηεο ζρηδνηππία (Cognitive_perceptual_3F, Interpersonal_3, 

Disorganised_3F) 

 Τπνθιίκαθεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο ( Somatization, obsessive.compulsive, 

interpersonal.sensitivity, depression, anxiety, anger.hostility, phobic.anxiety, 

paranoid.ideation, Psychotism, additional.scales)   

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

Πίλαθαο 5: πζρέηηζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζθνξ ηεο πνηόηεηαο δσήο κε ην ζπλνιηθό ζθνξ 

θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο.  

Dependent Variable: who.overall Spearman’s rho Sig (2-tailed) 

Αξλεηηθφο παξάγνληαο ζρηδνηππίαο -,323 ,000 

Απνδηνξγαλσηηθφο παξάγνληαο ζρηδνηππίαο -,199 ,014 

σκαηνπνίεζε (ςπρνπαζνινγία) -,258 ,001 

Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία (ςπρ.) -,199 ,014 

Καηάζιηςε(ςπρ.) -,222 ,006 

Άγρνο(ςπρ.) -,283 ,000 

Φνβηθφ άγρνο (ςπρ.) -,252 ,002 

Παξαλντθφο Ηδεαζκφο(ςπρ.) -,192 ,018 

Φπρσηηζκφο(ςπρ.) -,193 ,018 

πκπιεξσκαηηθέο κεηξήζεηο -,207 ,011 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο έρεη ζρέζε 

κε ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο θαη παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη 

κία αξλεηηθή κέηξηα ζπζρέηηζε. πγθξηκέλα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

παξαηεξνχκε φηη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο ζρεηίδεηαη κε δχν απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζρηδνηππίαο (Αξλεηηθή, Απνδηνξγαλσηηθή). ρεηηθά κε ηελ 

ςπρνπαζνινγία, παξαηεξείηαη φηη ε πνηφηεηα δσήο ζρεηίδεηαη ζρεδφλ κε φιεο ηηο 
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ππνθιίκαθεο απηήο, κε εμαίξεζε ηηο δχν παξαθάησ: “obsessive.compulsive” θαη 

“anger.hostility”.  

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζρέζεσλ θάλεθε φηη ε ππνθιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο. Ζ θιίκαθα 

ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ζρεηίδεηαη επίζεο κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο, πέξαλ ηεο ππνθιίκαθαο ηνπ ζεηηθνχ παξάγνληα ηεο 

ζρηδνηππίαο, κε ηελ νπνία δε ζρεηίδεηαη νξηαθά (p=,052). Σα ίδηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ε κφλε κεηαβιεηή πνπ 

δε ζρεηίδεηαη είλαη ε ππνθιίκαθα ηνπ ζεηηθνχ παξάγνληα ηεο ζρηδνηππίαο (p=,394). Σέινο, 

ε ππνθιίκαθα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζρεηίδεηαη, επίζεο, κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο, πέξαλ ηεο ππνθιίκαθαο ηνπ απνδηνξγαλσηηθνχ 

παξάγνληα ηεο ζρηδνηππίαο. Σα αθξηβή απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα.  

Πίλαθαο 6: πζρεηίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο πνηόηεηαο δσήο κε ηηο ππνθιίκαθεο ηηο 

ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο  

  σκαηηθή 

Τγεία 

Φπρνινγηθόο 

παξάγνληαο 

Κνηλσληθέο 

ζρέζεηο 

Πεξηβάιινλ 

Θεηηθή ζρηδνηππία Spearman’s 

rho 

-,231 -,159 
-,207* -,070 

Sig (2-tailed) ,004 ,052 ,011 ,394 

Αξλεηηθή 

ρηδνηππία 

Spearman’s 

rho 

-,347 -,306 
-,382** -,274** 

Sig (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,001 

Απνδηνξγαλσηηθή 

ρηδνηππία 

Spearman’s 

rho 

-,204 -,228 
-,141 -,287** 

Sig (2-tailed) ,012 ,005 ,085 ,000 

σκαηνπνίεζε 

(ςπρνπαζνινγία) 

Spearman’s 

rho 

-,380 -,342 
-,160* -,307** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,049 ,000 

Ηδενςπραλαγθαζκφο Spearman’s 

rho 

-,341 -,390 
-,283** -,242** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 

Γηαπξνζσπηθή 

Δπαηζζεζία (ςπρ.) 

Spearman’s 

rho 

-,393 -,420 
-,315** -,261** 
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Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 

Καηάζιηςε(ςπρ.) Spearman’s 

rho 

-,391 -,454 
-,371** -,307** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Άγρνο(ςπρ.) Spearman’s 

rho 

-,408 -,353 
-,222** -,214** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,008 

Θπκφο Spearman’s 

rho 

-,233 -,371 
-,285** -,178* 

Sig (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,029 

Φνβηθφ άγρνο(ςπρ.) Spearman’s 

rho 

-,380 -,292 
-,238** -,214** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,008 

Παξαλντθφο 

Ηδεαζκφο(ςπρ.) 

Spearman’s 

rho 

-,369 -,304 
-,346** -,367** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Φπρσηηζκφο(ςπρ.) Spearman’s 

rho 

-,378 ,-312 
-,244** -,246** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,002 

πκπιεξσκαηηθέο 

κεηξήζεηο  

Spearman’s 

rho 

-,301 -,295 
-,200* -,404** 

Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,014 ,000 

 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη έγηλαλ επηπιένλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ 

ηεο ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο φπνπ θάλεθε φηη φιεο νη ππνθιίκαθεο ηεο 

ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

Δπίζεο, έγηλαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ αθξαίσλ νκάδσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο. 

πγθεθξηκέλα, νξίζηεθαλ αθξαίεο νκάδεο γηα ηηο θιηληθέο κεηαβιεηέο ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

ηεο ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο κέζσ ησλ εθαηνζηεκνξίσλ ηνπ 10
νπ

 θαη ηνπ 90
νπ

 

, βάζε ηεο θαηαλνκήο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηηο εμεηάζακε σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο 

(who.overall). Όκσο ηα εθαηνζηεκφξηα απηά δελ παξείραλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ιφγσ 

ηνπ φηη ην δείγκα καο ήηαλ κηθξφ θαη βξέζεθαλ θαηεγνξίεο κε θαζφινπ ή ειάρηζηα άηνκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ θαηεγνξία ρακειή πνηφηεηα δσήο κε ρακειή ζρηδνηππία ν αξηζκφο 

δείγκαηνο ήηαλ κεδέλ θαη ζηελ θαηεγνξία ρακειή πνηφηεηα δσήο κε πςειή ζρηδνηππία ν 

αξηζκφο δείγκαηνο ήηαλ δχν. 



 

[37] 
 

Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ, νξίζηεθαλ εθ λένπ αθξαίεο νκάδεο γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ηεο ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο κέζσ ησλ εθαηνζηεκνξίσλ ηνπ 

20
νπ

 θαη ηνπ 80
νπ

.  

Απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ αθξαίσλ νκάδσλ θάλεθε φηη ε πςειή πνηφηεηα δσήο θαίλεηαη λα 

αληηπξνζσπεχεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο εκθάληζεο ζρηδφηππσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή πνηφηεηα δσήο θαη ρακειή 

ζρηδνηππία απνηεινχλ ην 24,4% ησλ αηφκσλ κε πςειή ζρηδνηππία, ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

πςειή πνηφηεηαο δσήο θαη κεζαία εκθάληζε ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηεινχλ ην 

43% ησλ αηφκσλ κε ζρηδνηππία ελψ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ηεο πςειήο 

ζρηδνηππίαο θαη ηεο πςειήο πνηφηεηαο δσήο απνηεινχλ ην 32,6%, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 7: πζρέηηζε αθξαίσλ νκάδσλ ηεο πνηόηεηαο δσήο, κε ηηο αθξαίεο νκάδεο 

ηεο ζρηδνηππίαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο. 

  Δκθάληζε ρηδφηππσλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ 

χλνιν 

Υακειή Μεζαία Τςειή 

Πνηφηεηα 

δσήο 

Υακειή  Αξηζκφο δείγκαηνο 0 1 5 6 

%  αηφκσλ Π. Ε. 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

% αηφκσλ κε 

ρηδνηππία 

0,0% 1,7% 8,1% 4,0% 

Μεζαία Αξηζκφο δείγκαηνο 9 21 29 59 

%  αηφκσλ Π. Ε. 15,3% 35,6% 49,2% 100,0% 

% αηφκσλ κε 

ρηδνηππία 

30,0% 35,6% 46,8% 39,1% 

Τςειή  Αξηζκφο δείγκαηνο 21 37 28 86 

%  αηφκσλ Π. Ε. 24,4% 43,0% 32,6% 100,0% 

% αηφκσλ κε 

ρηδνηππία 

70,0% 62,7% 45,2% 57,0% 

χλνιν Αξηζκφο δείγκαηνο 30 59 62 151 

%  αηφκσλ Π. Ε. 19,9% 39,1% 41,1% 100,0% 

% αηφκσλ κε 

ρηδνηππία 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ζ ζπζρέηηζε ησλ αθξαίσλ νκάδσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο έδεημε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο ζρηδνηππίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ πςειή θαηεγνξία 

ηεο πνηφηεηαο δσήο αλήθνπλ άηνκα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο εκθάληζεο ςπρνπαζνινγίαο. 

Βέβαηα, έγηλε εκθαλέο φηη ε κεζαία θαηεγνξία εκθάληζεο αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πςειήο πνηφηεηαο δσήο 23,3%, 44,2%, 32,6%. Γηα ηε ρακειή πνηφηεηα δσήο δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ζην ζχλνιν ηεο είλαη κφλν 6 άηνκα.  

ρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο ζρηδνηππίαο 

θάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ πςειή ςπρνπαζνινγία εκθαλίδνπλ θαη 

πςειά ζθνξ ζρηδνηππίαο (63.3%).  Δπίζεο, θάλεθε φηη έλα αμηφινγν πνζνζηφ αηφκσλ 

(53.3%) πνπ αλήθεη ζηε ρακειή θαηεγνξία εκθάληζεο ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ 

αλήθεη ζηε κεζαία νκάδα εκθάληζεο ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

6.3 Δθαξκνγή κνληέισλ γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εθαξκφζηεθε κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

αλάκεζα ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη  ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη κφλν ε ππνθιίκαθα ηεο ςπρνινγίαο 

θαηάζηαζεο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Όπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλά κία κνλάδα αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο (εχξνο ηηκψλ 9,33-19,11) ε ςπρνπαζνινγία 

κεηψλεηαη θαηά 0,07 κνλάδεο φηαλ ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηεο είλαη απφ 1,00 έσο 2,65.  

 

Πίλαθαο 9: Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηε ζηαηηζηηθή πξόβιεςε ηνπ ζπλνιηθνύ 

ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο από ηεο ππνθιίκαθεο ηεο πνηόηεηαο δσήο 

Τπνθιίκαθεο 

πνηόηεηαο δσήο  
B Lower Upper Sig (2-tailed) 

σκαηηθή πγεία -,024 -,061 ,014 ,223 

Φπρνινγηθή 

θαηάζηαζε  
-,068 -,101 -,035 ,000 

Κνηλσληθέο 

ζρέζεηο 
-,023 -,053 ,006 ,120 

Πεξηβάιινλ -,003 -,038 ,031 ,848 

Dependent variable: Positive Symptom Distress Index 
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Υξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο γηα λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, ηελ ζρηδνηππία θαη 

ηηο ππνθιίκαθεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Οη κεηαβιεηέο πξφβιεςεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 10.  

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ηέζζεξηο  (απφ 

ηηο δεθαελλέα) αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο 

εμαξηεκέλεο. πγθεθξηκέλα θαίλεηαη φηη ε ειηθία, ν αξλεηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζρηδνηππίαο θαζψο θαη ην άγρνο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Δλψ ν ζεηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρηδνηππίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Σέινο, θάλεθε κία νξηαθά ζηαηηζηηθή κε ζεκαληηθφηεηα κε ηελ 

δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία, φπνπ ε ζρέζε είλαη ζεηηθή.  

 

Πίλαθαο 10 : Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα ηε ζηαηηζηηθή πξόβιεςε ηνπ ζθνξ ηεο 

πνηόηεηαο δσήο από ηνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο, ηελ ζρηδνηππία θαη ηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο.  

Μεταβλητές Πρόβλεψης B 

95% Wald Confidence 
Interval 

Lower Upper Sig. 

(Intercept) 19,422 14,969 23,875 ,000 

Φχιν: Άλδξαο -,312 -1,019 ,395 ,387 

Φχιν Γπλαίθα 0
a
 

   
Δθπαίδεπζε: Πξσηνβάζκηα ,388 -1,094 1,871 ,608 

Δθπαίδεπζε: Γεπηεξνβάζκηα -,173 -,890 ,544 ,636 

[Δθπαίδεπζε: Αλψηαηε 0
a
 

   
Υσξίο παηδηά -,033 -1,281 1,215 ,959 

Με παηδηά 0
a
 

   
Άγακνο ,526 -,687 1,739 ,395 

Έγγακνο 0
a
 

   
Γηακνλή εληφο πφιεο -,347 -1,339 ,644 ,492 

Γηακνλή ζηα πξνάζηηα ,152 -,989 1,292 ,795 

Γηακνλή εθηφο πφιεο 0
a
 

   
Ζιηθία -,054 -,100 -,007 ,024 

Θεηηθφο Παξάγνληαο ,098 ,012 ,184 ,025 

Αξλεηηθφο Παξάγνληαο -,101 -,192 -,010 ,029 

Απνδηνξγαλσηηθφο παξάγνληαο -,085 -,220 ,050 ,219 

σκαηνπνίεζε -,124 -1,029 ,780 ,788 
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(ςπρνπαζνινγία) 

Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία 

(ςπρ.) 
,637 -,372 1,647 ,216 

Καηάζιηςε(ςπρ.) 1,212 -,110 2,533 ,072 

Άγρνο(ςπρ.) -,478 -1,609 ,653 ,407 

Φνβηθφ άγρνο (ςπρ.) -1,495 -2,831 -,158 ,028 

Παξαλντθφο Ηδεαζκφο(ςπρ.) -,210 -,965 ,545 ,586 

Φπρσηηζκφο(ςπρ.) -,627 -2,143 ,888 ,417 

πκπιεξσκαηηθέο κεηξήζεηο -,331 -1,196 ,534 ,453 

Dependent variable: πλνιηθφ ζθνξ πνηφηεηαο δσήο 

 

Ο δείθηεο πνιιαπιήο ζπλάθεηαο είλαη ίζνο κε 0,575 θαη ν πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ R2 είλαη ίζνο κε 0,221. Γειαδή, 22,1% ηεο δηαζπνξάο ηνπ ζθνξ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο  κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηελ επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Έπεηηα, εθαξκφζακε κνληέιν απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα λα ειεγρζεί ε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, απφ ηε ζρηδνηππίαο θαη ηε ςπρνπαζνινγία. Χο 

κεηαβιεηέο πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζπλνιηθά ζθνξ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

κεηαβιεηψλ. Απφ ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο θάλεθε φηη φηαλ ην ζπλνιηθφ ζθνξ 

ηεο πνηφηεηαο δσήο αλεβαίλεη θαηά κία κνλάδα ηφηε ηα ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά 

κεηψλνληαη θαηά 0,1 κνλάδεο ελψ ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά. Δπίζεο, ζε επηπιένλ ειέγρνπο παξαηεξήζεθε φηη φηαλ αλεβαίλεη ην 

ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαηά κία κνλάδα ηφηε αλεβαίλεη θαη ην ζθνξ ησλ ζρηδφηππσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά 0,03 κνλάδεο. Σα απνηειέζκαηα απηά θαη γηα ηηο δχν ζρέζεηο, 

έρνπλ ηζρπξή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p=002), αιιά είλαη άλεπ θιηληθήο ζεκαζίαο.  

 

 B Lower Upper Sig (2-tailed) 

πλνιηθφ ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο -,773 -1,813 ,267 ,145 

πλνιηθφ ζθνξ ζρηδνηππίαο -,046 -,084 -,009 ,015 

Dependent variable: πλνιηθφ ζθνξ πνηφηεηαο δσήο 

 

Σέινο, εθαξκφζακε κνληέιν απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα λα δηεξεπλήζνπκε εάλ 

ηξνπνπνηείηαη ε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ ςπρνπαζνινγία, απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ε εκθάληζε ησλ 

ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ε πνηφηεηα δσήο κεηψλεηαη (p.value ,017) θαη ε 

ςπρνπαζνινγία απμάλεηαη (p.value ,000). Απηφ καο δείρλεη φηη ε ζρέζε απηή δε 

ηξνπνπνηείηαη αιιά παξακέλεη κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ.  
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Κεθάιαην 7
ν
 : πδήηεζε 

 

Απηή ε κειέηε ζρεδηάζηεθε κε απψηεξν ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο κε ηε ςπρνπαζνινγία θαη ηε ζρηδνηππία, ψζηε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

θξηηηθήο αλάγλσζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

παξεκβάζεσλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ.  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη έσο ηψξα, κέζσ εξεπλψλ, έρεη παξαηεξεζεί κηα 

αδχλακε ή κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο ε ςπρνπαζνινγία, 

θαη ηεο ππνθεηκεληθήο πνηφηεηαο δσήο ζε δηάθνξεο κειέηεο (Corrigan & Buican, 1995; 

Lehman, 1996; Oliver et al, 1996; Kaiser et al, 1997). Με βάζε φκσο, ηα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε πνηφηεηα δσήο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ςπρνπαζνινγίαο αιιά θαη κε θάπνηεο 

θαηεγνξίεο ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

απηή ηελ άπνςε, θαζψο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηεο ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη θαηαιήγνπλ ζην φηη ηα ζπλνιηθά ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο αηφκνπ 

(Οηθνλφκνπ Μ., Κνθθψζε, Μ., Σξηαληαθχιινπ, Δ., Υξηζηνδνχινπ Γ., 2001). 

Ζ ζεκαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε αιιειεμάξηεζε ηεο κε ηε ζσκαηηθή θαη ε επηβάξπλζε 

πνπ πξνθαινχλ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

απνθηά απμαλφκελε αλαγλψξηζε, ηφζν απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, φζν 

θαη απφ ην επξχ θνηλφ (WHO, 2003).  

Πνιιαπινί θνηλσληθνί, ςπρνινγηθνί, θαη βηνινγηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν  

ςπρηθήο πγείαο ελφο αηφκνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ θησρή ςπρηθή πγεία ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηαρεία θνηλσληθή αιιαγή, ηηο αγρνγφλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηε θηψρεηα, ηα ρακειά 

επίπεδα εθπαίδεπζεο, ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηνλ κε πγηή 

ηξφπνο δσήο, ηνλ θίλδπλν βίαο, ηε θπζηθή πγεία θαη ηε παξαβίαζε αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ. Τπάξρνπλ επίζεο, ζπγθεθξηκέλνη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο θαη παξάγνληεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα είλαη έλα άηνκν επάισην ζηελ εκθάληζε 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Σέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο βηνινγηθέο αηηίεο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληζνξξνπία ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν (WHO, 2014b).  
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Λφγσ ηνπ εχξνπο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ςπρηθή πγεία, φπσο παξαηεξήζακε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

(ζπζρεηίζεηο πνηφηεηαο δσήο θαη ςπρνπαζνινγίαο), ε πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη 

επζχλε ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, θαζψο θαη ησλ ππεχζπλσλ 

ράξαμεο πνιηηηθήο (Friedly L., 2002). Οη εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ςπρηθή πγεία δελ ζα 

πξέπεη, ινηπφλ, λα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αιιά ζα πξέπεη 

λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο επξχηεξνπο ηνκείο κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη 

ηθαλφ λα πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία. Απηέο νη πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε 

ηεο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζε θπβεξλεηηθνχο 

θαη κε θπβεξλεηηθνχο ηνκείο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δθηφο 

απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ δξάζεηο  ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζηελ εξγαζία, ζηε δηθαηνζχλε, ζηηο κεηαθνξέο, ζην πεξηβάιινλ, ζηε ζηέγαζε, θαζψο θαη 

ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο πξφλνηαο, θάηη ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα ζηηο 

πξνηάζεηο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή. (WHO, 2014b).  

Mε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, έγηλε εκθαλέο φηη ε δηεξεχλεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο απνηειεί έλα κέζν γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλαγλψξηζε ηνπ πιήξνπο 

θάζκαηνο ηεο πγείαο θαη ηεο απαηηνχκελεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αηφκνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο επίζεο, θάλεθε φηη ζα 

κπνξνχζακε λα αμηνινγήζνπκε ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο θαη επεμίαο ηνπ αηφκνπ, 

φπνπ κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ε αμηνιφγεζε απηή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ 

βάζε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο βαζηδφκελεο ζηηο 

εθθξαζκέλεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (Οηθνλφκνπ Μ., Κνθθψζε, Μ., Σξηαληαθχιινπ, Δ., 

Υξηζηνδνχινπ Γ., 2001). 

Δλ ζπλερεία, ε ζρέζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηηο ζρηδνηππίαο κε ηελ πνηφηεηα δσήο 

θαίλεηαη φηη  ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ, θαηαδεηθλχνληαο 

ηε ζρέζε απηή ηζρπξφηεξε γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα άηνκα 30-55 εηψλ. Ζ ειηθία, θαίλεηαη 

φηη επεξεάδεη ηελ ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηε ςπρνπαζνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηνπο επηπιένλ ειέγρνπο θάλεθε φηη απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα, αλά ειηθηαθή νκάδα, έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ίζσο 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο 

πγείαο θαη πξφλνηαο, θαζψο ν ζρεδηαζκφο παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζα πξέπεη  λα 

βαζίδεηαη ζηηο εθθξαζκέλεο αλάγθεο απηψλ.  
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Δηδηθφηεξα, γηα ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα, κεηά απφ δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ αλαγθψλ θαη πνηφηεηαο δσήο έρεη θαλεί φηη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

επηδξά άκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Slade & ζπλ., 1999). Ο φξνο «πνηφηεηα δσήο» 

αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε επεκεξίαο ηελ νπνία έρεη ην άηνκν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

βηψλεη ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπ. Άιισζηε, ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο ηφζν 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο 

σο βαζηθφο γλψκνλαο ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γεληθφηεξα, 

θαζψο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (Μνλάδα Τπνζηήξημεο & Παξαθνινχζεζεο 

«ΦΤΥΑΡΓΧ – Β΄ ΦΑΖ», 2005) .  

Όπσο πεξηκέλακε θαη είδακε παξαπάλσ ε πνηφηεηα δσήο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηε 

ςπρνπαζνινγία θαη ηε ζρηδνηππία. πκπιεξσκαηηθά, απφ ηε παξνχζα κειέηε, θάλεθε 

επίζεο, φηη ε ππνθιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ηεο πνηφηεηαο δσήο επεξεάδεη ηελ 

εκθάληζε ζπκπησκάησλ ςπρνπαζνινγίαο, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηε ζεσξία ζρεηηθά 

κε ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πγείαο.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην εύξεκα ζρεηηθά κε ηα ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαίλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ εθθξάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπηψκαηα, 

αλήθνπλ θαη άηνκα πνπ έρνπλ πςειή πνηφηεηα δσήο. πκπιεξσκαηηθά ζε απηφ ιεηηνπξγεί 

ην εχξεκα φηη έλα αμηφινγν πνζνζηφ αηφκσλ (53.3%) πνπ αλήθεη ζηε ρακειή θαηεγνξία 

εκθάληζεο ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ αλήθεη ηαπηφρξνλα θαη ζηε κεζαία θαηεγνξία 

εκθάληζεο ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Απηφ ην εχξεκα ππνδειψλεη φηη κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά ζε 

έλα άηνκν ρσξίο φκσο λα κε ραξαθηεξίδεηαη σο παζνινγηθή θαηάζηαζε αιιά απηά λα 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

Όπσο είδακε ζηα θεθάιαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ηα ζρηδφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλήζσο εξκελεχνληαη σο ε “επαισηφηεηα” γηα ηελ εθδήισζε 

ζρηδνθξέλεηαο ή σο γεληθή “πξνδηάζεζε” γηα ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ζην θάζκα ηεο 

ςχρσζεο. ε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, φκσο, εθθξάδεηαη ππφ ηε κνξθή γλσξηζκάησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ θπζηνινγηθέο εθδειψζεηο (Krueger et al., 

2011)  ζε πην αθξαίεο εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπνπ έρεη θαλεί φηη 

ζπγθεθξηκέλα ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζην άηνκν. 

Γηα παξάδεηγκα έρεη απνδεηρζεί φηη νη «αζπλήζηζηεο εκπεηξίεο» θαη ε «γλσζηηθή 

απνδηνξγάλσζε» ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο πςειέο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο (Nettle, 2006). πκπιεξσκαηηθά ζε απηφ, ε παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ε ζεηηθή 
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δηάζηαζε ηεο ζρηδνηππίαο, έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο, αλ θαη είλαη άλεπ 

θιηληθήο ζεκαζίαο ιφγσ ηεο κηθξήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζθνξ. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

είλαη, πσο ε κειέηε απηή έδεημε φηη ηα πςειά ζθνξ ζρηδνηππίαο ζρεηίδνληαη κε ηα πςειά 

ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο.  

Δπίζεο, ην εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, δειαδή θάπνηα 

άηνκα ηα νπνία πάζρνπλ απφ κία ςπρηθή αζζέλεηα (π.ρ. πςειή ζρηδνηππία), κπνξεί λα 

έρνπλ θαιφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο. Ζ ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ 

πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα, αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο θαη ησλ επηζηεκψλ πγείαο. Πνιινί αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απαηηνχλ καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε 

πνηφηεηα δσήο γίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο (Lehman, 2005).  

Ζ αλεπαξθήο αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα, φπσο έρεη δείμεη παιαηφηεξε 

έξεπλα, αιιά θαη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ζπρλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη δηάγλσζεο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζε απηήλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο (Μνλάδα Τπνζηήξημεο & Παξαθνινχζεζεο 

«ΦΤΥΑΡΓΧ – Β΄ ΦΑΖ», 2005). 

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα εηδηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηηο ςπρηθέο παζήζεηο, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

πξφζθαηα επξήκαηα έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο κέρξη θαη ζήκεξα θαηαγξάθεηαη πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία 

παίξλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο ε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεηαη κεηαμχ 2011-2013 

πξνζεγγίδεη ην 50% (ΔΠΗΦΤ, 2013).  

Αλαθνξηθά, έρεη θαλεί ε κεγάιε αλάγθε γηα ζεξαπεία θαη θξνληίδα ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε κία 

κεγάιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κία αλαπηπζζφκελε  ρψξα. Απφ ηελ έξεπλά 

πξνέθπςε φηη αλ θαη απαηηεί κεγάια ρξεκαηηθά πνζά θαη πσο είλαη δχζθνιν λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο ειηθησκέλνη θαη ελήιηθεο κε 

εμαξηεηηθέο δηαηαξαρέο, ε πξνζζήθε ελφο θαη κφλν επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο ζε 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

ηελ έξεπλά απηή, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ηνπνζεηήζεθαλ ζε κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη εθπαίδεπζαλ ην ππάξρσλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Σνπο 

πξνκήζεπζαλ κε εξσηεκαηνιφγηα ιήςεο ηζηνξηθνχ ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπο 

ςπρνεθπαίδεπζαλ  ζε κνληέια παξέκβαζεο. Δπηθεληξψζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ζεκειίσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξηλείαο κε ηνπο αζζελείο θαη 



 

[45] 
 

ηφληζαλ ηελ ζεκαζία επηκνλήο θαη ππνκνλήο ζε βάζνο  ρξφλνπ. Σα εκθαλή ζεκάδηα 

βειηίσζεο ησλ αζζελψλ πνπ απνθφκηζαλ δείρλνπλ πσο ε έληαμε ηεο θξνληίδαο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πγείαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Pereira et al,2011).  

Βέβαηα, ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα, φκσο επηηξέπεη λα ζηαζκίζνπκε ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, πξνζδηνξίδνληαο κε κεγάιε αθξίβεηα ηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη ην άηνκν 

γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε δσή, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη πνιηηηζµηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη, θαζψο θαη ζε ζπλάξηεζε µε ηνπο 

πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο αλάγθεο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ 

(ΠΟΤ, 2003. Skevington, 2002). Μειέηεο πξνηείλνπλ, επίζεο ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο σο έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο παξεκβάζεσλ (Vaapio S. S. et all, 2008). 

Δπίζεο, ε παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ε ππνθιίκαθα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο δε ζρεηίδεηαη κε ηνλ απνδηνξγαλσηηθφ παξάγνληα ηεο ζρηδνηππίαο, ν 

νπνίνο ζπλίζηαηαη απφ ηνλ πεξίεξγν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη νκηιίαο. Απηφ ην 

απνηέιεζκα είλαη κία έλδεημε ζρεηηθά κε ην φηη ε εκθάληζε ησλ ζρηδφηππσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δελ εκπνδίδεη ην άηνκν λα έρεη έλα θαιφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο εθφζνλ 

ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπησκάησλ δελ απνηειεί κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε αιιά 

ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο (LIVESLEY W. J., JANG K. L., 

2005) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπλαθή απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, γίλεηαη πην ηζρπξή ε άπνςε φηη είλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε δηάγλσζε 

θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζσ θαηάιιεισλ δξάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ σο ζηφρν πξέπεη λα έρεη ηελ πξφιεςε, ηελ πξψηκε παξέκβαζε, ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ επαλέληαμε, θαζψο θαη ηελ δηαηήξεζε ελφο πςεινχ 

επηπέδνπ πνηφηεηα δσήο γηα ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζίγνπξα, έρεη γίλεη εκθαλήο ε πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, εηδηθά γηα ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα κε ηελ ςπρηθή ηνπο 

πγεία. Παξφια απηά, νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ αθφκα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο ζηελ επνρή καο. Οη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο 

ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηε ρψξα καο, δείρλνπλ πσο ην 10-20% ηνπ πιεζπζκνχ αλά 

πάζα ζηηγκή ππνθέξεη απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, απφ ηηο ειαθξφηεξεο, έσο ηηο βαξχηεξεο 

πνπ ζπρλά πξνθαινχλ αλαπεξία δηα βίνπ. Γχν πξφζθαηεο κειέηεο (Wittchen H.U et al 



 

[46] 
 

2010, Gustavvson A. et al 2011), ζπλδχαζαλ ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα απφ 30 ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο (27 ρψξεο ηεο ΔΔ, Διβεηία, Ννξβεγία, Ηζιαλδία) γηα ηηο ςπρηθέο θαη 

λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ή δηαθνξεηηθά ηηο «λφζνπο ηνπ εγθεθάινπ», πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεη ηνλ επηπνιαζκφ ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ, ηελ θνηλσληθή επηβάξπλζε πνπ 

πξνθαινχλ, φπσο θαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θξνληίδα ηνπο 

(Μνλάδα Τπνζηήξημεο & Παξαθνινχζεζεο «ΦΤΥΑΡΓΧ – Β΄ ΦΑΖ», 2005). 

Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππνινγίδεηαη 

φηη ην έλα ηέηαξην πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζα εκθαλίζεη θάζε έηνο θάπνηα ςπρηθή 

δηαηαξαρή. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πάζρεη απφ ηηο ιεγφκελεο 

«ζπλεζηζκέλεο» ςπρηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθά ζπκπηψκαηα ην άγρνο, ηε 

δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη 

κελ ιηγφηεξν ζνβαξέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαη ζεξαπεχζηκεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπο, αιιά δελ παχνπλ λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή πηψζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ παζρφλησλ.  

Δμάιινπ, έρεη θαλεί φηη ε ππνθεηκεληθή ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ην απνηέιεζκα 

κηαο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν νθείιεη ζπλερψο 

λα ζπκβηβάδεη ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο αθελφο κελ κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη αθεηέξνπ κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσλ ζηφρσλ 

(Οηθνλφκνπ Μ., Κνθθψζε, Μ., Σξηαληαθχιινπ, Δ., Υξηζηνδνχινπ Γ. 2001). 

ρεηηθά κε ηελ ςπρνπαζνινγία, θάλεθε φηη φιεο νη ππνθιίκαθεο ηεο (π.ρ ζσκαηνπνίεζε, 

άγρνο, θαηάζιηςε), ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά θαη μερσξηζηά ε θαζεκία κε φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Παξφια απηά, θάλεθε φηη ζηελ πςειή θαηεγνξία ηεο 

πνηφηεηαο δσήο αλήθνπλ άηνκα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο εκθάληζεο ςπρνπαζνινγίαο, αλ 

θαη θάλεθε φηη ηα πςειά ζθνξ πνηφηεηαο δσήο δε ζρεηίδνληαη κε ηα πςειά ζθνξ ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφο παξάγνληαο ζηελ πνηφηεηα δσήο θάλεθε λα είλαη ην 

άγρνο θαη ν αξλεηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρηδνηππίαο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: θνηλσληθφ άγρνο, πεξηζθηγκέλν ζπλαίζζεκα, θαρππνςία θαη 

έιιεηκκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Άιισζηε γλσζηφ είλαη φηη νη λέεο ζπλζήθεο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ππξνδφηεζαλ ηελ 

εκθάληζε ηέηνησλ ζπκπησκάησλ ςπρνπαζνινγίαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο ζρεηίδνληαη κε βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο. Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη, σο εθ ηνχηνπ πεξίνδνη πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ 
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ςπρηθή επεμία ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

(WHO, 2007). 

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί εθ λένπ ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη λα βαζίδνληαη 

ζηηο εθθξαζκέλεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο (Kontaxakis V. P., Havaki-Kontaxaki B. J., 2012). 

Φπζηθά, ηα νηθνλνκηθά θφζηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ ζεξαπεία ηεο εκθάληζεο 

ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη κεγάια. πγθεθξηκέλα ζηε κειέηε ησλ Gustavvson 

θαη ζπλεξγαηψλ (2011), φζν αθνξά ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηηο 

30 επξσπατθέο ρψξεο, ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ησλ «λφζσλ ηνπ εγθεθάινπ» ζηηο ρψξεο 

απηέο ππνινγίζζεθε ζε 798 δηο. €. Απφ απηφ ην πνζφ, ην 37% αθνξά ζε άκεζν 

πγεηνλνκηθφ θφζηνο, ην 23% ζε άκεζν κε πγεηνλνκηθφ θφζηνο θαη ην 40% ζε έκκεζν 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο. ηνλ Πίλαθα 7 θαίλεηαη ην 

θφζηνο ησλ θπξηνηέξσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ ίδηα κειέηε. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7 

Δηήζην Οηθνλνκηθφ Κφζηνο ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ 

ζε 30 Δπξσπατθέο Υψξεο 

Γηαηαξαρή  Γηο. € 

 

Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο* 113,4 

Άλνηεο 105,2 

Φπρψζεηο 93,9 

Γηαηαξαρέο άγρνπο 74,4 

Δμαξηήζεηο απφ νπζίεο 65,7 

Ννεηηθή ζηέξεζε 43,3 

Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο 27,3 

σκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο 21,2 

* Πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 
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Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ηε θξηηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε ςπρνπαζνινγία δελ θαίλεηαη λα απνηειεί πξνγλσζηηθφ 

παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο δσήο, φκσο ε ππνθιίκαθα ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Κάηη ην 

νπνίν δείρλεη φηη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε δηεξεχλεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζαλ εξγαιείν ζηηο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ελδείμεηο γηα ην πιήξεο 

θάζκα ηεο πγείαο. 

πλνςίδνληαο, άμην αλαθνξάο είλαη φηη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αιιά 

θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δείρλνπλ φηη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο, εηδηθά ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ζην 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ, κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη. Δπίζεο, έγηλαλ εκθαλείο 

νη ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ πξφιεςεο, πξναγσγήο ηεο πγείαο- 

ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φκσο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαιεία λα αθνινπζεζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα ζην πιαίζην κίαο γεληθεπκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ εμππεξεηνχκελσλ ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο πγείαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

ε θξνληίδα πγείαο θαη ζην πσο θαηαλννχκε ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Γηα απηφ ην 

ιφγν, ζην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε 

παξεκβάζεσλ θαη ζα γίλεη θαη αλαθνξά ζηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε αλάινγσλ παξεκβάζεσλ, πνιηηηθψλ θαη εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

 

Κεθάιαην 8
ν
: Πεξηνξηζκνί - Γπζθνιίεο 

 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απηήο παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο νη 

νπνίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σα εξγαιεία απηά 

ήηαλ απηνζπκπιεξνχκελεο θφξκεο, νη νπνίεο ελέρνπλ ζθάικαηα. πγθεθξηκέλα, ε 

πνηφηεηαο δσήο κπνξεί λα εμεηαζζεί είηε βαζηδφκελε ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ 

έρεη ην άηνκν είηε ζηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

αληηθεηκεληθνχο δείθηεο (π.ρ. ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εξγαζία θ.α.).  

Ζ πξνζεθηηθή φκσο παξαηήξεζε θαλεξψλεη φηη ε πνηφηεηα δσήο ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, πνπ απνδίδνπλ κάιηζηα θάζε θνξά θαη άιιε 



 

[49] 
 

ζεκαζία, αλάινγα κε ην εθάζηνηε αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. Έηζη, ζην πιαίζην 

ησλ θιηληθψλ παξεκβάζεσλ δελ ππάξρεη ζπλήζσο ηίπνηα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο κε ηελ πιαηηά ηεο έλλνηα, αιιά ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αμηνιφγεζε εθείλσλ ησλ 

πιεπξψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε αζζέλεηα ή ηε ζεξαπεία απηήο (Οηθνλφκνπ 

Μ., Κνθθψζε, Μ., Σξηαληαθχιινπ, Δ., Υξηζηνδνχινπ Γ. 2001). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε δελ είλαη εχθνιν 

λα γεληθεπζεί ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο πνπ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί θαη πνπ ην άηνκν ζεσξεί φηη ζπληεινχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

Γεληθφηεξα φκσο, ηα απηνζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζθάικα 

απφθξηζεο.  

Δπίζεο, ζηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ηνπ δείγκαηνο ζηε κειέηε είρακε ζέζεη σο φξν λα κελ 

πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαη λα κελ θάλνπλ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δεηγκαηνιεςίαο, δελ ζα κπνξνχζακε λα ειέγμνπκε 

ηελ αθξίβεηα ησλ ιεγνκέλσλ αθφκα θαη αλ ηα άηνκα είραλ δηαβάζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Δίλαη έλα πνιχ επαίζζεην ζέκα ψζηε λα κπνξέζεη ν απνθξηλφκελνο λα 

ην γλσζηνπνηήζεη. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, αμηνινγήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα κε δχν ηξφπνπο: πηζηεχνληαο φηη ζην δείγκα δελ αλήθνπλ άηνκα ηα νπνία 

πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα θαη πηζηεχνληαο φηη ζην δείγκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία πάζρνπλ.  

ρεηηθά κε ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηνξίδεηαη ε 

γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Βέβαηα, απηφ 

είλαη θάηη ην νπνίν είρακε νξίζεη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο απηήο. Με βάζε ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ήηαλ εκθαλέο φηη ε κέζνδνο απηή ελέρεη πεξηνξηζκνχο, θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη γεληθεχζηκα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, δηφηη ην δείγκα δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί  αληηπξνζσπεπηηθφ, κπνξεί φκσο λα πξνζθέξεη ελδεηθηηθά ζηνηρεία. Απηφ ην 

είδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, φκσο, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα πηινηηθή δνθηκή ή φηαλ 

εξεπλψληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, φπσο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή θαη ζηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ. Βέβαηα, κπνξεί ε κειέηε απηή λα πεξηέρεη ζθάικα επηινγήο (selection 

bias). ηε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο ην δείγκα απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ θπξηφηεξε πεγή κεξνιεςίαο 

(ζθάικαηνο) είλαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο ην δείγκα απνηειείηαη 

απφ φζα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ ή/θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο 

ηελ έξεπλα, θάηη ην νπνίν θάλεθε ρξήζηκν ιφγσ ηεο επαίζζεηεο θχζεο ηεο έξεπλαο. 
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Βέβαηα, είλαη ε πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή δεηγκαηνιεςίαο ρσξίο σζηφζν λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην 

δείγκα (Bryman A, 2012).  

Γεληθφηεξα φκσο ην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα, πξνθχπηεη ζηε πεξίπησζε πνπ δελ 

εξεπλάηαη νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο, αιιά έλα δείγκα απηνχ. Οθείιεηαη δε ζηηο ηπραίεο 

θπκάλζεηο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, δειαδή ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

είλαη απνιχησο αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη θαη 

επνκέλσο νη κεηξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δείγκα ζα απνθιίλνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

πξαγκαηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ (Υαξίζεο Κ., Κηνρφο Π, 1997). 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αληηκεησπίζακε δπζθνιίεο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ 

δείγκαηνο. ε απηφ βνήζεζε αξθεηά ν ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο ηεο κειέηεο.  

Σέινο, ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αλαιθάβεηνπο θαη 

άηνκα πνπ έρνπλ κεησκέλε αληίιεςε.  
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Κεθάιαην 9ν:  πκπεξάζκαηα 

 

8.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, επαιεζεχνληαη, θάηη ην νπνίν αλαιχεηαη παξαθάησ. Αλαθνξηθά 

παξνπζηάδνληαη μαλά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:   

 Τςεινηέξα ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο ζα ζρεηίδνληαη κε ρεηξφηεξα ζθνξ πνηφηεηαο 

δσήο. 

 Τςεινηέξα ζθνξ ζρηδνηππίαο (ηδίσο ζεηηθήο) ζα ζρεηίδνληαη κε ρεηξφηεξα ζθνξ 

πνηφηεηαο δσήο. 

 Τςειφηεξα ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο ζα ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα ζθνξ ζρηδνηππίαο. 

 Ζ ζρέζε ςπρνπαζνινγίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηα επίπεδα 

ζρηδνηππίαο ηνπ αηφκνπ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο ηξνπνπνίεζεο έρεη ελδηαθέξνλ αιιά κε 

βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζεί. 

Όπσο θάλεθε απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε, ε αχμεζε ηεο 

εκθάληζεο ζπκπησκάησλ (αχμεζε ζπλνιηθνχ ζθνξ) ςπρνπαζνινγίαο θαη ζπλνιηθήο 

ζρηδνηππίαο, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, θάηη ην νπνίν απαληάεη ζην 

πξψην θαη ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ είρακε ζέζεη θαη ηα επηβεβαηψλεη. Όκσο, 

ζρεηηθά κε ην πξψην θαη ην δεχηεξν εξψηεκα δε κπνξνχκε λα έρνπκε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα θαζψο ην δείγκα πνπ απνηεινχζε ηελ νκάδα κε ηα ρεηξφηεξα ζθνξ 

πνηφηεηαο δσήο απνηεινχληαλ απφ κηθξφ δείγκα. Δπίζεο, γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ έγηλαλ νη έιεγρνη αλά ππνθιίκαθα, θάλεθε φηη ε 

ζεηηθή ζρηδνηππία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, άλεπ φκσο θιηληθήο ζεκαζίαο.  

ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο ζρηδνηππίαο κε ηε ςπρνπαζνινγία θάλεθε φηη ηα 

ζπλνιηθά ζθνξ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηνπο επηπιένλ ειέγρνπο πνπ έγηλαλ θάλεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ πςειά ζθνξ ζρηδνηππίαο παξνπζηάδνπλ θαη πςειά ζθνξ ςπρνπαζνινγίαο 

(p.value ,000). 

Σέινο, θάλεθε φηη ε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο δε ηξνπνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηα ζθνξ ηεο ζρηδνηππίαο θαη παξακέλεη ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ 

κεηα, θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηα πςειά ζθνξ ηεο 

ζρηδνηππίαο.  
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8.2 Πξνηάζεηο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή 

 

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε 

θξνληίδα πγείαο, θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θξηηηθή αλάγλσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη 

εκθαλέο φηη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο, εηδηθά ζην πιαίζην 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ, κφλν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη. 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη ζηε ζπδήηεζε έγηλαλ αλαθνξέο ζε 

δηάθνξεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην εξεπλψκελν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο. ε απηφ 

ην ζεκείν φκσο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε αμηνιόγεζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ, ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

παξεκβάζεσλ ηφζν ζε ζπλνιηθφ φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν (Οηθνλφκνπ Μ., Κνθθψζε, 

Μ., Σξηαληαθχιινπ, Δ., Υξηζηνδνχινπ Γ. 2001). 

Δπίζεο, ε απμεκέλε επηηήξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πςειφηεξα επίπεδα 

πνηφηεηαο δσήο ζην γεληθφ πιεζπζκφ κπνξεί λα είλαη δπλεηηθά ζεκαληηθή απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ γηα ηε δεκφζηα πγεία δηφηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

κπνξεί λα έρεη νθέιε γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. Δηδηθφηεξα, 

αλ θαη ε πνηφηεηα δσήο είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπδηάζηαηεο 

πηπρέο, πνιιέο κειέηεο θαίλεηαη λα ηελ αλαγλσξίδνπλ σο έλα ζεκαληηθφ, αμηφπηζην θαη 

ρξήζηκν κέηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζεξαπεία ηνπο κε ςπρνθνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο. Οη επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ έλα επξχ θάζκα 

εξγαιείσλ γηα ηνλ θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηε θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο (Gigantesco 

A., Giuliani M., 2011). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο 

πξνηάζεηο γηα ελδεηθηηθέο δξάζεηο κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ απνηξνπή ζπκπησκάησλ ςπρνπαζνινγίαο, δηφηη δελ εκπίπηεη ζην 

ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο ε παξνπζίαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ-πξφηππν. Παξνπζηάδνληαη παξαθάησ δχν θαηεγνξίεο πξνηάζεσλ: α) εθείλεο πνπ 

απνξξένπλ άκεζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη β) εθείλεο πνπ απνξξένπλ 

έκκεζα.  
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Α) Άκεζα ζπλδεδεκέλεο πξνηάζεηο κε ηα απνηειέζκαηα 

 Πξφηαζε 1: Αλάπηπμε θαη ρξήζε εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο αιιά θαη 

ησλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ.  

 Πξφηαζε 2: Αλάπηπμε θαη ρξήζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη 

ηεο ςπρνπαζνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε παξεκβάζεσλ. Ζ καδηθή ρξήζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείν ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζα 

βνεζήζεη ζηε ζπιινγή αληηπξνζσπεχζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ην 

γεληθφ πιεζπζκφ.   

 Πξφηαζε 3: Δληνπηζκφο θαη αλάδεημε-δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο 

θαη πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη 

πξφλνηαο. 

 Πξφηαζε 4: Γεκηνπξγία πξσηνθφιισλ γηα ηελ αξρηθή επαθή κε ηνλ αζζελή αιιά 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπ πγείαο.  

 Πξφηαζε 5: Σν πξφβιεκα ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ, θαζψο θαη ε κε ρξήζε εξγαιείσλ αιιά θαη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε 

επαγγεικαηηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο θαη ςπρνπαζνινγίαο απνηειεί έλα 

κεγάιν δήηεκα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Υαξαθηεξηζηηθά, νη αζζελείο πνπ 

επηζθέπηνληαη πξσηνβάζκηεο κνλάδεο πγείαο θαη ππνθέξνπλ απφ ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θηάλνπλ πνζνζηά ηεο ηάμεσο ησλ 20-36% (Schmitz, Kruse, Heckrath, 

Alberti & Tress, 1999). Χο απνηέιεζκα, ε ςπρνπαζνινγία δελ δηαγηγλψζθεηαη θαη 

νη αζζελείο ιακβάλνπλ ζεξαπεία κφλν γηα ηα ζσκαηηθά ηνπο ζπκπηψκαηα, 

δηαησλίδνληαο ηελ ςπρνπαζνινγία ησλ αζζελψλ θαη επηθέξνληαο εθπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ θξνληίδα πνπ ιακβάλεη θάζε αζζελήο νθείιεη λα είλαη 

αλάινγε κε ην είδνο ηεο αζζέλεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ή κε ην είδνο ηεο αζζέλεηαο 

πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν λα αληηκεησπίζεη. Γηα λα κπνξέζνπλ, ινηπφλ, λα 

αληαπνθξηζνχλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο – δηα βίνπ κάζεζεο θαη λα πινπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα 

κεηεθπαίδεπζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ ήδε ζηειερψλεη ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ην «εθπαηδεπηηθό 

παθέην» πνπ είλαη εγθεθξηκέλν από ηελ ΠΟΥ (mental health GAP: παξάξηεκα 1). 

Γηα ηνπο λένπο ελ δπλάκεη επαγγεικαηίεο ζεκαληηθφ είλαη λα εληάζζεηαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο.  
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Β) Έκκεζα ζπλδεδεκέλεο πξνηάζεηο κε ηα απνηειέζκαηα 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ φια ηα παξαπάλσ, ζην γεληθφηεξν πιαίζην πξνηείλνληαη ηα 

εμήο: 

 Πξφηαζε 1: Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο, 

πξφιεςεο θαη ςπρηθήο πγείαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζνπλ έλαλ πγηή 

ηξφπν δσήο.  

 Πξφηαζε 2: Δλζσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

αηφκνπ.  

 Πξφηαζε 3: ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο 

ηεο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

 Πξφηαζε 4: Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο θαη 

παξέκβαζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ.  

 Πξφηαζε 5: Έληαμε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, ζε 

ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. Ζ ιεηηνπξγία δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ δηεπηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ ΠΦΤ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη γλψζε ηνπ ξφινπ θάζε επαγγεικαηία θαη ηελ εμαζθάιηζε 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο, ν πεξηνξηζκφο θαη 

ε δηαζχλδεζε κε ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο 

ζπαηάιεο απφ επηθαιχςεηο θαη ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο δέζκεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη (Βξαράηεο Γ. Α., Παπαδφπνπινο Ά., 2012) 

(Αδακαθίδνπ Θ., 2008). 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε ελζσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο είλαη ν πην βηψζηκνο ηξφπνο γηα λα ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη 

ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδνληαη. Μία απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή απνηειεί ε έληαμε ησλ 

πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο ζε φιεο ηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ., ρξεζηκνπνηψληαο ην 

βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν πγείαο, ην νπνίν απαληάηαη πιήξσο ζηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο 

απφ ηε Π.Ο.Τ. θαη απνηειεί κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε πνπ ιακβάλεη σο δεδνκέλε ηε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ βηνινγηθψλ, ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ησλ 
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θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πγείαο (DiMatteo & Martin, 2006, ζ.35). Σν 

κνληέιν απηφ αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα σο ηηο δχν 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο φςεηο ελφο ζπλερνχο εληαίνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ην θπζηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν κε 

ηε ζεηξά ηνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. ηα πιαίζηα ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ 

πγείαο, φιεο νη αζζέλεηεο ζεσξνχληαη "ςπρνζσκαηηθέο", θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αέλαε 

αιιεινπρία ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ε βηνςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε 

ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη ακηγέο βηνινγηθφ πξφβιεκα, απαηηείηαη κηα νιηζηηθή 

παξέκβαζε ζε αηνκηθφ επίπεδν (νξγαληθφ θαη ςπρνινγηθφ), ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη 

κεξηθέο θνξέο ζε νηθνινγηθφ επίπεδν, ηφζν απφ ηνπο ςπρνιφγνπο, φζν θαη απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2008, ζ. 17-19). 

Δμάιινπ, ε δηαθήξπμε ηεο Άικα Άηα νξίδεη ηε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο σο ηελ 

βαζηθή θξνληίδα πγείαο πνπ βαζίδεηαη ζε πξαθηηθέο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη 

θνηλσληθά απνδεθηέο κεζφδνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηερλνινγία. Ζ θξνληίδα απηή 

πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

θαη λα παξέρεηαη κε ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζε θφζηνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο ρψξαο ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο, 

ζχκθσλα κε ην πλεχκα απηνδπλακίαο θαη απηνδηάζεζεο. Ζ ΠΦΤ απνηειεί βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν, φρη κφλν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρψξαο, ηνπ νπνίνπ είλαη 

θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο, αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

επνηθνδνκήκαηνο. Ζ ΠΦΤ πξέπεη λα παξέρεηαη φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηνπο ρψξνπο 

φπνπ νη άλζξσπνη δνπλ θαη εξγάδνληαη θαη λα απνηειεί ην πξψην ζηνηρείν ζε κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (WHO, 1978). 

Δπίζεο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο έρεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζεηηθήο ςπρηθήο πγείαο, 

θαζψο είλαη ην πξψην επίπεδν θξνληίδαο ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Οη 

ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο είλαη ζπρλέο ζηνπο αζζελείο πνπ θαηαθεχγνπλ 

ζηε Π.Φ.Τ. Μηα εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ ζε 

ηέηνηα πεξηβάιινληα είλαη ρξήζηκε, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο αλαγλψξηζεο αηφκσλ κε 

δηαηαξαρέο ζε απηφ ην επίπεδν πεξίζαιςεο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε λφζνο ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ (Π.Ο.Τ., 2001). ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, απηφ 

είλαη ην πξψην ζεκείν επαθήο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ 

παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  
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Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ζε απηφ ην επίπεδν θξνληίδαο ζρεηηθά κε ηε ςπρηθή πγεία, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηαζεξψλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ γηα θνηλέο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, παξαπνκπή ζε πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο θαη πξνψζεζεο ηεο πγείαο. Οη ππεξεζίεο ζε πξσηνβάζκην 

επίπεδν θξνληίδαο πγείαο είλαη γεληθά νη πην πξνζβάζηκεο, πξνζηηέο θαη απνδεθηέο γηα ηηο 

θνηλφηεηεο. Όηαλ ε ςπρηθή πγεία έρεη ελζσκαησζεί σο κέξνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ε 

πξφζβαζε έρεη βειηησζεί, νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην πηζαλφ λα εληνπίδνληαη θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη, θαη ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

δηαρεηξίδνληαη κε έλα εληαίν ηξφπν (WHO, 2007).  

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο φπνπ ζχκθσλα 

κε έθζεζε γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (28 κέιε ηεο ΔΔ ζπλ ηελ Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία) 

ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο. 

Απφ ηα ζηνηρεία θαηαδεηθλχεηαη πσο νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα 

ηεο Φπρηθήο Τγείαο δηακνξθψλνπλ κηα θνηλσληθή θαη ηαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο 

ςπρηθά αζζελείο πνπ ηνπο θαηαδηθάδεη ζην πεξηζψξην (Economist Intelligence Unit 2014). 

Γεληθφηεξα, παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα θνκκάηηα απφ ηε βηβιηνγξαθία κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη εκθαλέο φηη ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, ππάξρνπλ πξνηάζεηο θαη νδεγίεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πνιηηηθέο δεκφζηαο 

πγείαο αιιά θαη ζηελ Π.Φ.Τ.  

χκθσλα κε ηνλ Ν.3370/2005 άξζξν 1 θαη 2 "Ζ Γεκφζηα Τγεία είλαη επέλδπζε γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο. Χο Γεκφζηα Τγεία 

νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο, 

πνπ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ πξφιεςε λνζεκάησλ, ζηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο...". "ηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα 

ηεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη νη έλλνηεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο, ηεο 

εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία δηαθφξσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, θαζψο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ πγεία (Κνπξέα – 

Κξεκαζηηλνχ, Σδ. 2007). 

Δπίζεο, ε  Π.Ο.Τ. (1998) νξίδεη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο σο ηε δξάζε θαη ηελ πξνψζεζε 

δξάζεσλ, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην πιήξεο θάζκα ησλ δπλεηηθά ηξνπνπνηήζηκσλ 

παξαγφλησλ ηεο πγείαο. Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν εθείλνπο 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ησλ αηφκσλ, φπσο ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο δσήο, αιιά θαη 

παξάγνληεο φπσο ην εηζφδεκα θαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε, ε εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε 

θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Δμάιινπ, έρεη θαλεί φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο πγείαο θαη ε παξνρή ζηνπο αλζξψπνπο κε έλα πγηέο πεξηβάιινλ ζα βειηηψζεη ηε 

ζσκαηηθή αιιά θαη ςπρηθή πγεία θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε νξηζκέλσλ ςπρηθψλ 

αζζελεηψλ (WHO, 2004a; WHO 2004b; Janη-Llopis et al. 2004). 

Δηδηθά σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ ΠΦΤ, ε Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο επηβεβαηψλεη ηελ επηινγή απηή ηφζν γηα ιφγνπο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ, φζν θαη γηα ηελ απνηξνπή 

ηνπ «ζηίγκαηνο» πνπ ζπρλά ζπλνδεχεη ηνπο αζζελείο κε ςπρηθά λνζήκαηα. πγθεθξηκέλα, 

ε Π.Ο.Τ. ζπζηήλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηεο ΠΦΤ, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη πςειψλ αλαγθψλ (WHO, 2009).  

ηελ Διιάδα, νη ζεσξεηηθνί ζηφρνη ηεο ΠΦΤ παξνπζηάδνληαη λνκηθά κε ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη βξίζθνληαη γεληθά ζε αληηζηνηρία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέβιεπε ε 

δηαθήξπμε ηεο Άικα-Άηα. Χζηφζν, κφλν ν ξφινο ηεο σο πξψηε επαθή ηνπ αζζελνχο κε ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη λα είλαη ζαθήο. Σν ζθέινο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ 

θνηλσλία, ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο γεληθφηεξα δελ είλαη 

ζαθέο θαη νη αξκνδηφηεηεο επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηειηθψλ θαη ελδηάκεζσλ νξγάλσλ. 

Δπηπιένλ, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνλ εληαίν 

ζπληνληζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίαο δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ ζηελ 

πξάμε (Βξαράηεο Γ. Α., Παπαδφπνπινο Ά., 2012). 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχλ νη δέθα αξρέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο βαζηθέο γηα ηελ 

επίηεπμε κίαο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ηεο ςπρηθήο πγείαο, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα 

ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχλζεζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 

φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θξνληίδα ηεο ςπρηθή πγείαο, γηα νπνηνδήπνηε 

θάζκα πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πιαηζίσλ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πγείαο. 

Οη αξρέο απηέο είλαη «αδηαπξαγκάηεπηα» απαξαίηεηεο γηα κία νινθιεξσκέλε θξνληίδα 

ςπρηθήο πγείαο, εηδηθφηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο  (WHO, 2008).   

1. Οη πνιηηηθέο θαη νη ζρεδηαζκνί γηα ηελ πγεία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

ςπρηθή πγεία ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

2. Ζ ζπλεγνξία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 
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3. Ζ επαξθήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα είλαη 

απαξαίηεηε. 

4. Σα θαζήθνληα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλα, 

ζαθή θαη πξαγκαηνπνηήζηκα. 

5. Δμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

6. Οη εμππεξεηνχκελνη (αζζελείο) πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθά ςπρνηξφπα 

θάξκαθα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

7. Ζ επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο αζζέλεηεο είλαη κηα δηαδηθαζία, φρη έλα 

γεγνλφο. 

8. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε χπαξμε ελφο θνξέα πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο 

ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. 

9. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο ηνκείο πνπ δε πεξηιακβάλνπλ ηελ πγεία 

(π.ρ. εθπαίδεπζε), κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, κε ηελ θνηλφηεηα θαη κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο θαη κε ηνπο εζεινληέο απαηηείηαη. 

10. Απαηηνχληαη νηθνλνκηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ηεο θαθήο ςπρηθήο πγείαο απαηηεί κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δεκόζηα πγεία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο, ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη αλαπεξίαο, θαζψο θαη ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε εθείλσλ πνπ ήδε πάζρνπλ. Ζ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ζπκπεξηιακβάλεη δξάζεηο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ λα επηηξέπεη ζηα άηνκα λα πηνζεηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ έλαλ πγηή 

ηξφπν δσήο. Απηφ πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ ψζηε λα απμεζνχλ νη επθαηξίεο 

γηα θαιχηεξε ςπρηθή πγεία.  

Υξεηάδεηαη λα ηεζνχλ βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα θαζνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο 

ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε ζε θάζε επίπεδν θαη ζηελ πξναγσγή πγείαο. 

2. Πξνηεξαηφηεηα ζηηο πην ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (ςπρψζεηο, δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

κείδσλ θαηάζιηςε). 

3. Δπηθέληξσζε ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ γηα ηνλ αζζελή 

πεξηβάιινλ. 
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4. Δπηθέληξσζε ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 

αζζελνχο, δειαδή ζηελ θνηλφηεηα. 

5. Δπηθέληξσζε ζηε ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα. 

6. Δπηθέληξσζε ζηελ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνλ αζζελή θαη ζηελ ζαθή θαηαλνκή ησλ 

ξφισλ απέλαληη ζηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

7. Παξνρή ζηνλ αζζελή απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

8. Παξνρή ζηνλ αζζελή επηινγήο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο θαη 

ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ γηα επηινγή. 

9. Δπηθέληξσζε ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ φινλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. 

10. Κάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο γηα πεξίζαιςε νιφθιεξν ην 24σξν. 

11. Απνδνηηθή ιεηηνπξγία κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

12. Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ νξγαληζκψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

(Μνλάδα Τπνζηήξημεο & Παξαθνινχζεζεο «ΦΤΥΑΡΓΧ – Β΄ ΦΑΖ», 2005).  

 Ζ θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα ζήκεξα, εληζρχεη πξνο κηα 

επηζπκεηή θαη επθηαία πξννπηηθή κεηαξξχζκηζεο. Ζ Π.Φ.Τ. απνηειεί ην θαηάιιειν πεδίν 

γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη δνκψλ ςπρηθήο πγείαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ θξνληίδα 

ςπρηθήο πγείαο ζηελ Π.Φ.Τ. ειάρηζηα αλαπηπγκέλε ζηελ Διιάδα, απνηειεί έλα λέν θαη 

ειπηδνθφξν ηνκέα κε κεγάιεο πξννπηηθέο.  

Σέινο, κε βάζε ηελ Π.Ο.Τ. ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ δηαηνκεαθέο ζηξαηεγηθέο. Δηδηθνί ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 • Παξεκβάζεηο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (π.ρ. θαη 'νίθνλ επηζθέςεηο γηα ηηο έγθπεο 

γπλαίθεο, πξν-ζρνιείν ςπρν-θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλδπαζκέλεο ζξεπηηθέο θαη 

ςπρν-θνηλσληθή βνήζεηα γηα κεηνλεθηνχληεο πιεζπζκνχο) 

 • Τπνζηήξημε ζε παηδηά (πξνγξάκκαηα νηθνδφκεζεο π.ρ. δεμηφηεηεο, ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο λενιαίαο) 

 • Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ (π.ρ. βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη κηθξνπηζηψζεσλ) 

 • Κνηλσληθή ππνζηήξημε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πιεζπζκνχο (π.ρ. befriending 

πξσηνβνπιηψλ, ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ εκέξα θέληξα γηα ηελ ειηθία) 

 • Πξνγξάκκαηα πνπ λααπεπζχλνληαη ζε επάισηεο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηνλνηήησλ, ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ 
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πιήηηνληαη απφ ζπγθξνχζεηο θαη θαηαζηξνθέο (π.ρ. ςπρν-θνηλσληθέο παξεκβάζεηο κεηά 

απφ θαηαζηξνθέο) 

 • Πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιεία (π.ρ. πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ ππνζηήξημε νηθνινγηθψλ αιιαγψλ ζηα ζρνιεία) 

 • Παξεκβάζεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο (π.ρ. πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηνπ 

άγρνπο) 

 • Πνιηηηθέο γηα ηε ζηέγαζε (π.ρ. βειηίσζε θαηνηθηψλ) 

 • Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο βίαο (π.ρ. κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αιθνφι θαη ε 

πξφζβαζε ζηα φπια) 

 • Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. νινθιεξσκέλε αγξνηηθή αλάπηπμε) 

 • Μείσζε ηεο θηψρεηαο θαη αχμεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζία γηα ηνπο θησρνχο 

 • Νφκνπ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο 

 • Πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (WHO, 2014b).  

πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη θαη΄ επέθηαζε ε 

πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο απνηειεί έλα θαίξην δήηεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ 

δνζεί θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απφ δηεζλείο νξγαλψζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο, ε νπνία εληάζζεη ζην πιαίζην ηεο ηελ πξναγσγή 

πγείαο (θπζηθή θαη ςπρηθή) κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Απηφ 

φκσο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ζηξαηεγηθήο ζε εζληθφ επίπεδν 

βαζηδφκελε ζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ε νπνία ζα δίλεη βάζε ζηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ, θαζψο θαη ζηηο εθθξαδφκελεο αλάγθεο 

ηνπ.  Κξίλεηαη απαξαίηεηε, ινηπφλ, ε άκεζε θαη νπζηαζηηθή παξέκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο απφιπηα αλαγθαίνπ δεκφζηνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ, ην νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ελφο επξένο θάζκαηνο ππεξεζηψλ.   

 

8.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.  

Χο πξψην βήκα γηα ηελ αιιαγή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην επίπεδν ηεο Π.Φ.Τ. 

είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ. 

Σν επφκελν βήκα ζα πξέπεη λα είλαη ε έξεπλα ζε θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί 

ζε άιιεο ρψξεο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε ρψξα καο, κε βάζε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ηελ θνπιηνχξα θ.α. Ζ πηινηηθή 

εθαξκνγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δψζεη αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 
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θαηαιιειφηεξε πξαθηηθή. Ζ επέλδπζε ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ζεκαληηθή κφλν 

φηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε θαη βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εθάζηνηε πξνβιήκαηνο πνπ εξεπλάηε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, ιφγσ ηεο κε γεληθεπζηκφηεηαο απηψλ. Παξφια απηά παξέρνπλ 

ελδείμεηο γηα ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ ζέιακε λα κειεηήζνπκε. Βέβαηα, κεηέπεηηα κειέηεο - 

έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε πνηφηεηα δσήο θαη ηε ςπρνπαζνινγία απαηηνχληαη, ηδηαίηεξα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

Σέινο, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ δηεξεπλήζεηο ζε βάζνο ψζηε λα αλαδεηεζεί ε αηηηψδεο ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ζρηδφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα 

δηεξεχλεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηα ζρηδφηππα ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε ςπρνπαζνινγία.  Απηφο είλαη έλαο λένο αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Παξάξηεκα Η 

mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in 

non-specialized health settings 

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/ 

 

General principles of care -mhGAP 

1. Communication with people seeking care and their carers 

» Ensure that communication is clear, empathic, and sensitive to age, gender, culture and   

language differences. 

» Be friendly, respectful and non-judgmental at all times. 

» Use simple and clear language. 

» Respond to the disclosure of private and distressing information (e.g. regarding sexual 

assault or self-harm) with sensitivity. 

» Provide information to the person on their health status in terms that they can understand. 

» Ask the person for their own understanding of the condition. 

 

2. Assessment 

» Take a medical history, history of the presenting complaint(s), past history and family 

history, as relevant. 

» Perform a general physical assessment. 

» Assess, manage or refer, as appropriate, for any concurrent medical conditions. 

» Assess for psychosocial problems, noting the past and ongoing social and relationship 

issues, living and financial circumstances, and any other ongoing stressful life events. 

 

3. Treatment and monitoring 

» Determine the importance of the treatment to the person as well as their readiness to 

participate in their care. 

» Determine the goals for treatment for the affected person and create a management plan 

that respects their preferences for care (also those of their carer, if appropriate). 

» Devise a plan for treatment continuation and follow-up, in consultation with the person. 

» Inform the person of the expected duration of treatment, potential side-effects of the 

intervention, any alternative treatment options, the importance of adherence to the 

treatment plan, and of the likely prognosis. 

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/
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» Address the person’s questions and concerns about treatment, and communicate realistic 

hope for better functioning and recovery. 

» Continually monitor for treatment effects and outcomes, drug interactions (including 

with alcohol, over-the-counter medication and complementary/traditional medicines), and 

adverse effects from treatment, and adjust accordingly. 

» Facilitate referral to specialists, where available and as required. 

» Make efforts to link the person to community support. 

» At follow-up, reassess the person’s expectations of treatment, clinical status, 

understanding of treatment and adherence to the treatment and correct any misconceptions. 

» Encourage self-monitoring of symptoms and explain when to seek care immediately. 

» Document key aspects of interactions with the person and the family in the case notes. 

» Use family and community resources to contact people who have not returned for regular 

follow-up. 

» Request more frequent follow-up visits for pregnant women or women who are planning 

a pregnancy. 

» Assess potential risks of medications on the fetus or baby when providing care to a 

pregnant or breastfeeding woman. 

» Make sure that the babies of women on medications who are breastfeeding are monitored 

for adverse effects or withdrawal and have comprehensive examinations if required. 

» Request more frequent follow-up visits for older people with priority conditions, and 

associated autonomy loss or in situation of social isolation. 

» Ensure that people are treated in a holistic manner, meeting the mental health needs of 

people with physical disorders, as well as the physical health needs of people with mental 

disorders. 

 

4. Mobilizing and providing social support 

» Be sensitive to social challenges that the person may face, and note how these may 

influence the physical and mental health and well-being. 

» Where appropriate, involve the career or family member in the person’s care. 

» Encourage involvement in self-help and family support groups, where available. 

» Identify and mobilize possible sources of social and community support in the local area, 

including educational, housing and vocational supports. 

» For children and adolescents, coordinate with schools to mobilize educational and social 

support, where possible. 
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5. Protection of human rights 

» Pay special attention to national legislation and international human rights standards 

(Box 1). 

» Promote autonomy and independent living in the community and discourage 

institutionalization. 

» Provide care in a way that respects the dignity of the person, that is culturally sensitive 

and appropriate, and that is free from discrimination on the basis of race, colour, sex, 

language, religion, political or other opinion, national, ethnic, indigenous or social origin, 

property, birth, age or other status. 

» Ensure that the person understands the proposed treatment and provides free and 

informed consent to treatment. 

» Involve children and adolescents in treatment decisions in a manner consistent with their 

evolving capacities, and give them the opportunity to discuss their concerns in private. 

» Pay special attention to confidentiality, as well as the right of the person to privacy. 

» With the consent of the person, keep careers informed about the person’s health status, 

including issues related to assessment, treatment, follow-up, and any potential side effects. 

» Prevent stigma, marginalization and discrimination, and promote the social inclusion of 

people with mental, neurological and substance use disorders by fostering strong links with 

the employment, education, social (including housing) and other relevant sectors. 

 

6. Attention to overall well-being 

» Provide advice about physical activity and healthy body weight maintenance. 

» Educate people about harmful alcohol use. 

» Encourage cessation of tobacco and substance use. 

» Provide education about other risky behaviour (e.g. unprotected sex). 

» Conduct regular physical health checks. 

» Prepare people for developmental life changes, such as puberty and menopause, and 

provide the necessary support. 

» Discuss plans for pregnancy and contraception methods with women of childbearing age. 
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