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        ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

       Η αληίιεςε ζπκπησκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, λα επεμεξγάδεηαη 

ηηο αιιαγέο ζηελ θπζηνινγία ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθξάζεη θαη λα 

αληηζηνηρίζεη απηέο ηηο αιιαγέο ζε πηζαλά ζπκπηψκαηα θάπνηαο αζζέλεηαο. Η ηθαλφηεηά ηνπ 

απηή, είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηξξνήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα επηιέμεη 

λα αληηδξάζεη, δειαδή αλ ζα απνθαζίζεη λα θηλεηνπνηεζεί  κε ην λα επηζθεθηεί θάπνηνλ 

εηδηθφ ή λα πεξηκέλεη λα πεξάζνπλ απφ κφλα ηνπο ηα ζπκπηψκαηα. Σηελ παξνχζα έξεπλα 

εμεηάζακε αλ δηαθέξνπλ νη αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζε 5 ζελάξηα θιηκαθνχκελσλ 

ζπκπησκάησλ θαη αλ επεξεάδνληαη νη αληηδξάζεηο απηέο απφ ην αλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ 

ηνλ ίδην ή θάπνην θνληηλφ ηνπ πξφζσπν. Δπίζεο, εμεηάζακε ην ξφιν ηεο αηζηνδνμίαο ζηα 

παξαπάλσ. Αηζηνδνμία είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ γηα ζεηηθέο εθβάζεηο ησλ δηαθφξσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη. Τα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ε αηζηνδνμία έρεη 

ζπζρέηηζε κφλν κε ηηο αληηδξάζεηο φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνλ εαπηφ, κφλν γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη κφλν ζην ηξίην ζελάξην. Καη πάιη φκσο ε ζπζρέηηζε ήηαλ ρακειή ( Pearson 

r = 0,19 ). Δπίζεο, φζν θιηκαθψλνληαλ ηα ζπκπηψκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο, επέιεγαλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ επηινγή ηεο θηλεηνπνίεζεο έλαληη ηεο αλακνλήο. Όηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, νη ζπκκεηέρνληεο επέιεγαλ ηελ 

θηλεηνπνίεζε ζε πξσηκφηεξν ζηάδην, ζπγθξηηηθά κε ην αλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνπο 

ίδηνπο. 

 

       Λέξειρ κλειδιά 

       Αληίιεςε ζπκπησκάησλ, Αηζηνδνμία, Σηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, Σεκαληηθνί 

άιινη  
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    ΔΗΑΓΩΓΖ 

1. ΑΝΣΗΛΖΨΖ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ 

       Η αληίιεςε ζπκπησκάησλ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ έρεη εμεηαζηεί δηεμνδηθά απφ 

ηνπο επηζηήκνλεο θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. Τη είλαη φκσο ε 

αληίιεςε ζπκπησκάησλ; Η αληίιεςε ζπκπησκάησλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, λα 

αλαγλσξίδεη ηηο αιιαγέο ζηελ θπζηνινγία ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη λα κεηαθξάδεη απηέο ηηο 

αιιαγέο ζε ζπκπηψκαηα. Να κπνξεί δειαδή, γηα παξάδεηγκα λα αληηιακβάλεηαη κηα αιιαγή 

ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ή ζηελ αλαπλνή θαη λα αληηιακβάλεηαη φηη απηή ε αιιαγή 

απνηειεί θάπνην ζχκπησκα θαη ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε κηα αζζέλεηα. Δπίζεο, αθνξά 

ζην πσο ην άηνκν αμηνινγεί έλα ζχκπησκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αζζέλεηα πνπ εθθξάδεηαη 

κέζσ απηνχ, θαζψο απηφ απνηειεί έλα πνιχ βαζηθφ παξάγνληα επηξξνήο ζηνλ ηξφπν πνπ ζα 

αληηδξάζεη ην άηνκν. Με άιια ιφγηα, ην αλ ην άηνκν ζα θξίλεη κηα αζζέλεηα ή έλα ζχκπησκα 

σο ζνβαξφ ή ακειεηέν, ζα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηιέμεη λα ην αληηκεησπίζεη ( αλ ζα 

επηιέμεη, γηα παξάδεηγκα, λα δεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηνλ εηδηθφ ή αλ ην ζεσξήζεη παξνδηθφ, 

νπφηε ζα πεξηκέλεη λα πεξάζεη απφ κφλν ηνπ ). Η αληίιεςε ζπκπησκάησλ, φκσο, δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ( ζπλεπψο θαη ηελ αληίδξαζε ) ζπκπησκάησλ 

κφλν ζηνλ εαπηφ, αιιά θαη ζηνπο άιινπο ( ζπγγελείο, θίινπο, γλσζηνχο ). Γειαδή, ζρεηίδεηαη 

κε ην αλ ζα δηέθεξε ν ηξφπνο πνπ ζα αληηδξνχζακε αλ εκθαλίδακε εκείο νη ίδηνη έλα 

ζχκπησκα, απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπκβνπιεχακε έλα θνληηλφ καο πξφζσπν κε ην ίδην 

ζχκπησκα λα αληηδξάζεη.  
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      1.1 Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηην ανηίλητη ζςμπηυμάηυν 

και ηιρ ανηιδπάζειρ ζε αςηά 

       Η αληίιεςε ζπκπησκάησλ επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Οη Petersen, Berg, Janssens, θαη Bergh ( 2011 ) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ αιιά 

θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ σο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζνβαξψλ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

νη ζθέςεηο πνπ θάλεη έλα άηνκν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ( π.ρ. αλ ζεσξεί 

φηη ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν νξγαληζκφο ηνπ ή ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα, πνηα κπνξεί λα είλαη 

ε αηηία πνπ ην πξνθάιεζε, πφηε πξσηνεκθαλίζηεθε θαη πφζν θαηξφ δηαξθεί, αλ πηζηεχεη φηη 

έρεη ηνλ έιεγρν θ. η. ι. ),  νη πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ζρεηηθά κε απηή ηελ θαηάζηαζε ( αλ 

δειαδή αλεζπρεί θαη θνβάηαη γηα απηφ πνπ αληηκεησπίδεη, αλ είλαη αηζηφδνμνο φηη ζα ηνπ 

πεξάζεη θαη φια ζα πάλε θαιά θ. α. ), νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη ην άηνκν ζρεηηθά 

κε ην ζψκα ηνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο απηνχ, νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα 

ηνπ σο πγηνχο θαη σο αζζελή, αιιά θαη γεληθά ε εηθφλα πνπ έρεη ζρεηηθά κε ην πσο είλαη έλα 

πγηέο ή άξξσζην άηνκν. Δπίζεο, επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ ε «ηακπέια» πνπ 

δίλεη ην άηνκν ζηνλ εαπηφ ηνπ, ν ξφινο πνπ αλαιακβάλεη θαη απνδέρεηαη ( π. ρ. αλ έρεη ην 

ξφιν ηνπ γνλέα ή ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη πην δχζθνιν λα απνδερηεί φηη αξξψζηεζε θαζψο 

πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ε αξξψζηηα απνηειεί εκπφδην ) θαζψο θαη 

κε πνηνπο ζπγθξίλεη ην άηνκν ηνλ εαπηφ ηνπ ( άιινπο αζζελείο ή κε πγηή άηνκα ). Απηνί νη 

παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ην αλ ην άηνκν ζα αληηδξάζεη ελεξγά γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ή αλ ζα πεξηκέλεη λα πεξάζνπλ.   

       Σε κηα πξφζθαηε έξεπλα, νη Janssens, Verlenden, De Peuter, Petersen, θαη Van den 

Bergh ( 2011 ) εμέηαζαλ ηνλ ξφιν ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ πάλσ ζηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ. Τα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα. Ο θφβνο 

γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ζρεηηδφηαλ κε ηελ ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο, ιφγσ ησλ 
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πεξηνξηζκψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ησλ ζπκπησκάησλ αιιά θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

αληίθηππνπ ζην άηνκν. Δπίζεο, ζηελ νκάδα πνπ πίζηεπε φηη έρεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπκπησκάησλ, κηθξφηεξνο θφβνο ζρεηηδφηαλ κε ιηγφηεξν δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα, ελψ, 

κεγαιχηεξνο θφβνο ζρεηηδφηαλ κε πην δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα πνπ 

δελ είρε ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. Σηελ νκάδα πνπ πίζηεπε φηη έρεη ηνλ έιεγρν ν 

κηθξφηεξνο θφβνο ζρεηηδφηαλ, επίζεο, κε κηθξφηεξε αληηιακβαλφκελε απεηιή, ελψ 

κεγαιχηεξνο θφβνο κε κεγαιχηεξε αληηιακβαλφκελε απεηιή. Με άιια ιφγηα, απφ ηα άηνκα 

κε κηθξφ θφβν ησλ ζπκπησκάησλ βίσζαλ κηθξφηεξε δπζαξέζθεηα απφ ηα ζπκπηψκαηα, φζα 

άηνκα αλήθαλ ζηελ νκάδα κε ηνλ αληηιακβαλφκελν έιεγρν. Τν αληίζεην, φκσο, ίζρπε γηα ηα 

άηνκα κε κεγάιν θφβν ησλ ζπκπησκάησλ ( εδψ είρε δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ε 

αληηιακβαλφκελε απεηιή ). Οη κεηαβιεηέο απηέο δελ βξέζεθε λα επεξεάδνπλ ην πφζν έληνλα 

αμηνινγνχζαλ ηα άηνκα ηα ζπκπηψκαηα πνπ βίσλαλ. Τα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη 

κείδνπζαο ζεκαζίαο θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο. Γηα ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ κηθξφ θφβν ησλ ζπκπησκάησλ θαη δελ ηα ζεσξνχλ απεηιή, είλαη θαιφ λα 

ηνπο εκπλένπκε φηη νη ίδηνη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, θαζψο θάηη ηέηνην ηνπο 

θάλεη λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη λα βηψλνπλ ιηγφηεξε δπζαξέζθεηα απφ ηα 

ζπκπηψκαηα. Απφ ηελ άιιε γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κεγάιν θφβν γηα ηα ζπκπηψκαηα, ην λα 

ηα ελεκεξψλνπκε φηη απηά έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο δελ θαίλεηαη λα ηα 

βνεζάεη αιιά αληίζεηα ηα αγρψλεη πεξηζζφηεξν. 

       Βέβαηα, ε επίδξαζε ηνπ ειέγρνπ αιιάδεη απφ ζχκπησκα ζε ζχκπησκα. Πξνεγνπκέλσο 

είδακε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ άζζκαηνο. Όζσλ αθνξά ηψξα ζηελ βίσζε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαίλεηαη φηη ν έιεγρνο δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή ηερληθή. Οη 

Gutierez, Luciano, Rodrigez, θαη Fink ( 2004 ) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε δχν ηερληθψλ ( ηερληθή 

απνδνρήο θαη ηερληθή ειέγρνπ ) ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ ( ηελ νπνία κέηξεζαλ σο πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πφλνπ θαη σο ηελ επηκνλή παξφιν ηνπ έληνλνπ πφλνπ λα ζπλερίζνπλ νη 
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ζπκκεηέρνληεο έλα έξγν πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί ). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηερληθή απνδνρήο 

κάζαηλαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βίσλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πφλνπ, λα κελ ηα παξαβιέπνπλ αιιά θαη λα κελ ηα αθήλνπλ λα 

επεξεάδνπλ θαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, φζνη εθπαηδεχηεθαλ 

ζηελ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ, έκαζαλ λα απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα λα ειέγρνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη λα ηελ ζηξέθνπλ ζε ζεηηθέο ζθελέο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ, φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δηδαρηήθαλ ηελ ηερληθή απνδνρήο, παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε αλεθηηθφηεηα ζηνλ πφλν ( 

δέρηεθαλ πην έληνλα θαη πην παξαηεηακέλα εξεζίζκαηα πφλνπ ρσξίο λα παξαηηεζνχλ ). Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηερληθή ειέγρνπ, φκσο, αμηνιφγεζαλ σο ιηγφηεξν επψδπλα ηα ίδηα 

εξεζίζκαηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηερληθή απνδνρήο. Παξφια απηά, σζηφζν, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηερληθή απνδνρήο, αλ θαη αμηνινγνχζαλ σο πην επψδπλα ηα εξεζίζκαηα, 

δελ εγθαηέιεηπαλ ην έξγν αθφκα θαη φηαλ ηα αμηνινγνχζαλ σο πάξα πνιχ επψδπλα, ελψ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ άιιε νκάδα εγθαηέιεηπαλ, φηαλ έξρνληαλ ζε επαθή κε θάπνην 

εξέζηζκα ην νπνίν αμηνινγνχζαλ σο πάξα πνιχ επψδπλν. Σπκπεξαζκαηηθά αλ θαη ζε 

πεξηπηψζεηο κέηξηνπ πφλνπ νη δχν ηερληθέο θαίλνληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο, φζν ν πφλνο 

επηδεηλψλεηαη, ν έιεγρνο θαίλεηαη λα πζηεξεί ζπγθξηηηθά κε ηελ απνδνρή. Καη θπζηθά ν 

πφλνο θαη νη ηξφπνη πνπ νη άλζξσπνη ηνλ αληηκεησπίδνπλ, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν 

έξεπλαο, θαζψο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα γηα ηα νπνία θάπνηνο παίξλεη ηελ 

απφθαζε λα επηζθεθηεί έλαλ εηδηθφ θαη γεληθφηεξα λα απεπζπλζεί θάπνπ γηα βνήζεηα.    

       Τν άγρνο θαίλεηαη λα παίδεη, επίζεο, ηεξάζηην ξφιν ζηελ ππεξβνιηθή βαξχηεηα πνπ δίλεη 

θαλείο ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα. Οη Wright, Ebrecht, Mitchell, Anggiansah, θαη Weinman ζε 

έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ην 2005, βξήθαλ φηη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ γαζηξν – νηζνθαγηθή 

παιηλδξφκεζε, φηαλ εθζέηνληαλ ζε κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζκνλήο απηήο, αμηνινγνχζαλ σο πην έληνλα ηα ζπκπηψκαηα ηνπο, ελψ δελ ππήξρε θάπνηα 
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αχμεζε απηψλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, αμηνιφγεζαλ σο 

εληνλφηεξα ηα ζπκπηψκαηα, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηνπο ελεκέξσζαλ φηη δελ ζα εθηεζνχλ 

ηειηθά ζηνλ αγρσηηθφ παξάγνληα ( ζηελ αμηνιφγεζε πνπ αθνινχζεζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ έθξηλαλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο φπσο πξαγκαηηθά ήηαλ ). Μάιηζηα, φζνη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ήηαλ πεξηζζφηεξν αγρσηηθνί γεληθά, είραλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπο ζην ζηξεο, αγρψλνληαλ πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηνπο ή 

βίσζαλ έληνλν άγρνο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ εκθάληζαλ ηελ κεγαιχηεξε αζπλάθεηα αλάκεζα 

ζηα αληηιακβαλφκελα θαη ζηα πξαγκαηηθά ζπκπηψκαηα.  

       Απηή ε δηαθνξά δελ θαίλεηαη λα εμεγείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Αληίζεηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη, φηαλ είλαη ζηξεζαξηζκέλνη, ηείλνπλ λα 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε εγξήγνξζε θαη λα είλαη πην επαίζζεηνη ζηα εξεζίζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ιφγσ ηεο 

ππεξεπαηζζεζίαο αιιά θαη ηεο επηκνλήο θαη πξνζήισζεο  ζε θάπνην ζχκπησκα, ην άηνκν 

ίζσο ππνζπλείδεηα, παξεξκελεχεη απηή ηελ επηκνλή, κε θαηάζηαζε θηλδχλνπ, αμηνινγψληαο 

ην ζχκπησκα σο πην ζνβαξφ απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ( Johnston, Lewis, & Love, 

1994. Johnson, Gunning, & Lewis, 1996 )   

       Σεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα επηηειεί θαη ε θνηλσληθή επηξξνή πνπ δέρεηαη θαλείο απφ 

ηνλ πεξίγπξν ηνπ. Η επηξξνή απηή κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Έλα άηνκν βιέπνληαο  

πσο αληηδξά έλα θνληηλφ ηνπ πξφζσπν ζε κηα θαηάζηαζε ή αθνχγνληαο πεξηγξαθέο θαη 

ζπκβνπιέο απφ παξφκνηεο εκπεηξίεο γλσζηψλ θαη ζπγγελψλ ζρεκαηίδεη κηα εηθφλα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε πγείαο ή αζζελείαο. Άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα θνληηλά πξφζσπα κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ ελφο αζζελή, είλαη νη επζχλεο πνπ έρεη απέλαληη 

ηνπο ( κε απνηέιεζκα λα κελ δίλεη ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηα ζπκπηψκαηα ιφγσ ηνπ φηη δελ 

ζέιεη λα παξακειήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ). Δπηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε ζηελ Ιλδία θαη εμεηάζηεθε ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ αλαηκίαο ζε έγθπεο 
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γπλαίθεο. Η αλαηκία είλαη κηα πνιχ ζπρλή αζζέλεηα ζηελ Ιλδία θαη πάλσ απφ ηηο κηζέο 

γπλαίθεο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθχσλ ) λνζνχλ απφ απηή. Σπκπηψκαηα φπσο 

αδπλακία, δάιε θ. α. δελ ζεσξνχληαλ απφ ηηο εγθχνπο σο ηφζν έληνλα ψζηε λα ρξεηαζηεί λα 

ζπκβνπιεπηνχλ θάπνην γηαηξφ, ελψ παξάιιεια ηα ζεσξνχζαλ σο ζπκπηψκαηα πνπ ήηαλ 

ινγηθφ λα εκθαλίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, θαζψο έθεξαλ κέζα ηνπο έλα άιιν 

άηνκν κε ην νπνίν έπξεπε λα κνηξάδνληαη πφξνπο θαη ελέξγεηα.  Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη άιιεο 

γπλαίθεο ζηνλ πεξίγπξν ηνπο πνπ είραλ ηελ λφζν, θαηάθεξαλ λα γελλήζνπλ ρσξίο θαλέλα 

πξφβιεκα θαη ηηο δηαβεβαίσλαλ φηη φια απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη θπζηνινγηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηηο έπεηζε έηη πεξηζζφηεξν φηη αθνχ ηα θαηάθεξαλ απηέο ζα 

κπνξνχζαλ θαη εθείλεο λα θάλνπλ ην ίδην. Παξφκνηα επίδξαζε είρε ε εχθνιε δηαρείξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ( κε έλα νιηγφσξν χπλν ηνπο πεξλνχζε ε θνχξαζε ). Ο κφλνο ιφγνο ηνλ νπνίν 

ζεσξνχζαλ αξθεηά ζνβαξφ γηα λα επηζθεθηνχλ ηνλ γηαηξφ, ήηαλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο λα 

επεξεάζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο ζην λνηθνθπξηφ θαη ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ή λα 

εκθαληζηεί θάπνην ζχκπησκα ην νπνίν λα αμηνινγήζνπλ σο επηθίλδπλν γηα ηελ δσή ηνπ 

βξέθνπο ( π. ρ. θνιπηθή αηκνξξαγία, πφλν ζην ζηνκάρη θ. α. ). Αλαθνξηθά κε ηελ αηηία ηεο 

λφζνπ, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ππνδείθλπε ηελ θαθή δηαηξνθή ή ην γεγνλφο φηη ε 

γπλαίθα κνηξάδεηαη ην αίκα ηεο κε ην έκβξπν. Δλψ, σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο απηήο νη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο αλέθεξαλ ρακειφ βάξνο, αδπλακία ηνπ παηδηνχ, λνεηηθέο ειιείςεηο 

θαη ζάλαην ηνπ βξέθνπο. Δθηφο απφ κηα εμαίξεζε θακία δελ αλέθεξε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ 

κεηέξα. Όζσλ αθνξά ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ζπκπιεξψκαηα ζηδήξνπ, νη πεξηζζφηεξεο 

εξσηεζείζεο απάληεζαλ φηη κηαο θαη ν ξφινο ηνπο ήηαλ ε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, θαηαλάισλαλ 

ην θάξκαθν γηα λα γίλνπλ ηα παηδηά ηνπο δπλαηά, πγηή θαη επθπή ( φπσο ηηο είραλ 

πιεξνθνξήζεη νη γηαηξνί ) θαη φηη δελ ζα έπαηξλαλ ην θάξκαθν αλ δελ επλννχζε ηελ πγεία 

ηνπ παηδηνχ. Τέινο, ζεσξνχζαλ ηελ δηαηξνθή σο ηελ πην ζεκαληηθή ζεξαπεία ( δήισζαλ φηη 

φηαλ πξφζεραλ ηελ δίαηηα ηνπο βειηηψλνληαλ ηα ζπκπηψκαηα θαη έηζη δελ ρξεηαδφηαλ ε ιήςε 
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θαξκάθσλ ), φκσο ππήξρε ην πξφβιεκα ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ησλ ζξεπηηθψλ ηξνθίκσλ 

θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ηεο ππφινηπεο νηθνγέλεηαο. ( Chatterjee, & Fernandes, 2014 

)   

       Οη Fairclough, θαη Goodwin ( 2007 ) κειέηεζαλ ηελ ππφζεζε, φηη άηνκα απφ πγηή 

πιεζπζκφ, ζα είραλ αθξηβέζηεξε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο θαξδηάο, φηαλ βξίζθνληαλ ζε ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε ή ζε θαηάζηαζε 

άγρνπο, ζπγθξηηηθά κε πεξηπηψζεηο θνχξαζεο. Ωζηφζν, ε επηδείλσζε ζηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ ζε θαηάζηαζε άγρνπο, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν γηα ηηο γπλαίθεο. 

Όπσο ηνλίδνπλ νη ζπγγξαθείο, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπλέβε απηφ δελ είλαη μεθάζαξνο θαη ζα 

πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Ίζσο, νη άλδξεο ήηαλ θαιχηεξνη ζηελ 

δνθηκαζία πνπ επηιέρζεθε γηα λα πξνθαιέζεη άγρνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη γη απηφ 

κπφξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο. Έλα αθφκα 

πξφβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ,  φηη δελ είρε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζα έπξεπε λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ ζην κέιινλ γηα λα θαηαλνήζνπκε αλ φλησο ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη αλ λαη πνηεο είλαη απηέο θαη πσο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ. 

       Τέινο, είλαη ζεκαληηθφ ζεσξψ λα αλαθεξζνχλ θαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επηδεηλψλνπλ 

ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ παηδηψλ, ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ έλαλ επαίζζεην 

πιεζπζκφ πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη, αιιά θαη γηαηί κε ην λα θαηαπνιεκήζνπκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ζσζηή αλαγλψξηζε ζπκπησκάησλ απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ, 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αζζελεηψλ ήδε απφ ηα 

πξψηα ηνπο ίρλε, απιά θαη κφλν εθπαηδεχνληαο ηα παηδηά λα εξκελεχνπλ ζσζηά ηα ζήκαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Οη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ ζε παηδηά είλαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ( ειηθία, θαηαγσγή θ. η. ι. ) 
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θαη ε παρπζαξθία. Βξέζεθε φηη ε ειηθία είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθξηβή αλαγλψξηζε 

ζπκπησκάησλ θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ. Γηαθνξεηηθά 

εηπσκέλν, φζν κεγαιχηεξα ήηαλ ηα παηδηά, ηφζν απμαλφηαλ ε ζσζηή εθηίκεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπο θαη κεησλφηαλ ε ππεξβνιηθή ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Τα παηδηά 

πνπ θαηάγνληαλ απφ κεηνλφηεηεο θαζψο θαη ηα παηδηά κε ρακειφ θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν εκθάληδαλ κεγαιχηεξε ππεξεθηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, φζν πην ζνβαξή 

κνξθή άζζκαηνο είρε έλα παηδί, ηφζν κεησλφηαλ ε αθξίβεηά ηνπ ζηελ αλαγλψξηζε 

ζπκπησκάησλ. Τν ίδην ίζρπε θαη γηα ηα παηδηά ηα νπνία ήηαλ παρχζαξθα. Μηα εμήγεζε γηα 

ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ άζζκαηνο ζε παρχζαξθα παηδηά ( κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηάρξεζε θαξκάθσλ ), ήηαλ φηη ηα παηδηά κπεξδεχνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή, ιφγσ 

ησλ παξαπάλσ θηιψλ κε ηελ δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ιφγσ άζζκαηνο. Έηζη, ζρεδηάδνληαο ηελ 

παξέκβαζε γηα ηέηνηα παηδηά, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχκε ηα δηαθνξεηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ( ειηθία, θαηαγσγή ), αιιά θαη ζα πξέπεη λα ηα παξνηξχλνπκε λα μεθηλήζνπλ 

ζσκαηηθή άζθεζε, θαζψο θάηη ηέηνην ζα κεηψζεη ην βάξνο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

κεηψζεη θαη ηηο αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. ( Kopel, Walders – 

Abramson, McQuaid, Seifer, Koinis – Mitchell, Klein, & al., 2010 )     

 

 1.2     ςνέπειερ λόγυ θηυσήρ ανηίλητηρ ζςμπηυμάηυν  

       Η αλαθξίβεηα ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ εμεηάζηεθε απφ ηνπο Rhee, Belyea, θαη 

Halterman ( 2011 ). Βξήθαλ φηη απφ ηα άηνκα ( ειηθίαο 13 σο 20 ρξνλψλ )  κε άζζκα, απηνί 

πνπ είραλ θησρή αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ ππεξεζίεο πγείαο ( επηζθέπηνληαλ λνζνθνκεία, εμσηεξηθέο θιηληθέο, εηδηθνχο πάλσ ζην 

άζζκα, ην ηαηξείν ηνπ ζρνιείνπ θ. α. ) ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ είραλ θαιή επίγλσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπο. Απηφ είρε ζπλέπεηεο γηα ην ίδην ην άηνκν, θαζψο έραλε πνιιέο δηδαθηηθέο 

ψξεο, κε απνηέιεζκα πξνβιήκαηα ή θελά ζηε κάζεζε, παξέιεηπε δξαζηεξηφηεηεο ππφ ην 
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θφβν ηεο εκθάληζεο θάπνηνπ ζπκπηψκαηνο, επεξεάδνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο. Οη 

ζπλέπεηεο επεξέαδαλ, επίζεο, ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνγέλεηα ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο, ηεο απνπζίαο ησλ γνλέσλ απφ ηελ εξγαζία ψζηε λα ζπλνδεχνπλ ην παηδί ζηηο 

επηζθέςεηο ηνπ ζηνπο γηαηξνχο, αιιά θαη ηνπ ζηξεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε φιε θαηάζηαζε. 

Τέινο, κηα θησρή επίγλσζε ησλ ζπκπησκάησλ κπνξνχζε λα θέξεη ζε θίλδπλν ην άηνκν, κε 

ην λα ππνηηκήζεη θάπνηα ζπκπηψκαηα, λα κελ δεηήζεη εγθαίξσο βνήζεηα ή ζε πεξίπησζε 

κηαο θξίζεο άζζκαηνο λα κελ έρεη καδί ηνπ ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή ( κε θίλδπλν αθφκε θαη 

γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή ). 

       Άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ζπκπησκάησλ επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, είλαη κέζσ ηεο θαζήισζεο ηεο 

πξνζνρήο ζε έλα αληηιακβαλφκελν σο επηθίλδπλν εξέζηζκα θαη ηεο δπζθνιίαο ηεο κεηάβαζεο 

απηήο ζε θάπνην άιιν εξέζηζκα. Οη Karsdorp, Kindt, Everaerd, θαη Mulder ( 2007 ) βξήθαλ 

φηη αγρψδεηο αζζελείο κε ζπγγελή θαξδηνπάζεηα, έθξηλαλ ππνζπλείδεηα δνλήζεηο ζην ζηήζνο 

ηνπο ( νη εξεπλεηέο είραλ ηνπνζεηήζεη ζην ζηήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κηα ζπζθεπή πνπ 

κηκνχηαλ  ηνπο παικνχο ηεο θαξδηάο ή έθαλε κηα ζπλερή δφλεζε πνπ δηέθεξε αηζζεηά ) σο 

ζπκπηψκαηα ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Μάιηζηα, κηα άιιε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο 

πεξηειάκβαλε, ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ ιέμεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ιέμεηο ( heart ή 

buzz ) εκθαλίδνληαλ ζηελ νζφλε γηα 10 ms, ψζηε ν εθάζηνηε ζπκκεηέρσλ λα κελ 

πξνιαβαίλεη λα επεμεξγαζηεί ζπλεηδεηά ηε ιέμε, αιιά απηή λα πθίζηαηαη κφλν αζπλείδεηε 

επεμεξγαζία. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

εξκήλεπαλ έλα εξέζηζκα ζαλ ζχκπησκα, επηθεληξψλνληαλ ζε απηφ παξακειψληαο ηα άιια 

εξεζίζκαηα. 
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 1.3  Δπίδπαζη ανηίλητηρ ζςμπηυμάηυν ζε σπόνιερ αζθένειερ 

       Όπσο έρνπκε δεη κέρξη ηψξα ε αληίιεςε ζπκπησκάησλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν φηαλ απηφ εξκελεχεη σο ιηγφηεξν ζεκαληηθά ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη αιιά θαη φηαλ ηα αμηνινγεί σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ φηη πξαγκαηηθά 

είλαη. Όηαλ φκσο ε αληίιεςε ζπκπησκάησλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε απηψλ απφ αζζελείο κε 

ρξφληεο παζήζεηο θαίλεηαη φηη ην λα εξκελεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο σο ιηγφηεξν επψδπλα 

απφ φζν είλαη έρεη επλντθέο ζπλέπεηεο γη απηνχο.  

       Σε πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ νη Jang, Park, Cho, Roh, θαη Chiriboga ( 

2012 ). Βξήθαλ φηη ζε αζζελείο κε δηαβήηε ( γεληθά ζηηο ρξφληεο αζζέλεηεο ηα πνζνζηά 

ζπλλνζεξφηεηαο κε θαηάζιηςε είλαη πνιχ πςειά ) ηα πνζνζηά θαηάζιηςεο κεησλφηαλ, φηαλ 

νη αζζελείο είραλ κηα ζεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο 

γεληθφηεξα. Απηφ ην εχξεκα είλαη πνιχ  ζεκαληηθφ ζηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ζε  αζζελείο κε 

ρξφληεο παζήζεηο. Οη αζζελείο απηνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ κηα αξλεηηθή εηθφλα θαη 

αλαπαξάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζιίβνληαη, λα παξαηηνχληαη απφ 

ηε δσή, λα παξακεινχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηελ ζεξαπεία ηνπο. Απηνί νη παξάγνληεο, 

επηδεηλψλνπλ ζπλάκα θαη ηελ αζζέλεηα δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν. Σηφρνο ηεο 

παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξφλησλ αζζελψλ, ψζηε λα βιέπνπλ απφ 

κηα ζεηηθή ζθνπηά ηελ πγεία ηνπο θαη λα είλαη αηζηφδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπο. 

Έηζη πξνσζείηαη ε ςπρηθή ηνπο πγεία θαη θαηά ζπλέπεηα δηαηεξείηαη έλα θαιφ επίπεδν δσήο 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα απηνχο.   

       Η ίδηα παξέκβαζε ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη γηα αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. 

Σηα άηνκα απηά νη αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηνπο, βξέζεθε φηη είραλ 

ζπζρέηηζε κε ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο. Γειαδή νη ζθέςεηο ησλ αζζελψλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζπλέπεηεο ( πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ην 

αληίθηππν απηήο ζηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε ), ην ρξνλνδηάγξακκα ( 
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δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ), ηνλ έιεγρν ( πνπ έρεη ην άηνκν πάλσ ζηελ αζζέλεηα θαη ζηελ 

ζεξαπεία απηήο ), ην ζηίγκα ηνπ αζζελνχο, ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο θαη ην πσο απηή ζα 

επεξεάζεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ηνπο άιινπο, δεκηνπξγνχλ ή επηδεηλψλνπλ ήδε ππάξρνληα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαη ζηξεο. Η 

θαηάζιηςε απφ ηελ άιιε, θάλεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο ηηο ζθέςεηο απηέο, ελψ παξάιιεια νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα αιιά θαη ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο 

γηγαληψλνπλ ηνλ αληηιακβαλφκελν ζσκαηηθφ πφλν.  Δμαηηίαο φισλ απηψλ ην άηνκν ληψζεη 

απειπηζκέλν θαη αβνήζεην, θαηαιήγνληαο πνιιέο θνξέο ζηελ δηαθνπή ηεο θαξκαθεπηηθήο 

ηνπ αγσγήο. ( Rezaei, Doost, Molavi, Abedi, & Karimifar, 2014 ) 

 

      1.4  Ανηίλητη ζςμπηυμάηυν ζηο εαςηό και ηοςρ άλλοςρ 

       Τψξα, φζσλ αθνξά ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ ζηνπο άιινπο, νη Hedén, Pöder, von 

Essen, θαη Ljungman ( 2013 ) εμέηαζαλ αλ δηέθεξαλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

θαξθίλν, αλάινγα κε ην θχιν ηνπ γνλέα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεξαπείαο θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ γνληψλ νχηε ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ λα επεξεάδνπλ. Απηφ ίζσο λα 

νθείιεηαη ζην φηη ηα ζπκπηψκαηα ηα νπνία εμεηάζηεθαλ, ήηαλ άκεζα παξαηεξήζηκα απφ ηνπο 

γνλείο ( π. ρ. λαπηία, πφλνο, απψιεηα καιιηψλ θ. η. ι. )  θαη άξα ην πνζνζηφ επηξξνήο ησλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπο απφ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν θχισλ ήηαλ κηθξφ.  

       Αξθεηά αθξηβείο ζηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ ήηαλ θαη νη γνλείο παηδηψλ κε ππνζπαδία. 

Αλέθεξαλ κε κεγάιε ζπλέπεηα, ηφζν ηελ θνζκεηηθή εκθάληζε ηνπ πένπο ησλ παηδηψλ ηνπο,  

φζν θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νχξεζε, κεηά απφ εγρείξηζε γηα ηελ 

δηφξζσζε ηεο ππνζπαδίαο. Καη πάιη φκσο ε αληίιεςε ζπκπησκάησλ αθνξνχζε ζε 

ζπκπηψκαηα ηα νπνία ήηαλ εκθαλή θαη δελ ρξεηαδφηαλ θάπνηα επεμεξγαζία γηα ηελ 
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θαηαλφεζε ηνπο, νχηε επεξεαδφηαλ ε αληίιεςε ηνπο απφ ηδηνζπγθξαζηαθά ή ζπλαηζζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. ( Castagnetti, Zhapa, & Rigamonti, 2013 )    

       Σε άιιε έξεπλα νη Miravitlles, Ferrer, Baró, Lleonart, θαη Galera ( 2013 ) εμέηαζαλ ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο 

πλεπκνλνπάζεηαο, αλάκεζα ζε αζζελείο θαη ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ηνπο. Βξήθαλ φηη 

ππήξρε κεγάιε ζπλάθεηα σο πξνο ηα ηξία πξψηα ζπκπηψκαηα ( ηνπο είρε δεηεζεί λα θάλνπλ 

κηα ιίζηα κε ηα δέθα ζπκπηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ δσή ησλ αζζελψλ ), ηα 

νπνία ήηαλ: ε δχζπλνηα θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο, ε θνχξαζε θαη ν βήραο. Απφ θεη θαη πέξα 

εκθάληζαλ αζπκθσλία. Δλψ νη ίδηνη νη αζζελείο ππέδεημαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε, ην άγρνο θαη 

ηε λεπξηθφηεηα, νη ζεξάπνληεο ηαηξνί ην είραλ θαηαηάμεη ζηελ έβδνκε ζέζε ζεσξψληαο ην 

ιηγφηεξν απνδηνξγαλσηηθφ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα  ησλ αζζελψλ. Αζζελείο θαη ηαηξνί 

εκθάληζαλ 52 % ζπκθσλία ζηελ εξψηεζε: «πνην είλαη ην ζχκπησκα πνπ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ δσή αζζελψλ κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα;». Σε απηήλ ηελ 

εξψηεζε 258 αζζελείο ππέδεημαλ ηελ δχζπλνηα έλαληη 204 ηαηξψλ. Ωζηφζν, φηαλ έγηλε 

αλάιπζε αλάκεζα ζηα δεπγάξηα αζζελψλ θαη ηαηξψλ πνπ ηνπο παξαθνινπζνχζαλ βξέζεθε 

φηη ε ζπκθσλία πεξηνξίζηεθε ζε 159 απφ ηα 450 δεχγε. Ωο πην ελνριεηηθφ ζχκπησκα 24 

αζζελείο ππέδεημαλ ηελ έθπηπλζε, έλαληη 25 ηαηξψλ ( θαη πάιη φκσο ε αλάιπζε αλά δεχγε 

έδεημε φηη ππήξρε ζπκθσλία ζε κφλν 11 δεπγάξηα ). Τα δεπγάξηα πνπ έηεηλαλ λα ζπκθσλνχλ 

σο πξνο ηα ζπκπηψκαηα, πεξηείραλ αζζελείο κε εληνλφηεξε κνξθή ηεο αζζέλεηαο, 

κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, πεξηζζφηεξεο επηδεηλψζεηο ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ, 

αζζελείο πνπ είραλ λνζειεπηεί ιφγσ ηεο αζζέλεηαο θαη πξψελ θαπληζηέο. Δπίζεο, ήηαλ πην 

πηζαλφ λα ππάξμεη ζπλέπεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ, φηαλ ην ζχκπησκα πνπ 

αμηνινγνχηαλ σο πην έληνλν, ήηαλ απφ ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο δηάγλσζεο ( π. ρ. 

δχζπλνηα, βήμηκν θ. α. ) παξά αλ ήηαλ θάηη πην ππνθεηκεληθφ ή πην δχζθνιν λα παξαηεξεζεί ( 

π. ρ. άγρνο, μεξνζηνκία ). Οη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ ηα επξήκαηα ηνπο. Όπσο 
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αλαθέξνπλ, ην γεγνλφο φηη αζζελείο κε εληνλφηεξε κνξθή ηεο αζζέλεηαο, εκθάληδαλ 

κεγαιχηεξε ζπλέπεηα κε ηνπο ηαηξνχο, ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πην 

απνδηνξγαλσηηθά ζπκπηψκαηα, ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη αζζελείο απηνί είραλ ζπρλφηεξε 

επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο αιιά θαη ηα ζπκπηψκαηα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν εκθαλή. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ αζπλέπεηα κεηαμχ θαπληδφλησλ αζζελψλ θαη 

ησλ ηαηξψλ ηνπο, αλέθεξαλ φηη νη αζζελείο ιφγσ θαη ηνπ φηη εμαθνινπζνχζαλ λα θαπλίδνπλ, 

παξά ηηο ζπκβνπιέο ησλ ηαηξψλ ηνπο θαη παξά ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο, πηνζεηνχζαλ 

κηα ζηάζε απέλαληη ζηνλ ηαηξφ, απνθξχπηνληαο ηνπ ιεπηνκέξεηεο ή ζπκπηψκαηα πνπ 

κπνξνχζαλ λα καξηπξήζνπλ ην γεγνλφο φηη αθφκα θαπλίδνπλ. Τέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα ππάξρεη νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηνλ αζζελή, λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

θιίκαθεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ θαη λα νηθνδνκείηαη θαιχηεξε ζρέζε θαη 

ζπλεξγαζία κε απηφλ ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε παξέκβαζε θαη ζεξαπεία.    

       Οη Akin, θαη Durna ( 2013 ) εμέηαζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαξθίλνπ ζε 

αζζελείο, θξνληηζηέο θαη λνζνθφκεο. Οη ίδηνη νη αζζελείο αλέθεξαλ σο ζπκπηψκαηα ηελ 

απψιεηα επεμίαο, ηελ θνχξαζε, ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε, ην κνχδηαζκα ησλ ρεξηψλ θαη ηελ 

απψιεηα φξεμεο. Τψξα, σο πξνο ηελ ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ αζζελψλ – 

θξνληηζηψλ ( αλαθνξηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ) εκθάληζαλ ζπζρέηηζε 0.76 ζηνλ πφλν, 0.68 

ζηελ θνχξαζε, 0.79 ζηελ λαπηία, 0.72 ζηελ θαηάζιηςε, 0.73 ζην άγρνο, 0.82 ζηελ ππλειία, 

0.71 ζηελ απψιεηα φξεμεο, 0.69 ζηελ απψιεηα επεμίαο, 0.74 ζηελ δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, 

0.87 ζηηο αιιαγέο ζην δέξκα θαη ζηα λχρηα, 0.84 ζηνλ πφλν ζην ζηφκα, 0.79 ζην κνχδηαζκα 

ησλ ρεξηψλ. Τα αληίζηνηρα πνζνζηά κεηαμχ αζζελψλ θαη λνζειεπηψλ ήηαλ 0.40, 0.44, 0.42, 

0.33, 0.12, 0.31, 0.54, 0.48, 0.18, 0.28, 0.44 θαη 0.28. Απηά ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα 

πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ αζζελψλ θαη θξνληηζηψλ, ήηαλ αξθεηά πςειά ζε ζχγθξηζε κε 

απηά ησλ λνζειεπηψλ πνπ θπκαίλνληαλ απφ κηθξά σο κέηξηα. Άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνπλ 
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νη αζζελείο. Οη γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη βίσζαλ πην έληνλε θνχξαζε θαη αιιαγέο ζηελ 

επηδεξκίδα θαη ζηα λχρηα απφ ηνπο άληξεο. Οη έγγακνη αζζελείο αλέθεξαλ επηφηεξε λαπηία 

απφ ηνπο άγακνπο. Όζνη είραλ ρακειφ θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ ππφβαζξν αλέθεξαλ 

πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη φζνη εμαθνινπζνχζαλ λα εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεξαπείαο, αλέθεξαλ κηθξφηεξα επίπεδα θνχξαζεο θαη πφλνπ ζπγθξηηηθά κε φζνπο 

δηέθνςαλ ηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ αζζέλεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ χπαξμε 

ζπκπησκάησλ, ηα επξήκαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζην φηη ε ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ζηελ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ, κπνξεί φκσο θαη λα ζεκαίλεη 

φηη δελ ήηαλ κφλν ζέκα αληίιεςεο, αιιά φλησο φζνη έπαςαλ λα εξγάδνληαη, ην έθαλαλ ιφγσ 

ησλ ζνβαξφηεξσλ ζπκπησκάησλ.   Τέινο, άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηελ 

αλαθνξά ζπκπησκάησλ, ήηαλ ν ηχπνο θαξθίλνπ απφ ηνλ νπνίν ππέθεξαλ νη αζζελείο. Οη 

αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ αλέθεξαλ εληνλφηεξε λαπηία απφ απηνχο κε θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ, ελψ απηνί κε θαξθίλν ηνπ εγθεθάινπ αλέθεξαλ πην έληνλνπο πφλνπο ζην ζηφκα 

απφ ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Δπίζεο, φζν 

πεξηζζφηεξεο ήηαλ νη ζπλεδξίεο ρεκεηνζεξαπείαο ζηηο νπνίεο είραλ ππνβιεζεί, ηφζν 

εληνλφηεξε ήηαλ ε αιιαγή ζην δέξκα θαη ζηα λχρηα.  

       Τέινο, νη  Yeşilbalkan, θαη Okgün ( 2010 ) ζε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκθσλία ζηηο αμηνινγήζεηο ζπκπησκάησλ θαξθίλνπ, ζε αζζελείο κε θαξθίλν θαη ηνπο 

θξνληηζηέο ηνπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κηα ζπλάθεηα ζηελ αμηνιφγεζε 

νξγαληθψλ ζπκπησκάησλ ( νη αζζελείο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο επέδεημαλ ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο σο πξνο ηελ απψιεηα καιιηψλ, απψιεηα φξεμεο θαη ηελ θνχξαζε ). Αληίζεηα ζηελ 

αμηνιφγεζε ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ( αλεζπρία, θαηάζιηςε, λεπξηθφηεηα, άγρνο θαη 

απφγλσζε γηα ηα κέιινλ, θ. α. ) νη θξνληηζηέο έηεηλαλ λα δίλνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο.      
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2. ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ  

       Η αηζηνδνμία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη ζεηηθέο πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηνπ. Απηή ε 

πίζηε ηνπ αηφκνπ φηη φια ζα πάλε θαιά θαη φηη ζα ηνπ ζπκβνχλ θαιά πξάγκαηα, δηακνξθψλεη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν, ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηηο 

δπζθνιίεο, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη γεληθά ηνλ ηξφπν δσήο πνπ αθνινπζεί. Η 

αηζηνδνμία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πγεία, ηφζν ςπρηθή, φζν θαη ζηελ θπζηθή. Δπεξεάδεη 

ηελ γλψκε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ, ηελ αζζέλεηα ηνπ θαη ηελ έθβαζε απηήο, 

αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ή ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αζζελείαο. Καζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ 

επηιέγεη ην θάζε άηνκν, ζηα δηάθνξα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα έλα αηζηφδνμν άηνκν, αθφκα θαη φηαλ ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια ζπλερίδεη λα 

πξνζπαζεί, πηζηεχνληαο φηη ππάξρνπλ ειπίδεο θαη φηη είλαη ζην ρέξη ηνπ λα βειηηψζεη ηελ 

θαηάζηαζε. Έλα απαηζηφδνμν άηνκν απφ ηελ άιιε, εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα φηαλ 

ζπλαληά εκπφδηα, ληψζεη απειπηζκέλν θαη δελ ιακβάλεη θακία απνιχησο δξάζε γηα λα 

αιιάμεη ηα δεδνκέλα. Με άιια ιφγηα ελψ ην αηζηφδνμν άηνκν αθνινπζεί ηνλ ζηφρν ηνπ, κε 

απηνπεπνίζεζε, εκπηζηνζχλε θαη ζηγνπξηά ζηηο δπλάκεηο ηνπ, ην απαηζηφδνμν άηνκν, 

εγθαηαιείπεη ζηηο δπζθνιίεο έρνληαο έλα αίζζεκα αβνεζεζίαο θαη αδπλακίαο. Έηζη ην 

απαηζηφδνμν άηνκν ζηξεζάξεηε πεξηζζφηεξν θαη εκθαλίδεη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

θαηάζιηςε θαη άγρνο, αιιά θαη απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ( θαηάρξεζε  αιθνφι θαη 

νπζηψλ, απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά θ. α. ) ( Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010 ). Τα 

αηζηφδνμα άηνκα έρνπλ ζπλήζσο πςειή απηνεθηίκεζε, απηνλνκία, πξνζσπηθή αλάπηπμε, 

ζεηηθέο ζρέζεηο, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή. Έρνπλ έλαλ ζθνπφ ζηελ δσή ηνπο. Δλψ ζπάληα 

εκθαλίδνπλ βίαηεο ή ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο ( είηε ζσκαηηθέο είηε ιεθηηθέο ) θαη ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ( Monzani, Steca, & Greco, 2014 ). 
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       Δπίζεο, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Busseri, Malinowski, θαη Choma, ( 2013 ) ε αηζηνδνμία δελ 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλν σο ζεηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ αλζξψπνπ γηα ην κέιινλ. Τα αηζηφδνμα 

άηνκα φηαλ ζπκπιεξψλνπλ θιίκαθεο αηζηνδνμίαο έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο, εμίζνπ εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζφληνο, ζπκβάληα ηνπ παξφληνο θαη πξνζδνθίεο ηνπ κέιινληνο. Η αηζηνδνμία 

πεξηιακβάλεη ηξείο δηαζηάζεηο, ηελ ζεηηθή ζθέςε θαη ηελ ζεηηθή αίζζεζε πνπ αλαδχεηαη απφ 

ηα φζα έρεη δήζεη κέρξη ηψξα ην άηνκν, ηελ ζεηηθή εθηίκεζε γηα ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη 

απηήλ ηελ πεξίνδν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πίζηε ζρεηηθά κε ζεηηθέο εθβάζεηο ζην 

κέιινλ. Δλ νιίγνηο απνηειεί ηελ ζπλνιηθή ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο δσήο θάπνηνπ απφ ηνλ ίδην. 

       Η αηζηνδνμία δηακνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ, ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηεη θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Όια απηά 

είλαη κείδνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ θαζψο ειέγρνπλ ηελ εμέιημή ηνπ, αιιά 

θαη ην επ δελ απηνχ ( κέζα απφ ηηο επηινγέο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη αιιά θαη ηελ επηηπρία 

ηνπ ζηελ επίηεπμε απηψλ, δηακνξθψλνληαη νη πφξνη θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα ρεη ζηε δσή 

ηνπ αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε ιφγσ ηεο επίηεπμεο ησλ επηζπκηψλ ηνπ ).  Ωο 

πξνο ηελ επηινγή ζηφρσλ θαη ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ πνιιαπιψλ ζηφρσλ νη Segerstrom, θαη 

Nes, ( 2006 ) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζχγθξνπζε ζηφρσλ ρσξίδεηαη ζε δχν ηχπνπο. Σηελ 

ζχγθξνπζε εγγελψλ ζηφρσλ ( inherent goal conflict ), δειαδή ζηφρσλ πνπ ε επίηεπμε ηνπ 

ελφο ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ επίηεπμε ηνπ άιινπ ( π. ρ. ν ζηφρνο πνπ βάδεη θάπνηνο λα 

βειηηψζεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ζην παλεπηζηήκην, αληηβαίλεη ζην ζηφρν λα εξγάδεηαη 

παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο γηα λα θαιχπηεη ηα έμνδα ηνπ ). Καη ζηελ ζχγθξνπζε ζηφρσλ ιφγσ 

θνηλψλ πφξσλ ( resource conflict ), φπνπ δχν νη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη «αληαγσλίδνληαη» γηα 

ηνπο ίδηνπο πφξνπο ( π. ρ. ρξήκαηα, ρξφλν, ελέξγεηα θ. η. ι. ). Η αμία ηνπ θάζε ζηφρνπ 

ππνινγίδεηαη απφ: ηελ πξνζήισζε ζηνλ ζηφρν, ηελ ζεκαζία ηνπ ζηε δσή θάπνηνπ, ηελ 

επραξίζηεζε πνπ αληιεί θαλείο απφ ηελ επίηεπμε απηνχ ή ηελ ζιίςε απφ ηελ κε επίηεπμε. Οη 

εξεπλήηξηεο ππέζεζαλ φηη ηα αηζηφδνμα άηνκα, ιφγσ ηεο πξνζήισζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζα 
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αληηκεηψπηδαλ κεγαιχηεξν πξφβιεκα αλ βξίζθνληαλ ελψπηνλ κηαο εγγελνχο ζχγθξνπζεο 

ξφισλ ( θαζψο δελ έρνπλ κάζεη λα εγθαηαιείπνπλ ) κε ζπλέπεηεο ζηελ επεμία θαη ζηελ 

απηνξξχζκηζε ηνπο. Ωζηφζν θάηη ηέηνην ζα απνθεχγεην, θαζψο ηα άηνκα θάλνπλ ζσζηέο 

επηινγέο ζηφρσλ. Έηζη φηαλ ζα εκθαληδφηαλ ζχγθξνπζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, απηή ζα είρε 

ηελ δεχηεξε κνξθή, ε νπνία δελ έρεη ηφζν θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ζε αληίζεζε κε ηηο εγγελείο ζπγθξνχζεηο φπνπ ν έλαο ζηφρνο ζηέθεηαη 

εκπφδην ζηνλ άιιν, ζηηο ζπγθξνχζεηο ζηφρσλ φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζηφρνη 

αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο πφξνπο, ε εθπιήξσζε ελφο ζηφρνπ απιά θαζπζηεξεί ή 

αλαβάιιεη ηνλ άιιν ( π. ρ. θάπνηνο πνπ ζέιεη λα επηζθεπάζεη ην απηνθίλεην ηνπ θαη λα 

αγνξάζεη δψξα γηα ηα Φξηζηνχγελλα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ ηα ρξήκαηα ηνπ, 

κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζφ πνπ ζα μνδέςεη ζην έλα απφ ηα δχν ή λα αλαβάιεη θάπνηνλ ζηφρν, 

ψζηε λα επηηχρεη θαη ηα δχν ). Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα αηζηφδνμα άηνκα 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα ην δεχηεξν είδνο ζπγθξνχζεσλ, παξφια απηά εκκέλνπλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπο θαζψο έρνπλ πην αλεπηπγκέλν αίζζεκα δέζκεπζεο θαη πξνζκέλνπλ κεγαιχηεξε 

επραξίζηεζε απφ ηελ εθπιήξσζε απηψλ. Όηαλ βξίζθνληαη ζε εγγελή ζχγθξνπζε, αμηνινγνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο σο ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο θαη εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε δέζκεπζε. Η ζεκαζία 

θαη ε αλακελφκελε ζιίςε ( απφ ηελ απνηπρία ελφο ζηφρνπ ) δελ δηαθέξεη αλάκεζα ζε 

αηζηφδνμα θαη απαηζηφδνμα άηνκα. Ωζηφζν, αληίζεηα κε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο, νη εξεπλήηξηεο 

βξήθαλ φηη ηα δχν είδε ζπγθξνχζεσλ δελ δηέθεξαλ σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηνπο ζηελ επεμία ( 

θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία )  ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τέινο, ηα άηνκα κε πςειή αηζηνδνμία είραλ 

ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα θαηάζιηςεο θαη ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ.   

       Αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ηεο αηζηνδνμίαο ζηε ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ είραλ πςειέο βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο, έηεηλαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ζηξαηεγηθή εκπινθήο γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα. Οη θνηηεηέο απηνί, πξνζαξκφδνληαλ επθνιφηεξα ζηηο 
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λέεο απαηηήζεηο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο πνπ είραλ πην ζπγθξαηεκέλε 

αηζηνδνμία. Η εμνηθείσζε ηνπο αθνξνχζε ηφζν ηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο ( πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο δηδαζθαιίαο θαη δηαβάζκαηνο, πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο θαη εμεηάζεηο θ. α. ) φζν θαη ηηο 

ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο ( ζηξεο ιφγσ ηεο κεηάβαζεο ζε έλα λέν κέξνο θαη έλα λέν ηξφπν 

δσήο, ελδηαθέξνλ γηα λέα πξάγκαηα, δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ θ. η. ι. ). Μάιηζηα ε 

ζηξαηεγηθή εκπινθήο είρε δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηελ αθαδεκατθή θαη ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή. Η αηζηνδνμία νδεγνχζε ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ εκπινθήο θαη απηή κε ηελ 

ζεηξά ηεο ζηελ πξνζαξκνγή ( Perera, & McIlveen, 2014 ). Πηζαλή εμήγεζε γηα ην ξφιν ηεο 

αηζηνδνμίαο ζηελ επηινγή κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα 

αηζηφδνμα άηνκα δηαηεξνχλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο αθφκα θαη ελψπηνλ δπζνίσλσλ θαηαζηάζεσλ, 

κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, 

παξαβιέπνληαο ηα εκπφδηα. ( Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010 )      

       Όπσο έρνπκε ήδε δεη θαη φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ε αηζηνδνμία επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θάπνηνπ. Γχν αθφκα 

ηνκείο πνπ αιιειν – ζπζρεηίδνληαη   κε ηελ αηζηνδνμία είλαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ν 

επαγγεικαηηθφο ηνκέαο. Η επηινγή θάπνηνπ ζπληξφθνπ αιιά θαη ε πνηφηεηα κηα ζρέζεο 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα επίπεδα αηζηνδνμίαο ησλ δχν εκπιεθνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε ε 

πνηφηεηα θαη ε έθβαζε κηαο ζρέζεο κπνξεί λα επεξεάζεη κε ηελ ζεηξά ηεο ην επίπεδν 

αηζηνδνμίαο ησλ ζπληξφθσλ. Σηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα απφ ηελ άιιε έλα αηζηφδνμν άηνκν 

ζηνρεχεη ζε επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο κε απνηέιεζκα λα 

επηηπγράλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα απαηζηφδνμν άηνκν θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηψλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε αηζηνδνμία θαη ζηγνπξηά ζηνλ εαπηφ ηνπ.                           

       Σρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην άξζξν ησλ Smith, Ruiz, 

Cundiff, Baron, θαη Nealey-Moore ( 2013 ), ζην νπνίν παξαζέηνπλ 3 έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο αηζηνδνμίαο θαη απαηζηνδνμίαο κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σηελ πξψηε 
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έξεπλα, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα αηζηφδνμα άηνκα πηνζεηνχλ έλα θηιηθφ, ζεξκφ 

θαη δεζπνηηθφ ζηπι ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη βηψλνπλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε 

θαη ιηγφηεξεο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο απφ ηηο επαθέο κε ηνπο γχξσ. Τα απαηζηφδνμα, απφ ηελ 

άιιε, άηνκα είλαη πην ςπρξά, ερζξηθά θαη ζπρλά ππνηαθηηθά, κε απνηέιεζκα, λα βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε άιινπο. Σηελ δεχηεξε έξεπλα, 

εμεηάζηεθε πσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ δσή παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ ( ηα 

δεπγάξηα απνηεινχληαλ απφ κεζήιηθεο ή ειηθησκέλνπο θαη είραλ κέζν φξν έγγακνπ βίνπ ηα 

28 ρξφληα). Η αηζηνδνμία ησλ γπλαηθψλ βξέζεθε λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε, ηφζν κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ίδηαο, φζν θαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ άλδξα ζην γάκν, θαζψο επίζεο θαη κε 

ηελ αληηιακβαλφκελε ππνζηήξημε ηεο γπλαίθαο απφ ην ζχδπγν ηεο. Αξλεηηθή ζπζρέηηζε είρε 

δε, κε ηηο αληηιακβαλφκελεο ζπγθξνχζεηο, ηφζν ηνπ άληξα φζν θαη ηεο γπλαίθαο. Η 

απαηζηνδνμία ηεο γπλαίθαο είρε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αληηιακβαλφκελε ππνζηήξημε θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο γπλαίθαο ζην γάκν, αιιά ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο αληηιακβαλφκελεο 

ζπγθξνχζεηο. Όζσλ αθνξά ηνλ άληξα, ε αηζηνδνμία ηνπ είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ ζην γάκν, κε ηελ αληηιακβαλφκελε 

ππνζηήξημε ηνπ άλδξα, ελψ είρε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο αληηιακβαλφκελεο ζπγθξνχζεηο 

ηεο ζπδχγνπ. Η απαηζηνδνμία ηνπ άληξα είρε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

άληξα ζην γάκν θαη ηελ αληηιακβαλφκελε ζηήξημε θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

αληηιακβαλφκελεο ζπγθξνχζεηο ηνπ άλδξα. Τέινο, ζηελ ηξίηε έξεπλα νη ζπγγξαθείο εμέηαζαλ 

ην δήηεκα κε κηα έξεπλα επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ( ε δεχηεξε κέηξεζε έγηλε κεηά 

απφ 18 κήλεο ). Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αηζηνδνμία ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν 

ζπδχγνπο, βειηίσλε φρη κφλν ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ επραξίζηεζε πνπ αληινχζε ν ίδηνο απφ 

ην γάκν, αιιά θαη ηελ επάξθεηα θαη επηπρία πνπ βίσλε ην έηεξνλ ηνπ ήκηζπ. 

       Απφ ηελ άιιε αλαθνξηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα νη Tolentino, Garcia, Lu, 

Restubog, Bordia, θαη Plewa ( 2014 ) έδεημαλ φηη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ θαξηέξα, 
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δειαδή ε ηθαλφηεηα λα ηξνπνπνηεί θάπνηνο ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο, κε ζθνπφ είηε λα θαηαιήμεη ζηελ ζέζε εξγαζίαο 

πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, είηε λα αλαδεηρζεί επαγγεικαηηθά θαη λα απνθηήζεη ζέζε κε κεγαιχηεξν 

θχξνο θαη εηζφδεκα, βαζίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ αηζηνδνμία θαη πίζηε ζηελ 

θαξηέξα ηνπ, δειαδή ζεηηθή πξνζδνθία ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπ 

εμέιημε ( ζεκαληηθφ ξφιν βξέζεθε φηη παίδνπλ επίζεο ε πξνζήισζε ζην ζηφρν θαη ε 

δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα ). Απφ ηελ άιιε, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ηα απαηζηφδνμα 

άηνκα βηψλνπλ κεγαιχηεξν αίζζεκα επηηπρίαο έρνληαο θέξεη εηο πέξαο θάπνην έξγν πνπ ηνπο 

αλαηέζεθε ( Lau, Kubiak, Burchert, Goering, Oberländer, von Mauschwitz, & al., 2014 ). 

Ίζσο γηα απηφ λα επζχλεηαη φηη φηαλ θάηη είλαη απξφζκελν, πξνθαιεί κεγαιχηεξα 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ππεξεθάλεηαο. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα, θαζψο απηά ίζρπαλ γηα άηνκα πνπ 

εκθάληδαλ κέηξηνπ βαζκνχ αηζηνδνμία θαη φρη γηα ηηο αθξαίεο ηηκέο νη νπνίεο θαη 

αθαηξέζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα.        

 

         2.1  Παπάγονηερ πος διαμοπθώνοςν ηα επίπεδα αιζιοδοξίαρ 

       Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηζηνδνμίαο ζε θάπνηνλ θαίλεηαη φηη ζεκαληηθή βάζε απνηεινχλ 

ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη γεληθά νη εκπεηξίεο πνπ είρε ζε φινπο ηνπ ηνκείο ηηο δσήο ηνπ, αιιά 

θαη ζηα δηάθνξα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ( νηθνγέλεηα, θνηλφηεηα, 

ζρνιείν θ. α. ). Η έθβαζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ξπζκίδνπλ ηα επίπεδα αηζηνδνμίαο – απαηζηνδνμίαο.   

       Οη Heinonen, Räikkönen, θαη Keltikangas – Järvinen, ( 2005 – a ) εμέηαζαλ ην αλ ε 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαη ν ηξφπνο αλαηξνθήο ηνπ 

απφ ηε κεηέξα, επεξεάδεη ηελ αλάδεημε ηνπ ζε αηζηφδνμν ή απαηζηφδνμν ελήιηθα. Βξήθαλ φηη 

ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ, φπσο ηελ αληηιακβαλφηαλ ε κεηέξα ( ην αλ ήηαλ ππεξθηλεηηθφ, 
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αλ ήηαλ ζπλεξγάζηκν θαη ππάθνπν, αλ ήηαλ ερζξηθφ πξνο ηνπο άιινπο θαη αλ δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα θ. α. ) δελ επεξέαδε ηελ αλάπηπμε αηζηνδνμίαο – απαηζηνδνμίαο ζηελ κεηέπεηηα 

δσή ηνπ αηφκνπ. Τν ίδην ίζρπε θαη γηα ηελ απζηεξή αλαηξνθή πνπ αζθνχζε ε κεηέξα ( πνπ 

κεηξήζεθε απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο, ηελ αλεθηηθφηεηα 

πξνο απηφ, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ζπκκφξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ). Ωζηφζν, φηαλ απηνί 

νη δχν παξάγνληεο ζπλππήξραλ ηφηε ηα άηνκα θαηέιεγαλ λα είλαη απαηζηφδνμα ζηελ 

κεηέπεηηα δσή ηνπο.         

       Οη παξαπάλσ επηζηήκνλεο, ζε κία δηαρξνληθή κειέηε, δηεξεχλεζαλ ην θαηά πφζν ε 

απηνεθηίκεζε θαηά ηα ρξφληα ηεο εθεβείαο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αηζηνδνμία – 

απαηζηνδνμία ζε κεηέπεηηα ειηθία. Πην ζπγθεθξηκέλα έθαλαλ ηξείο κεηξήζεηο. Η πξψηε έγηλε 

φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 12 εηψλ θαη κεηξήζεθε ε απηνεθηίκεζε ηνπο. Σηελ δεχηεξε 

κέηξεζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ θαη πάιη κηα θιίκαθα απηνεθηίκεζεο, απηή ηε 

θνξά ζε ειηθία 18 εηψλ. Σηελ ηξίηε κέηξεζε, εμεηάζηεθε ην επίπεδν αηζηνδνμίαο – 

απαηζηνδνμίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε ειηθία 33 εηψλ. Τα απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ. Η κφλε πεξίπησζε ζηελ νπνία ηα άηνκα είραλ πςειή αηζηνδνμία ζηα 33 

ηνπο ρξφληα, ήηαλ φηαλ είραλ ζθνξάξεη πςειέο βαζκνινγίεο ζηηο δπν πξψηεο κεηξήζεηο ζηελ 

θιίκαθα απηνεθηίκεζεο. Αληηζέησο, φηαλ θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο είραλ ρακειή 

απηνεθηίκεζε, φηαλ ζηελ πξψηε κέηξεζε είραλ πςειή απηνεθηίκεζε αιιά ζηελ δεχηεξε 

ρακειή θαη φηαλ ζηελ πξψηε είραλ ρακειή αιιά ζηελ δεχηεξε πςειή απηνεθηίκεζε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζθφξαξαλ πςειή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απαηζηνδνμίαο. Τα απνηειέζκαηα 

απηά έδεημαλ φηη γηα λα εμειηρζεί έλα άηνκν ζε αηζηφδνμν ελήιηθα, δελ αξθεί απιά λα έρεη 

απηνεθηίκεζε ζε θάπνηα θάζε ηεο εθεβείαο ηνπ, αιιά θαζφιε ηε δηάξθεηα απηήο. ( 

Heinonen, Räikkönen, & Keltikangas – Järvinen, 2005 – b ) 

       Άιινο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα αζθεί επίδξαζε ζηελ αηζηνδνμία είλαη ην ζηξεο. Οη 

Atienza, Stephens, θαη Townsend ( 2004 ) δηεμήγαγαλ έξεπλα επαλαιακβαλφκελσλ 
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κεηξήζεσλ, ζε γπλαίθεο πνπ είραλ αλαιάβεη ηέζζεξηο θνηλσληθνχο ξφινπο παξάιιεια. Οη 

ξφινη απηνί ήηαλ: ηεο ζπδχγνπ, ηεο εξγαδφκελεο, ηεο κεηέξαο ( κε ηελ πξνυπφζεζε ην παηδί 

λα είλαη θάησ ησλ 25 εηψλ θαη λα εμαθνινπζεί λα δεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ) θαη ηνπ 

θξνληηζηή θάπνηνπ γνλέα ( λα βνεζάεη είηε ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ, είηε ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ, 

είηε λα ηνπ θάλεη παξέα θάπνηεο ψξεο ηελ εκέξα θ. α. ). Σηελ πξψηε κέηξεζε, ππνιφγηζαλ ην 

επίπεδν ζηξεο ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο ( φπσο ην αληηιακβάλνληαλ 

νη ζπκκεηέρνπζεο ), θαζψο θαη ην επίπεδν αηζηνδνμίαο. Σηελ δεχηεξε κέηξεζε, ε νπνία έγηλε 

κεηά απφ έλα ρξφλν, κέηξεζαλ αλ είρε απμεζεί ην επίπεδν ζηξεο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ξφινπο, 

θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηα επίπεδα αηζηνδνμίαο. Απηφ πνπ βξήθαλ ήηαλ φηη ην 38 

% ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο εκθάληζε αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ αηζηνδνμία. Οη αιιαγέο 

απηέο εληνπίζηεθαλ ζηηο γπλαίθεο εθείλεο πνπ αλέθεξαλ αχμεζε ηνπ ζηξεο ζηνλ ηφπν 

εξγαζίαο ή ζηηο ζπδπγηθέο ηνπο ζρέζεηο, ελψ φηαλ ε αχμεζε ηνπ ζηξεο αθνξνχζε ηνλ ξφιν 

ηεο κεηέξαο ή ηνπ θξνληηζηή δηαηήξεζαλ ηα ίδηα κε ηελ πξψηε κέηξεζε επίπεδα αηζηνδνμίαο. 

Μηα πηζαλή εμήγεζε πνπ επηρείξεζαλ νη ζπγγξαθείο, είλαη φηη ίζσο νη γπλαίθεο φηαλ 

αλαιακβάλνπλ έλα ξφιν θξνληίδαο ( είηε πξνο θάπνην γνλέα είηε πξνο θάπνην παηδί ) 

αηζζάλνληαη έλα αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο θαη κηα αλάγθε λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζην 

ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Αλαγλσξίδνπλ φηη ε πγεία θαη ε επεμία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ππφ 

ηελ πξνζηαζία ηνπο, είλαη δηθή ηνπο επζχλε θαη είλαη ζην ρέξη ηνπο λα ειέγμνπλ ηελ ζεηηθή 

έθβαζε. Απηφ ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο θαη δηαηεξεί ακεηάβιεηα ηα 

επίπεδα αηζηνδνμίαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο ζέζεηο ηεο εξγαδφκελεο θαη ηεο ζπδχγνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηνλ ίδην βαζκφ εμνπζίαο θαη ειέγρνπ, θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ηνπ ζηξεο ηηο 

κπινθάξεη θαζψο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ ίδηα επηξξνή.        
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      2.2  Ζ επίδπαζη ηηρ αιζιοδοξίαρ ζηην ςγεία και εςεξία ηος αηόμος 

       Όπσο πξναλαθέξακε έλαο ηνκέαο πνπ επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηα επίπεδα αηζηνδνμίαο – 

απαηζηνδνμίαο είλαη ε πγεία ηνπ αηφκνπ, ςπρηθή θαη θπζηθή. 

       Τν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ, πνπ παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ άκπλα ηνπ ζηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ, επεξεάδεηαη απφ ηελ αηζηνδνμία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

απνγνήηεπζε, ην άγρνο θαη ε δπζηπρία πνπ ληψζνπλ  ηα αηζηφδνμα άηνκα φηαλ νη πξνζδνθίεο 

ηνπο θαηεδαθίδνληαη έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην αλνζνπνηεηηθφ θαη άιια ζπζηήκαηα. Καη 

κπνξεί λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα, φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα εχθνιε θαηάζηαζε, θαζψο 

αθνζηψλνληαη ζηελ επίιπζε ηεο, άξα θαη ζηελ ιήμε ηνπ άγρνπο. Σηελ πεξίπησζε φκσο κηαο 

πνιχπινθεο θαη δχζθνιεο ζηξεζζνγφλαο θαηάζηαζεο, νη απαηζηφδνμνη άλζξσπνη έρνπλ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αηζηφδνμσλ, θαζψο ελφςεη δχζθνισλ ζπλζεθψλ νη πξψηνη 

ζπλεζίδνπλ λα εγθαηαιείπνπλ θαη λα απνζχξνληαη ελψ νη δεχηεξνη παξακέλνπλ δεζκεπκέλνη 

θαη πξνζεισκέλνη ζην ζηφρν ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην αληίθηππν είλαη βαξχηεξν φηαλ δελ 

εθπιεξψλνληαη ηα ζρέδηα ηνπο. ( Segerstrom, 2004 ) 

       Απφ ηελ άιιε, φζσλ αθνξά ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο πγείαο φπσο ν πφλνο ( π.ρ. 

ζηνκαρφπνλνο, πνλνθέθαινο, πφλνο ζηελ κέζε θαη ηελ πιάηε θ. α. ), αλαπλεπζηηθά 

ζπκπηψκαηα ( π. ρ. δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή ) θαη γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα ( λαπηία, 

θνηιηαθέο θξάκπεο θ. α. ) θαίλεηαη φηη ηα αηζηφδνμα άηνκα είλαη θαιχηεξα πξνζηαηεπκέλα 

απφ φηη ηα απαηζηφδνμα. Η Segerstrom ( 2007 ) δηεμήγαγε έξεπλα ζε ζπνπδαζηέο ηεο λνκηθήο 

ζρνιήο πξηλ μεθηλήζνπλ ηε θνίηεζε θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο. Δμέηαζε ην θαηά πφζν ε αηζηνδνμία, νη πφξνη πνπ ζπλεπάγνληαη κε ην θνηλσληθφ θχξνο 

( κνξθσηηθφ επίπεδν, θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, επαγγεικαηηθφ θχξνο θαη εηζφδεκα ) θαη 

νη θνηλσληθνί πφξνη ( κέγεζνο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, αξηζκφο αηφκσλ πνπ παξέρνπλ ζηήξημε 

θαη ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ην άηνκν απφ ηελ ζηήξημε απηή ) επεξεάδνπλ ηα ζσκαηηθά θαη 
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ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα. Αξρηθά, βξήθε φηη ε αηζηνδνμία είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

απμεκέλν εηζφδεκα δέθα ρξφληα αξγφηεξα αιιά φρη κε ηε βειηίσζε θαη αχμεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πφξσλ. Απηή ε ζηαζηκφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, φκσο, ίζσο λα νθείιεηαη 

ζην φηη ηα αηζηφδνμα άηνκα είραλ ήδε έλα ππνζηεξηθηηθφ θαη πνηνηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν ζηελ 

πξψηε κέηξεζε ην νπνίν δηαηήξεζαλ ζε βάζνο ρξφλνπ, φπσο εμεγεί ε ζπγγξαθέαο. Άιιε 

εμήγεζε πνπ δίλεη είλαη φηη δελ άιιαμαλ πφιε θαη έηζη δηαηήξεζαλ ηηο επαθέο πνπ είραλ. Αλ 

κεηαθφκηδαλ θάπνπ αιινχ ζα θαηλφηαλ ε δηαθνξά ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απφ ηελ 

άιιε, αλ θαη ε αηζηνδνμία δελ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ε αχμεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηγχξνπ νδήγεζε ζηελ βειηίσζε ηεο αηζηνδνμίαο θαη ελψ ε απμεκέλε 

αηζηνδνμία νδήγεζε ζην κεγαιχηεξν εηζφδεκα, ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα δελ αχμεζε ηελ 

αηζηνδνμία. Μηα εμήγεζε πνπ επηρεηξεί θαη πάιη ε εξεπλήηξηα, είλαη πσο απηφ ην θαηλφκελν 

νθείιεηαη ζην φηη αλ θαη νη αηζηφδνμνη άλζξσπνη έρνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ ηνπο 

απαηζηφδνμνπο, σζηφζν δελ νδεγνχλ φινη απηνί νη πφξνη ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

αηζηνδνμίαο. Τέινο, βξέζεθε φηη ηφζν ε αηζηνδνμία, φζν θαη νη θνηλσληθνί πφξνη ζπλέβαιιαλ 

ζηελ βειηίσζε ησλ ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δέθα ρξφλσλ πνπ 

κεζνιάβεζαλ απφ ηελ πξψηε κέηξεζε κέρξη ηελ δεχηεξε.        

       Μηα αθφκε έξεπλα πνπ απνδεηθλχεη ηεο ζεκαζία ηεο αηζηνδνμίαο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

πφλνπ είλαη απηή ησλ Boselie, Vancleef, Smeets, θαη Peters ( 2014 ). Αλαθάιπςαλ, φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε κηα επίπνλε δνθηκαζία είραλ κεγαιχηεξε αληνρή ζηνλ πφλν, φηαλ 

ππνβάιινληαλ ζε κηα ηερληθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αηζηνδνμίαο ηνπο ( ηνπο έβαδαλ λα 

θαληαζηνχλ θαη λα γξάςνπλ πσο ζα είλαη ε δσή ηνπο ζην κέιινλ αλ πήγαηλαλ φια φπσο ηα 

ήζειαλ ) ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ απιά ηνπο είπαλ λα πεξηγξάςνπλ κηα ηππηθή 

κέξα. Η ίδηα ηερληθή κεηξίαδε ηηο επηπηψζεηο ηνπ πφλνπ ζε έλα απαηηεηηθφ σο πξνο ηνπο 

γλσζηηθνχο πφξνπο έξγν. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα απνκλεκνλεχζνπλ κηα ιίζηα ιέμεσλ, 

ελψ παξάιιεια έιπλαλ ζην κπαιφ ηνπο θάπνηεο εμηζψζεηο. Όηαλ βίσλαλ ην επίπνλν εξέζηζκα 
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νη επηδφζεηο ηνπο ζηα δχν απηά έξγα κεηψλνληαλ ζεκαληηθά. Όηαλ ππνβάιινληαλ ζηελ 

ηερληθή βειηίσζεο ηεο αηζηνδνμίαο ηνπο, νη ζπλέπεηεο ηνπ πφλνπ δελ ήηαλ ηφζν επηδήκηεο γηα 

ηηο επηδφζεηο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ηερληθή απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε αζζελείο κε ρξφλην 

πφλν, φπνπ ε επηθέληξσζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα επψδπλα εξεζίζκαηα, ηνπο 

ζηεξεί ηελ πιήξε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνζνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ βίσζε 

επράξηζησλ εκπεηξηψλ. Έηζη, θαιιηεξγψληαο ή εληζρχνληαο ηελ αηζηνδνμία ζε έλαλ ηέηνηνλ 

αζζελή, εληζρχεηαη ε αληνρή ηνπ ζηνλ πφλν θαη ζπλάκα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπ.     

       Ο Andersson ( 1996 ) ζε κεηα – αλάιπζε πνπ έθαλε ζε 56 έξεπλεο δεκνζηεπκέλεο θαηά 

ηελ δεθαεηία 1985 – 1995 βξήθε φηη ε αηζηνδνμία είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αληηκεηψπηζε 

( +0,27 ), αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαθνξά ζπκπησκάησλ ( -0,21 ) θαη αθφκα κεγαιχηεξε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ( -0,43 ). Με άιια ιφγηα φζν πην αηζηφδνμν 

ήηαλ έλα άηνκν ηφζν πην πηζαλφ ήηαλ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη φρη λα 

παξαηηεζεί. Απφ ηελ άιιε, φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε αηζηνδνμία ελφο αηφκνπ, ηφζν κεησλφηαλ 

ε πηζαλφηεηα λα αλαθέξεη θάπνηα ζπκπηψκαηα ( ίζσο, επεηδή ηα αηζηφδνμα άηνκα 

επειπηζηνχλ πσο φηη θαη λα αληηκεησπίζνπλ ζα έρεη ζεηηθή έθβαζε, ππνηηκνχλ θαη 

παξαβιέπνπλ θάπνηα ζπκπηψκαηα ζεσξψληαο φηη ζα πεξάζνπλ απφ κφλα ηνπο ή ελδερνκέλσο 

λα εκθαλίδνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζπκπηψκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα απαηζηφδνμα άηνκα ), ελψ 

επίζεο εκθάληδε ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ( π. ρ. ζιίςε, άγρνο, απνγνήηεπζε, ζπκφ θ. 

α. ) ιφγσ ηνπ φηη βίσλε ηελ δσή ππφ έλα ζεηηθφ πξίζκα.      

       Κιείλνληαο, είλαη άμην αλαθνξάο ην γεγνλφο φηη ζηελ εθεβεία ε αηζηνδνμία απνηειεί έλα 

αξθεηά πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, ελψ 

βειηηψλεη θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη έθεβνη απφ ηελ δσή. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηζηνδνμίαο δε, ζε απηφ ην ζηάδην παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν νη ζρέζεηο ησλ γνλέσλ κε ην 

παηδί θαη ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ, ν ηξφπνο αλαηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, νη 

ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη γεληθφηεξα νη ζρέζεηο ηνπ ζην ζρνιείν θαη 
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ζηελ θνηλφηεηα, νη εκπεηξίεο ηνπ απφ δηάθνξα πεξηζηαηηθά θαη ε έθβαζε απηψλ θ. η. ι. ( 

Wong, & Lim, 2009. Orejudo, Puyuelo, Fernandez – Turrado, & Ramos, 2012 )  

    

ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 

       Η παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα μεθαζαξίζεη πνηνο είλαη ν ξφινο δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ ζηελ αληίιεςε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξάζεη ην άηνκν. 

       Αξρηθά, εμεηάζακε αλ ην άηνκν ζα αληηδξνχζε δηαθνξεηηθά ζε ζελάξηα θιηκαθνχκελσλ 

ζπκπησκάησλ. Γειαδή, αλ ην άηνκν ζα επέιεγε λα δξάζεη γηα ηελ δηάγλσζε θαη αλαθνχθηζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ( π. ρ. κέζσ ηεο επίζθεςεο ζε θάπνην ζεξάπνληα ηαηξφ ) ή αλ ζα 

πξνηηκνχζε λα πεξηκέλεη ( ζεσξψληαο φηη δελ αληηκεησπίδεη θάηη ζνβαξφ ), φζν ηα 

ζπκπηψκαηα ρεηξνηέξεπαλ. Η πξψηε ππφζεζε ( Υ1 ) πνπ δηαηππψζεθε άξα είλαη: ηα 

ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα ζα ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε. Τα απνηειέζκαηα 

απφ απηή ηελ ππφζεζε ζα καο δείμνπλ πνηνπο ζπλδπαζκνχο ζπκπησκάησλ ζεσξνχλ ηα άηνκα 

ακειεηένπο θαη πνηνπο ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθνχο ψζηε λα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ. Θα 

καο δείμνπλ ην επίπεδν γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη 

δηάθνξεο αζζέλεηεο. Έλα ηέηνην εχξεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο πνιιέο αζζέλεηεο ( π. ρ. 

θαξθίλνο ) είλαη ζεξαπεχζηκεο αλ εληνπηζηνχλ ζε πξφσξν ζηάδην. Σπλεπψο, ε γλψζε ζρεηηθά 

κε ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθθίλεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε.  

       Δπίζεο, εξεπλνχκε ην αλ δηαθέξεη ε βαξχηεηα θαη ζεκαζία πνπ δίλεη θάπνηνο ζε κηα 

νκάδα ζπκπησκάησλ φηαλ απηά αθνξνχλ ηνλ ίδην θαη φηαλ αθνξνχλ θάπνην θνληηλφ ηνπ 

πξφζσπν. Καηά ζπλέπεηα εμεηάδνπκε αλ δηαθέξεη ν ηξφπνο ( θηλεηνπνίεζε ή αλακνλή )  αιιά 

θαη ην ζηάδην – ζελάξην ζην νπνίν ζα αληηδξάζεη φηαλ εκθαλίδεη θάπνηα ππνηηζέκελα 

ζπκπηψκαηα, απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπκβνχιεπε θάπνην ζπγγελή λα αληηδξάζεη ελψπηνλ 
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απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ. Με άιια ιφγηα δηαηππψλνπκε ηελ ππφζεζε φηη ε θηλεηνπνίεζε  

θάπνηνπ ελφςεη νξηζκέλσλ θιηκαθνχκελσλ ζπκπησκάησλ ζα είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα αθνξνχλ θάπνην θνληηλφ ηνπ πξφζσπν παξά φηαλ αθνξνχλ ηνλ ίδην ( ππφζεζε 2, 

Υ2 ).  Τα απνηειέζκαηα ζα καο δείμνπλ κε πνην ηξφπν δηαθέξεη ε αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζην εαπηφ καο απφ ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ πνπ αθνξνχλ άιινπο θαη 

κάιηζηα, ζεκαληηθνχο άιινπο. Τν πφζε ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα δείρλεη θάπνηνο γηα 

ηελ θαηάζηαζε αζζελείαο θάπνηνπ θνληηλνχ ηνπ πξνζψπνπ, καο απνθαιχπηεη ην πνηεο 

δπλακηθέο αλαπηχζζνληαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη πφζε ζεκαζία έρνπλ γηα καο ηα 

θνληηλά καο πξφζσπα. Γηα λα ην ζέζνπκε πην μεθάζαξα έλα άηνκν πνπ παξνηξχλεη θάπνην 

θίιν ή ζπγγελή λα αλαδεηήζεη ηελ αηηία ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θαη λα κελ ηα ακειήζεη, ζε 

πεξίπησζε πνπ αλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνλ ίδην ζα πεξίκελε λα πεξάζνπλ, δείρλεη φηη 

λνηάδεηαη, ελδηαθέξεηαη θαη αλεζπρεί γηα ηελ πγεία ησλ άιισλ γχξσ ηνπ ή ίζσο λα κελ ζέιεη 

λα θηλδπλέςνπλ ή αθφκα θαη λα ηαιαηπσξεζνχλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε ίζσο, κε κηα δφζε 

ππεξβνιήο, φηη αθνχ γηα ηελ ίδηα θαηάζηαζε δελ θνβάηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θνβάηαη γηα 

ηα θνληηλά ηνπ πξφζσπα, βάδεη ηνπο άιινπο πάλσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

       Η ηειεπηαία καο ππφζεζε είλαη φηη νη αληηδξάζεηο ζηα ζπκπηψκαηα ζα δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηα επίπεδα αηζηνδνμίαο ( ππφζεζε 3, Υ3 ). Αλαδεηνχκε δειαδή λα 

αλαθαιχςνπκε αλ ην θαηά πφζν έλα άηνκν είλαη αηζηφδνμν ή απαηζηφδνμν θαη ζε πνην βαζκφ, 

αζθεί θάπνηα επίδξαζε ζην πφζν ζνβαξά αμηνινγεί θάπνηα ζπκπηψκαηα θαη πσο αληηδξά ζε 

απηά. Η ππφζεζε απηή έρεη δχν πηζαλέο εθβάζεηο. Καζψο απφ ηε κία ηα πεξηζζφηεξν 

αηζηφδνμα άηνκα ίζσο ιφγσ ηνπ φηη βιέπνπλ απφ κηα ζεηηθή ζθνπηά ηε δσή ζπλνιηθά θαη 

ιφγσ ησλ ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ γηα ην κέιινλ θαη γηα ηελ έθβαζε φισλ ησλ 

δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί λα παξαβιέςνπλ ηα ζπκπηψκαηα ζεσξψληαο φηη είλαη θάηη 

πνπ ζα πεξάζεη. Απφ ηελ άιιε φκσο, φπσο είδακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηα αηζηφδνμα άηνκα 

ελψπηνλ εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ δελ εγθαηαιείπνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο αιιά ζπλερίδνπλ 
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λα αγσλίδνληαη θαη λα παξακέλνπλ δεζκεπκέλνη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηελ 

ππεξπήδεζε ησλ εκπνδίσλ. Έηζη ίζσο, λα θηλεηνπνηνχληαλ θαη λα δξνχζαλ πεξηζζφηεξν 

ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηελ αζζέλεηα. Τα επξήκαηα απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο ζα καο 

βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέγγηζε  πνπ πξέπεη λα πηνζεηνχκε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

πγείαο. Δίλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε γλψκε ησλ αλζξψπσλ 

ζε απηά ηα ζέκαηα. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα αηζηφδνμα άηνκα πηνζεηνχλ πην 

πξνζαξκνζηηθέο αληηδξάζεηο ζε επηδεηλνχκελα ζπκπηψκαηα, ζα κπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε γλψζε γηα λα ζρεδηάζνπκε παξεκβάζεηο γηα ρξφληεο αιιά θαη πην 

ήπηεο αζζέλεηεο, πνπ ζπλ ηνηο άιινηο νη παξεκβάζεηο απηέο ζα πεξηέρνπλ θαη ηερληθέο 

ηφλσζεο ηεο αηζηνδνμίαο ησλ αζζελψλ. Ο ξφινο ηεο αηζηνδνμίαο, ηέινο, ζηηο ζπκβνπιέο πνπ 

ζα έδηλε θάπνηνο ζε έλα ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν πνπ ζα εκθάληδε ηα θιηκαθνχκελα απηά 

ζπκπηψκαηα, είλαη κείδνπζαο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα 

πγείαο φπσο πξνείπακε θαζψο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζηήξημεο ζε ζπγγελείο ρξφλησλ 

αζζελψλ.   
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    ΜΔΘΟΓΟ 

     Γείγμα   

       Τν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 210 άηνκα άλδξεο θαη γπλαίθεο ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο θνηηνχζαλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο ( έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο πξνεξρφηαλ απφ ην πνιπηερλείν Κξήηεο ). Απφ ην ζχλνιν ησλ 210 ζπκκεηερφλησλ 

ην 29.5% ήηαλ άλδξεο ( 62 ) θαη ην 70.5% ήηαλ γπλαίθεο ( 148 ). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ 

ηα 19.5 έηε, κε κηθξφηεξε ειηθία ηα 18 έηε θαη κεγαιχηεξε ηα 28 ( 9 άηνκα απφ ηα 210 δελ 

ζπκπιήξσζαλ ηελ ειηθία ηνπο ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ). Τν 14.8% ηνπ δείγκαηνο ( 31 

άηνκα ) εκθάληδε θάπνηα αζζέλεηα ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ελψ ην 85.2% ( 178 

άηνκα ) δελ δήισζε θάηη ηέηνην ( έλα άηνκν απφ ην δείγκα δελ ζπκπιήξσζε απηή ηελ 

εξψηεζε ). Αλ θαη θαλείο δελ αληηκεηψπηδε θάπνηα ζνβαξή κνξθή αζζέλεηαο, αιιά πην ήπηεο 

( φπσο γξίπε ).  

  

       Ψςσομεηπικά επγαλεία       

       Γηα λα εμεηάζνπκε ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

εθάζηνηε ζελάξηα – θιηκαθνχκελα ζπκπηψκαηα, αλαπηχρζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο κηα ζεηξά πέληε ζελαξίσλ. Τν θάζε ζελάξην πεξηέγξαθε πηζαλά ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο, μεθηλψληαο απφ ηα πην ήπηα θαη ιηγφηεξν 

δπζάξεζηα θαη θαηαιήγνληαο ζηα πην θξίζηκα θαη πεξηζζφηεξν δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην πξψην ζελάξην είρε σο εμήο: « Έλα άηνκν έλησζε θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο αδπλακία θαη είρε αλεβάζεη ππξεηφ. Παξάιιεια, είρε βήρα πνπ θάπνηεο ζηηγκέο 

γηλφηαλ έληνλνο ». Τν πέκπην ζελάξην ήηαλ ην εμήο: « Έλα άηνκν έλησζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δχν εβδνκάδεο κεγάιε αδπλακία, αλνξεμία θαη έραζε βάξνο. Πνλνχζε επίκνλα ζην ζηήζνο 

θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο θαη είρε πςειφ ππξεηφ. Παξάιιεια, είρε πνιχ έληνλν βήρα, 
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δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θαη θάπνην πξήμηκν ζην ιαηκφ θαη ην πξφζσπν. Δπίζεο, είρε 

αηκφπηπζε θάπνηεο θνξέο, ελψ κία ή δχν θνξέο θάλεθε λα ράλεη ηνλ εηξκφ ηεο ζθέςεο ηνπ». 

Όια ηα ζελάξηα αλαθεξφηαλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. 

Μεηά απφ θάζε ζελάξην, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα ζεηξά 10 

εξσηήζεσλ, ίδηεο γηα θάζε ζελάξην.  Οη εξσηήζεηο εμέηαδαλ ηνπ δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο πηζαλφηαηα ζα αληηδξνχζε ν ζπκκεηέρσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο εκθάληδε ηα 

ππνζεηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ ( π. ρ., Πφζν πηζαλφ ζα ήηαλ.... λα κελ 

δψζεηε ζεκαζία, λα κηιήζεηε κε θάπνην γλσζηφ ή ζπγγελή, λα επηζθεθηείηε έλα γηαηξφ ή 

θάπνηα ππεξεζία πγείαο θ. η. ι. ). Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα θάζε αληίδξαζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα ηχπνπ Likert θαη επηιέγνληαο κηα 

βαζκνινγία απφ ην 1 σο ην 7 ( φπνπ 1 = απίζαλν θαη 7 = βέβαην ).        

       Η ίδηα θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ απάληεζε ελφο άιινπ εξσηήκαηνο. Καηά 

πφζν ζα δηέθεξε ε αληίιεςε ζπκπησκάησλ θαη ε επηινγή ηξφπνπ αληίδξαζεο, φηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα ζα αθνξνχζαλ ην ίδην ην άηνκν θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηα ζα αθνξνχζαλ θάπνην 

γλσζηφ ηνπ ( ζπγγελή, θίιν θ. α. ). Θέιακε, δειαδή, λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ην άηνκν ζα 

ραξαθηήξηδε σο πην ζνβαξά θαη επηθίλδπλα ηα ζπκπηψκαηα φηαλ αθνξνχζαλ θάπνην θνληηλφ 

ηνπ πξφζσπν ζπγθξηηηθά κε ην αλ θάπνην άηνκν εκθάληδε ην ίδην ηα ζπκπηψκαηα. Δπίζεο, 

δηεξεπλήζακε θαηά πφζν έλα άηνκν ακειεί θάπνηα ζπκπηψκαηα ( εθηφο αλ θξίλεη φηη είλαη 

πνιχ θξίζηκα γηα ηελ πγεία θαη ηελ δσή ηνπ ) θαη επηιέγεη λα πεξηκέλεη ιίγν θαηξφ αληί λα 

δξάζεη ακέζσο φηαλ αθνξνχλ ηνλ ίδην θαη θαηά πφζν έλα άηνκν παξαθηλεί θαη ζπκβνπιεχεη 

έλα θνληηλφ ηνπ πξφζσπν λα δξάζεη ακέζσο θαη λα αλαδεηήζεη ηελ ζπκβνπιή ησλ εηδηθψλ 

φζν ειαθξηά θαη αλ είλαη ηα ζπκπηψκαηα, θξίλνληαο ηα σο ζνβαξφηεξα θαη ελδεηθηηθά, 

πηζαλφλ, θάπνηαο αζζέλεηαο.    

       Τέινο, εμεηάζακε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε αηζηνδνμία ζηελ φιε δηαδηθαζία. Γειαδή 

ην θαηά πφζν έλα άηνκν είλαη αηζηφδνμν ή απαηζηφδνμν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 
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αληηδξάζεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνχο ζπκπησκάησλ ( φζν θιηκαθψλνληαη ). Ο βαζκφο 

αηζηνδνμίαο πνπ έρεη έλα άηνκν επεξεάδεη ην πφζν θξίζηκα αμηνινγεί ηα ζπκπηψκαηα 

θάπνηνπ θνληηλνχ ηνπ πξνζψπνπ θαη πσο ηνλ ζπκβνπιεχεη λα αληηδξάζεη ( λα πεξηκέλεη ή λα 

θηλεηνπνηεζεί ); Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αηζηνδνμίαο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ θιίκαθα Life 

Orientation Test – Revised ( LOT – R ) (Scheier, Carver, & Bridges, 1994) ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ηα επίπεδα 

αηζηνδνμίαο ( π. ρ. « ζε αβέβαηεο θαηαζηάζεηο ζπλήζσο πξνζδνθψ  ην θαιχηεξν » ), 

επηιέγνληαο βαζκνινγίεο απφ ην 1 σο ην 5 ( φπνπ 1=δηαθσλψ έληνλα θαη 5=ζπκθσλψ πνιχ ). 

Τν LOT – R απνηειείηαη απφ 10 θξηηήξηα, ηα 6 απφ ηα νπνία κεηξνχλ ηελ αηζηνδνμία θαη ηα 

ππφινηπα 4 είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ( fillers ) ( Cronbach a = 0.75 ) ε αηζηνδνμία αμηνινγήζεθε 

ζηελ αξρηθή κέηξεζε ( baseline ).  

 

       Γιαδικαζία  

       Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήξζακε ζε επαθή κε θάπνηνπο θαζεγεηέο 

θαη ηνπο ξσηήζακε αλ ζα κπνξνχζαλ λα καο παξαρσξήζνπλ έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηελ δηδαθηηθή ηνπο ψξα, ψζηε λα κνηξάζνπκε ζηνπο θνηηεηέο ηα εξσηεκαηνιφγηα, ζηα 

πιαίζηα κηαο έξεπλαο κε ζέκα ηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ. Αθνχ πήξακε ηελ έγθξηζε 

παξεπξεζήθακε ζην επφκελν κάζεκα θαη ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ελεκεξψζακε ηνπο 

θνηηεηέο σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα καο θαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο. Σηελ ζπλέρεηα ηνπο κνηξάζακε 

ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία πέξαλ ηεο θιίκαθαο αηζηνδνμίαο θαη ησλ ζελαξίσλ ( 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξσηήζεσλ πνπ εμέηαδαλ ηελ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθνξηθά κε ην πνηα αζζέλεηα αληηζηνηρνχζε ζηα ζπκπηψκαηα αιιά θαη ησλ εξσηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηα ζπκπηψκαηα απηά ), πεξηείραλ θιίκαθεο πνπ εμέηαδαλ ην 

άγρνο ζρεηηθά κε ηελ πγεία, ηελ ςπρηθή πγεία θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκήο. 

Τα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ έρεη θάπνηνο ην ίδην 
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εξσηεκαηνιφγην κε ηνλ δηπιαλφ ηνπ αιιά λα έρεη ν έλαο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ εμέηαδε ηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ζηνλ εαπηφ θαη ν άιινο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ εμέηαδε ηελ 

αληίιεςε ζπκπησκάησλ ζηνπο άιινπο. Απηφ έγηλε γηα λα εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα λα 

επεξεαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηπραίνπο παξάγνληεο ( π. ρ. αλ κνηξάδακε φια ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αληίιεςεο ζπκπησκάησλ ζηνλ εαπηφ, ζηελ κηα πιεπξά ήηαλ πηζαλφ λα 

πάξνπκε θνηλέο απαληήζεηο ιφγσ ηνπ φηη ηα άηνκα κηαο παξέαο ζα είραλ θνηλέο αληηιήςεηο ). 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θνξηηζηψλ κέζα ζηελ αίζνπζα, θξνληίζακε 

ψζηε λα κνηξαζηνχλ εξσηεκαηνιφγηα ζε φια ηα αγφξηα, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξε ε δηαθνξά ζηα δχν πνζνζηά. Κξηηήξηα γηα ηνλ απνθιεηζκφ απφ ην δείγκα ήηαλ ην 

λα θνηηά θάπνηνο ζην ηκήκα ςπρνινγίαο ζε κεγαιχηεξν ηνπ πξψηνπ έηνο ( ψζηε λα 

απνθεπρζεί επηξξνή ησλ απαληήζεσλ απφ ηελ δηδαθηηθή χιε καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πγεία ) θαη λα έρεη ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 35 εηψλ ( 2 πεξηπηψζεηο ). Σηελ πξψηε πεξίπησζε 

δελ δηδφηαλ εξσηεκαηνιφγην ζηνλ ζπκκεηέρσλ, ελψ ζηελ δεχηεξε απνθιεηφηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην απφ ηελ αλάιπζε ( γηα ιφγνπο επγελείαο θαη δηαθξηηηθφηεηαο, δελ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε ζηηο δχν θπξίεο φηη απνθιείνληαη απφ ηελ έξεπλα ιφγσ ειηθίαο ). Η 

φιε δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νινθιεξψζεθε ζε 45 ιεπηά. 

Μαδέςακε ηα εξσηεκαηνιφγηα, επραξηζηήζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ βνήζεηα ηνπο θαη 

απνρσξίζακε. Τέινο, κεηά ηελ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο αλαιχζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζην επφκελν θεθάιαην.     
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    ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

       Αξρηθά ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ θιηκάθσλ ήηαλ: Cronbach’s a = 0.64 γηα ηελ 

θιίκαθα κέηξεζεο ηεο αλακνλήο, 0.91 γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη 0.75 

γηα ηελ θιίκαθα ηεο αηζηνδνμία ( LOT – R ).   

       Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο αηζηνδνμίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηδξάζεσλ  ( 

θηλεηνπνίεζε – αλακνλή ) [ δειαδή ην αλ ην άηνκν ζα επέιεγε λα θηλεηνπνηεζεί ελψπηνλ ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ π. ρ. απεπζπλφκελν ζε θάπνηνλ εηδηθφ ή αλ ζα επέιεγε 

ηελ αλακνλή σο αληίδξαζε π. ρ. πεξηκέλνληαο λα πεξάζνπλ ηα ζπκπηψκαηα απφ κφλα ηνπο ] 

ζηα ζελάξηα θιηκαθνχκελσλ ζπκπησκάησλ ζηνλ εαπηφ, δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p < .05  παξά κφλν γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ( δξάζε ) θαη 

κφλν ζην ζελάξην 3. Καη απηή φκσο ε ζπζρέηηζε ήηαλ πνιχ ρακειή ( Pearson r = 0.19 ). Τα 

απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

       Ωο πξνο ηε ζρέζε ηεο αηζηνδνμίαο κε ηηο αληηδξάζεηο ζε θιηκαθνχκελεο θχζεσο 

ζπκπηψκαηα – ζελάξηα, αιιά απηή ηελ θνξά γηα ηνπο άιινπο, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά νχηε γηα ηελ αλακνλή αιιά νχηε θαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε – δξάζε ( 

πίλαθαο 1 ) 

Πίλαθαο 1 

Σσέζη αιζιοδοξίαρ με ανηιδπάζειρ ζηα ζενάπια  

 

 Δαπηφο  Άιινο  

  Αηζηνδνμία   Αηζηνδνμία  

Αηζηνδνμία  Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

1 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

1 

Αλακνλή 1   Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,008 

,937 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,091 

,370 
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Αλακνλή 2 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,073 

,453 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,021 

,834 

Αλακνλή 3 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,033 

,738 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,105 

,298 

Αλακνλή 4  Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,066 

,506 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,093 

,359 

Αλακνλή 5 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,130 

,181 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,010 

,920 

Γξάζε 1 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,038 

,698 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,029 

,770 

Γξάζε 2 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,003 

,979 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,129 

,198 

Γξάζε 3 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,190* 

,049 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,068 

,494 

Γξάζε 4 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,154 

,112 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,069 

,491 

Γξάζε 5 Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

,143 

,140 

Pearson Correlation 

p. (2-tailed) 

-,071 

,479 

Σημείωζη. Οι λέξειρ αναμονή και δπάζη αναθέπονηαι ζηον ηπόπο ανηίδπαζηρ πος επέλεξαν οι 

επωηηθένηερ ζηα εκάζηοηε ζςμπηώμαηα. Ο απιθμόρ πος ακολοςθεί ηιρ λέξειρ αναμονή και 

δπάζη δηλώνει ηον απιθμό ηος ζεναπίος. 

*η ζςζσέηιζη είναι ζηαηιζηικά ζημανηική ζε επίπεδο ζημανηικόηηηαρ p < 0.05  

 

       Γηα λα εμεηάζνπκε αλ νη αληηδξάζεηο ζηα ζελάξηα θιηκαθνχκελσλ ζπκπησκάησλ 

δηέθεξαλ ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ δείθηε αλάιπζεο δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ 

κεηξήζεσλ ( repeated measures Anova ). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φλησο δηέθεξαλ νη 

αληηδξάζεηο ( θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλακνλή ) ζηα ζελάξηα [ F ( 191, 4 ) = 0.44, p < 0.01], 

αιιά ην αλ αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ή ηνπο άιινπο δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε [ F 
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( 191, 4 ) = 0.98, p > 0.05 ]. Οη κέζνη φξνη ηεο αλακνλήο ζηα ζελάξηα έδεημαλ φηη φζν πην 

πξνρσξεκέλα ήηαλ ηα ζελάξηα ( φζν πην ζνβαξά θαη έληνλα ήηαλ ηα ζπκπηψκαηα ) ηφζν 

κεησλφηαλ ε αλακνλή ( πίλαθαο 2 ). Δπίζεο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ηάζε γηα κηθξφηεξε 

αλακνλή φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνπο άιινπο, σζηφζν νη δηαθνξέο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

Πίλαθαο 2 

Μέζοι όποι και ηςπικό ζθάλμα ηηρ αναμονήρ ζηα κλιμακούμενα ζενάπια, ζηον εαςηό και ζηοςρ 

άλλοςρ 

Εαστός – 

Άλλος  

Σενάρια Μ. Ο.  Τσπικό συάλμα  

Εαστός  1 13,730 ,377 

2 11,740 ,362 

3 10,020 ,399 

4 8,600 ,392 

5 7,780 ,410 

Άλλος  1 11,198 ,385 

2 9,167 ,370 

3 7,792 ,407 

4 7,010 ,400 

5 5,854 ,419 

 

     Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν βαζκφο θηλεηνπνίεζεο θαίλεηαη φηη έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά απφ ην έλα ζελάξην ζην επφκελν [ F ( 205, 4 ) = 0.48, p < 0.01 ]  θαη κάιηζηα ν 

παξάγνληαο εαπηφο – άιινο, αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε [ F ( 205, 4 ) = 0.82, p < 

0.01 ]. Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 4 παξαηεξνχκε φηη ην βαζκφο θηλεηνπνίεζεο απμάλεηαη απφ 

ην έλα ζελάξην ζην επφκελν, θαζψο επίζεο θαη φηη ε θηλεηνπνίεζε είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνπο άιινπο παξά φηαλ απηά αθνξνχλ ηνλ εαπηφ.  

 

Πίλαθαο 3 
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Μέζη όποι και ηςπικό ζθάλμα ηηρ κινηηοποίηζηρ ζηα κλιμακούμενα ζενάπια, ζηον εαςηό και 

ζηοςρ άλλοςρ  

 

Εαστός – 

Άλλος  

Σενάρια  Μ. Ο. Τσπικό συάλμα  

Εαστός 1 8,287 ,328 

2 10,454 ,278 

3 12,093 ,230 

4 12,787 ,211 

5 13,185 ,180 

Άλλος  1 11,588 ,338 

2 12,716 ,286 

3 13,029 ,237 

4 13,235 ,217 

5 13,618 ,186 
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       ΤΕΖΣΖΖ 

       Η παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν, λα δηεξεπλήζεη ην θαηά πφζν νη αληηδξάζεηο ησλ 

αηφκσλ δηαθέξνπλ ζε κηα ζεηξά απφ ζελάξηα θιηκαθνχκελσλ ζπκπησκάησλ, φηαλ απηά 

αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν θαη φηαλ αθνξνχλ θάπνην αγαπεκέλν ηνπ πξφζσπν. 

Δμεηάζακε αλ ε θηλεηνπνίεζε – δξάζε ή αλακνλή ( δειαδή ν ηξφπνο αληίδξαζήο ηνπ ) ζα 

δηέθεξε απφ ην έλα ζελάξην ζην άιιν, αιιά θαη αλ απηή ε ζρέζε ζα επεξεαδφηαλ απφ ηνλ 

παξάγνληα εαπηφο – άιινο. Τέινο, εξεπλήζακε ηνλ ξφιν ηεο αηζηνδνμίαο ζε φια ηα 

παξαπάλσ.  

       Τα επξήκαηα καο, έδεημαλ φηη ε αηζηνδνμία φλησο δηαδξακάηηδε θάπνην ξφιν ζηελ 

επηξξνή ηνπ ηξφπνπ αληίδξαζεο, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ, αιιά κφλν ε 

θηλεηνπνίεζε – δξάζε επεξεαδφηαλ θαη κφλν ζην ηξίην ζελάξην. Η αηζηνδνμία δελ αζθνχζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνπο άιινπο, ζε θαλέλα 

ζελάξην θαη ζε θαλέλα ηξφπν αληίδξαζεο. Η επηινγή ηεο αλακνλήο σο αληίδξαζε δηαθέξεη 

απφ ην έλα ζελάξην ζην άιιν ( θαη πην ζπγθεθξηκέλα φζν θιηκαθψλνληαη ηα ζπκπηψκαηα 

ηφζν κεηψλεηαη ε αλακνλή ), φκσο ν παξάγνληαο εαπηφο – άιινο δελ αζθεί ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε. Η επηινγή ηεο θηλεηνπνίεζεο, επίζεο, δηαθέξεη απφ ην έλα ζελάξην ζην 

άιιν. Η ζρέζε ηεο θηλεηνπνίεζεο κε ηα ζελάξηα ( θιηκαθνχκελα ζπκπηψκαηα ) έρεη αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ( ζεηηθή ) απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο αλακνλήο – θιηκαθνχκελσλ 

ζπκπησκάησλ ( αξλεηηθή ), θαζψο φζν απμάλεηαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε επηινγή ηεο θηλεηνπνίεζεο. Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ αλακνλή, ε επηινγή 

ηεο θηλεηνπνίεζεο επεξεάδεηαη απφ ην αλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ή ηνπο άιινπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ θάπνηνλ ζεκαληηθφ άιιν, ε θηλεηνπνίεζε 

είλαη κεγαιχηεξε. 

      Όπσο πξναλαθέξακε ηα απνηειέζκαηα καο, έδεημαλ φηη ε αηζηνδνμία παίδεη θάπνην ξφιν 

ζηελ επηινγή αληίδξαζεο ζηα θιηκαθνχκελα ζπκπηψκαηα ζην εαπηφ, αιιά κφλν ζηελ 
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θηλεηνπνίεζε θαη κφλν ζην ηξίην ζελάξην. Παξφκνηα επξήκαηα είραλ θαη νη Norman, θαη 

Brain ( 2007 )  ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο αηζηνδνμίαο ζηηο 

αληηδξάζεηο γπλαηθψλ πνπ δηαγλψζηεθαλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Οη εξεπλεηέο απηνί βξήθαλ 

φηη φζεο γπλαίθεο είραλ πςειή αηζηνδνμία αληηιακβάλνληαλ ηελ απεηιή σο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθή απφ φηη πξαγκαηηθά ήηαλ, φηαλ ππήξρε κεγάιε απεηιή. Όηαλ ε απεηιή ήηαλ κέηξηα 

ή ρακειή δελ ππήξρε δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ηεο απεηιήο αηζηφδνμσλ θαη απαηζηφδνμσλ 

γπλαηθψλ. Σηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο απεηιήο, ην γεγνλφο φηη νη αηζηφδνμεο γπλαίθεο 

αληηιακβάλνληαη ρακειφηεξε απεηιή απφ ηηο απαηζηφδνμεο έρεη δχν πηζαλέο εμεγήζεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ. Αθελφο νη γπλαίθεο κε πςειή αηζηνδνμία κπνξεί 

λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ ( κηα «ζεηηθή 

ςεπδαίζζεζε» φπσο ην ζέηνπλ νη ζπγγξαθείο ) απφ φηη ζα έπξεπε, ελψ νη γπλαίθεο κε ρακειή 

αηζηνδνμία αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Αθεηέξνπ νη γπλαίθεο κε 

ρακειή αηζηνδνμία κπνξεί λα έρνπλ κηα ππεξβνιηθή αίζζεζε θηλδχλνπ πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ νη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο γπλαίθεο 

αληηιακβάλνληαη κε αθξίβεηα ηελ απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ. Τν πνηα απφ ηηο δχν εμεγήζεηο 

είλαη πην πηζαλή δελ δηεπθξηλίδεηαη. Αλεμαξηήησο, πάλησο ηεο αηηίαο απηήο ηεο δηαθνξάο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ αηζηφδνμσλ θαη κε γπλαηθψλ σο πξνο ηελ απεηιή κε ηελ νπνία βξίζθνληαλ 

αληηκέησπεο, νη αληηιήςεηο απηέο θάλεθε φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο, θαζψο επεξέαδαλ ζε 

ηεξάζηην βαζκφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Αιιηψο εηπσκέλν, νη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο γπλαίθεο 

φζν πην ζνβαξή θαη θξίζηκε αμηνινγνχζαλ ηελ απεηιή απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ηφζν πην 

πηζαλφ ήηαλ λα δξάζνπλ άκεζα γηα ηελ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε απηνχ, ελψ νη ιηγφηεξν 

αηζηφδνμεο γπλαίθεο, αθφκα θαη ζε πςειή αληηιακβαλφκελε απεηιή θαζπζηεξνχζαλ ηελ 

εγρείξηζε ιφγσ ηνπ φηη επέιεγαλ λα ζηγνπξεπηνχλ κέζσ επηζθέςεσλ ζε γηαηξνχο εηδηθνχο 

ζηελ γελεηηθή.       
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       Σρεηηθά κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα  είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Shepperd, Maroto, 

θαη Pbert ( 1996 ). Οη εξεπλεηέο απηνί βξήθαλ φηη αζζελείο κε θαξδηαθά λνζήκαηα ήηαλ πην 

πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη λα ζέζνπλ ζηφρνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αζζέλεηαο ηνπο, φηαλ είραλ πςειή αηζηνδνμία παξά αλ είραλ ρακειή ή θαζφινπ αηζηνδνμία. 

Οη αζζελείο πνπ απνηεινχζαλ ην δείγκα, πεξηζάιπνληαλ ζε έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο απφ 

θαξδηαθέο λφζνπο. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο λνζνθφκεο ηνπ θέληξνπ 

έζεηαλ ζηφρνπο πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ πγεία ηνπο ( π. ρ. κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, 

κείσζε ζσκαηηθνχ ιίπνπο, κείσζε ρνιεζηεξφιεο θ. α. ). Οη αηζηφδνμνη αζζελείο έθεξαλ εηο 

πέξαο κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη. Ωζηφζν δελ ζα πξέπεη λα 

ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο φηη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

είραλ ζέζεη επζπλφηαλ ε ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Γειαδή, 

φηαλ ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπεξηιήθζεθε ε ζηξαηεγηθή επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ σο απηφλνκνο παξάγνληαο, ν ξφινο ηεο αηζηνδνμίαο κεηψζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ξφινο ηεο αηζηνδνμίαο ζηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο δελ είλαη άκεζνο, αιιά δηακεζνιαβεί ν 

παξάγνληαο ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Τα αηζηφδνμα άηνκα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζην πξφβιεκα φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε ελεξγή επίιπζε 

δειαδή, ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ππεξπήδεζε ησλ 

φπνησλ εκπνδίσλ. Απφ ηελ άιιε ηα απαηζηφδνμα άηνκα επηιέγνπλ ηελ απφζπξζε απφ ην 

πξφβιεκα. Σπλνςίδνληαο, ε αηζηνδνμία νδεγεί ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζην πξφβιεκα θαη ζηελ δέζκεπζε ηνπ γηα ηελ δηεπζέηεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ εθάζηνηε ζηφρσλ. Η ρξήζε ησλ ηερληθψλ απηψλ θαη 

φρη ε αηζηνδνμία απηή θαζεαπηή, νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

βειηίσζε ηεο πγείαο ( θαη φρη κφλν ) ζηφρσλ. Απφ ηελ άιιε ηα απαηζηφδνμα άηνκα, 

απνζχξνληαη ( ςπρηθά θαη ζσκαηηθά ) απφ ην πξφβιεκα, απνζηαζηνπνηνχληαη είηε ζεσξψληαο 
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φηη ζα κεηξηάζνπλ έηζη ην άγρνο ( ελψ ζηελ νπζία ην άγρνο παξακέλεη ζηαζεξφ ή αθφκα θαη 

απμάλεηαη, φζν ζπζζσξεχνληαη ηα πξνβιήκαηα ή φζν γηγαληψλεηαη ην θάζε επηκέξνπο 

πξφβιεκα ), είηε επεηδή ληψζνπλ έλα αίζζεκα αβνεζεζίαο θαη απειπηζίαο, κε απνηέιεζκα λα 

αδξαλνπνηνχληαη θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ή έλαξμε απηήο, 

απνηπγράλνληαο έηζη ζηνπο φπνηνπο ζηφρνπο ηνπο.   

       Αλαθνξηθά ηψξα κε ην ξφιν ηεο αηζηνδνμίαο, ζηελ αληίδξαζε ( είηε απηή είλαη 

θηλεηνπνίεζε είηε αλακνλή ) ζε ζπκπηψκαηα θάπνηνπ θνληηλνχ πξνζψπνπ ε έξεπλα καο δελ 

έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Η αλαδήηεζε πεγψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθά κε απηήλ ηελ 

ππφζεζε, νδήγεζε ζε αδηέμνδν, θαζψο παξά ηελ ηεξάζηηα βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά 

κε ηελ αηζηνδνμία θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ πγεία απηή θαζεαπηή αιιά θαη ζηελ έλαξμε 

ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο, δελ βξήθακε θακία έξεπλα πνπ λα εμεηάδεη 

επαθξηβψο ηελ ππφζεζε πνπ ζέζακε. Μηα έξεπλα κε παξεκθεξή ζηνηρεία είλαη απηή ησλ Kim, 

Chopik, θαη Smith ( 2014 ). Οη εξεπλεηέο απηνί εμέηαζαλ ηελ αηζηνδνμία, ηελ θπζηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ εκθάληζε ρξφλησλ αζζελεηψλ ζε δεπγάξηα ειηθίαο 50 εηψλ θαη πάλσ, ζε 

κηα δηαρξνληθή κειέηε πνπ θξάηεζε 4 ρξφληα ( ε πξψηε κέηξεζε έγηλε ην 2006, ε δεχηεξε ην 

2008 θαη ε ηξίηε ην 2010 ). Βξήθαλ φηη ε αηζηνδνμία ελφο αηφκνπ είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη κε ηελ εκθάληζε κηθξφηεξνπ πνζνζηνχ ρξφλησλ αζζελεηψλ. 

Απηφ φκσο πνπ πξνθαιεί ηελ κεγαιχηεξε εληχπσζε είλαη φηη αθφκα θαη ε αηζηνδνμία ελφο 

απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ηνπ 

άιινπ ζπδχγνπ. Αλ π. ρ. ε ζχδπγνο ήηαλ αηζηφδνμε απηφ ζα είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία ηνπ άληξα ηεο, αθφκα θαη αλ απηφο δελ ήηαλ αηζηφδνμνο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη απηή ε βειηίσζε ζηελ πγεία ηνπ ζπδχγνπ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ζχδπγνο ηνπ, ζε πεξηπηψζεηο αζζελείαο ηνλ παξαθηλεί θαη ηνλ παξνηξχλεη λα θηλεηνπνηεζεί 

γηα ηελ δηάγλσζε θαη αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ. Ίζσο, αθφκα, ηα αηζηφδνμα άηνκα 

λα βνεζνχλ πην πνιχ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ελψπησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη βιέπνληαο 
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ηνπο λα ράλνπλ ην θνπξάγην ηνπο θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα. Γηα παξάδεηγκα 

ιφγσ ηνπ φηη φπσο έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλσο ηα αηζηφδνμα άηνκα, φζν δχζθνιεο θαη αλ 

είλαη νη ζπλζήθεο δηαηεξνχλ ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ έθβαζε ησλ πξαγκάησλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ έλα θνληηλφ ηνπο πξφζσπν ελδερνκέλσο απνζαξξπλφηαλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο 

θαη εγθαηέιεηπε ηελ ζσκαηηθή άζθεζε, ζα πξνέβαηλαλ ζε ζηήξημε ηνπ θαη ζα πήγαηλαλ καδί 

ηνπ ζην γπκλαζηήξην. Δπίζεο, παίξλνληαο ζαλ δεδνκέλν φηη ε αηζηνδνμία θάπνηνπ κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ελφο θνληηλνχ ηνπ πξνζψπνπ  θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα αηζηφδνμα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελεξγφ 

εκπινθή σο κέζνδν γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ( Perera, & McIlveen, 2014. 

Shepperd, Maroto, & Pbert, 1996 ), θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αθνχ ηα αηζηφδνμα 

άηνκα φηαλ ζπλαληήζνπλ θάπνην εκπφδην, θηλεηνπνηνχληαη θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ 

επίιπζε ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην θνληηλφ ηνπο πξφζσπν ζα αληηκεηψπηδε έλα 

πξφβιεκα πγείαο ( θαη φρη κφλν ) ζα έθαλαλ ην παλ γηα λα βνεζήζνπλ λα μεπεξαζηεί. Ωζηφζν 

ε εμαγσγή ηέηνησλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη ειαθξψο παξνξκεηηθή θαη βεβηαζκέλε. Γηα λα 

έρνπκε κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο αηζηνδνμίαο ζηελ αληίιεςε 

ζπκπησκάησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ζηα ζπκπηψκαηα απηά ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο ζην κέιινλ πνπ λα εμεηάδνπλ απηά ηα ζέκαηα θαζψο θαη ην 

πνηνη άιινη παξάγνληεο δηακεζνιαβνχλ θαη εκπιέθνληαη.         

       Ο ηξφπνο αληίδξαζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα καο, δηέθεξε φζν θιηκαθσλφηαλ ηα 

ζελάξηα θαη θαη’ επέθηαζε ηα ζπκπηψκαηα. Όζν πην θξίζηκα θαη δπζάξεζηα ήηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηφζν απμαλφηαλ ε επηινγή ηεο θηλεηνπνίεζεο – δξάζεο θαη κεησλφηαλ ε 

επηινγή ηεο αλακνλήο. Η επηινγή ηεο αλακνλήο σο αληίδξαζε δελ δηέθεξε αλαθνξηθά κε ην 

αλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ή θάπνην ζεκαληηθφ άιιν. Απφ ηελ άιιε, ε επηινγή 

ηεο θηλεηνπνίεζεο επεξεαδφηαλ απφ ηνλ παξάγνληα εαπηφο – άιινο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
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ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ ηνπο άιινπο ε θηλεηνπνίεζε ήηαλ 

κεγαιχηεξε.  

       Τα ίδηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηξφπνπ αληίδξαζεο φηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ή ηνπο άιινπο είραλ θαη νη Grady, Carey, θαη Sanson – 

Fisher ( 2014 ). Δμέηαζαλ θαηά πφζν ηα άηνκα ζα επέιεγαλ ηελ ζσζηφηεξε αληίδξαζε, 

δειαδή λα θαιέζνπλ έλα αζζελνθφξν εληφο 10 ιεπηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην θνληηλφ 

ηνπο πξφζσπν εκθάληδε κηα απφ ηηο αθφινπζεο ζπζηνηρίεο ζπκπησκάησλ: 1) αδπλακία ή 

κνχδηαζκα ζην πξφζσπν, ην ρέξη θαη ην πφδη ζε κηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, 2) δπζθνιία ζηελ 

νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο άιισλ, ζνιή φξαζε απφ ην έλα κάηη, αδπλακία ή 

κνχδηαζκα ζην πξφζσπν, ην ρέξη θαη ην πφδη ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, 3) δπζθνιία 

ζηελ νκηιία ή ζηελ θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο άιισλ, ζνιή φξαζε απφ ην έλα κάηη θαη δαιάδα, 

4) ζνιή φξαζε, αδπλακία ή κνχδηαζκα ζην πξφζσπν, ην ρέξη θαη ην πφδη θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο. Οη αθνινπζίεο απηέο αλαθέξνληαη ζηα 4 είδε εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, 

σζηφζν απηή ε πιεξνθνξία δελ παξερφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μηα δεχηεξε θάζε ηεο 

έξεπλαο εκπεξηείρε ηελ εξψηεζε αλ ν ζπκκεηέρσλ είρε βηψζεη ν ίδηνο θάπνηα απφ απηέο ηηο 

ζπζηνηρίεο ζπκπησκάησλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη πσο αληέδξαζε. Σε ζπκθσλία 

κε ηα δηθά καο απνηειέζκαηα βξήθαλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχζαλ 

ηνπο άιινπο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ( 90% ) ζα επέιεγαλ λα 

δξάζνπλ θαη κάιηζηα ζσζηά ( ππήξραλ θαη νη ελαιιαθηηθέο λα ηνλ πάλε ζηα επείγνληα, λα 

θαιέζνπλ έλα γεληθφ ηαηξφ ή λα πεξηκέλνπλ, ελψ επίζεο ηνπο ξψηεζαλ θαη κεηά απφ πφζα 

ιεπηά, ψξεο ή κέξεο αληέδξαζαλ ). Ωζηφζν, ζηελ εξψηεζε αλ εκθάληζαλ νη ίδηνη παξφκνηα 

ζπκπηψκαηα θαη πσο αληέδξαζαλ ζε απηά, ην 35% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη είρε 

εθδειψζεη ηέηνηα ζπκπηψκαηα θαη απφ απηνχο ην 80% δήισζε φηη δελ θάιεζε αζζελνθφξν 

αιιά πεξίκελε λα δεη αλ ζα πεξάζνπλ απφ κφλα ηνπο. Η πην ζπρλή αηηία γηα ηελ νπνία δελ 
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θαινχζαλ αζζελνθφξν φηαλ βίσζαλ νη ίδηνη ηα ζπκπηψκαηα απηά ήηαλ φηη ηα ζεσξνχζαλ 

παξνδηθά ή φηη ηα απέδηδαλ ζε θάπνηα άιιε αξξψζηηα.     

       Οη Wyke, Adamson, Dixon, θαη Hunt ( 2013 ) δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν γηα ηελ 

εμήγεζε ησλ αληηδξάζεσλ ελψπηνλ ζπκπησκάησλ, ζπλδπάδνληαο δχν θνηλσληνινγηθά θαη έλα 

ςπρνινγηθφ κνληέιν. Σχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπο, ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα ζπκπηψκαηα 

σο αιιαγέο ζηελ θπζηνινγία ηνπο ζψκαηνο θαη ηα επεμεξγάδεηαη σο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 

απνθηά κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. Η γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηνπ ηη αληηπξνζσπεχνπλ, ηη ππνδειψλνπλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ παιαηφηεξεο εκπεηξίεο είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, είηε θάπνηνπ θνληηλνχ 

ηνπ πξνζψπνπ, είηε απφ επξχηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξφηππα αληίδξαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα θαη αζζέλεηεο, αιιά θαη απφ ην πσο ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

δίθηπν κε ην νπνίν αιιειεπηδξά ην άηνκν απνδίδεη απηά ηα ζπκπηψκαηα ( ζε πνηα αηηία 

απνδίδεη ηα ζπκπηψκαηα, π. ρ. ζε ηηκσξία απφ ην ζεφ, ζε παζνγφλνπο παξάγνληεο θ. η. ι. ). Η 

επεμεξγαζία, ν ζρεδηαζκφο αιιά θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηειηθά ελφο ηξφπνπ αληίδξαζεο 

βαζίδεηαη ζην πσο βηψλεη ην άηνκν ηα ζπκπηψκαηα. Γειαδή θαηά πφζν επψδπλα θαη 

ελνριεηηθά είλαη, θαηά πφζν ηξνκάδνπλ θαη αλεζπρνχλ ην άηνκν, θαηά πφζν επεξεάδνπλ θαη 

παξεκβάιινληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ( π. ρ. ζηελ εξγαζία 

ηνπ, ζηελ κειέηε ηνπ, ζηα hobby ηνπ, ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο θ. α. ). Δπίζεο, ε επηινγή 

αληίδξαζεο επεξεάδεηαη απφ: ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζηε δσή 

θάπνηνπ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν πνπ έρνπλ ζε απηφλ ( π. ρ. έλα βαξχ πέλζνο κπνξεί 

λα θάλεη ην άηνκν είηε λα παξαβιέςεη θάπνηα ζπκπηψκαηα, είηε λα ηα απνδψζεη ζηελ έληνλε 

ζιίςε θαη λα ηα ζεσξήζεη παξνδηθά ), ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε θαη 

ηελ θαηάιεμε ησλ ζπκπησκάησλ είηε κε παξέκβαζε είηε ρσξίο ( ην άηνκν κπνξεί γηα 

παξάδεηγκα λα ζθέθηεηαη: « δελ είλαη θάηη ζνβαξφ, ζα πεξάζεη απφ κφλν ηνπ »,  ή « δελ 

πξέπεη λα είλαη θάηη ζνβαξφ, αιιά αο ζπκβνπιεπηψ θάπνηνλ εηδηθφ γηα λα είκαη ζίγνπξνο » θ. 
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α. ). Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο πνπ έρεη θάπνηνο απφ ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Αλ γηα παξάδεηγκα ζε πξνεγνχκελε αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ 

εμππεξεηήζεθε θαη αληηκεησπίζηεθε κε ζεβαζκφ απφ ην πξνζσπηθφ δελ ζα είλαη αξλεηηθφο 

σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα λνζειείαο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα δηζηάδεη λα επηζθεθηεί 

θάπνην λνζνθνκείν. Η θαηαλφεζε θαη αληίδξαζε ζηα ζπκπηψκαηα επεξεάδεηαη αθφκε απφ 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ έρεη θάπνηνο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ην ζχζηεκα 

πγείαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηαβηεί, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ εμφδσλ 

πεξίζαιςεο ( είηε απηά είλαη κεηξεηά, είηε θαιχπηνληαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, είηε 

είλαη έμνδα πνπ θαιχπηεη ην θξάηνο ), ε ελεκέξσζε πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα. Η 

απφθαζε πνπ ζα πάξεη ην άηνκν ( λα πεξηκέλεη κήπσο ππνρσξήζνπλ απφ κφλα ηνπο ή λα 

θηλεηνπνηεζεί π. ρ. απεπζπλφκελνο ζε θάπνην ηαηξφ ) βαζίδεηαη ζε φια ηα παξαπάλσ θαη είλαη 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαηά ηελ νπνία ηφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη 

ηα θνληηλά ηνπ πξφζσπα αλαδεηνχλ ηελ ιχζε ψζηε λα μεπεξαζηεί ε θαηάζηαζε θαη λα 

επηθξαηήζεη θαη πάιη ε ηζνξξνπία θαη αξκνλία. Όπσο ππνγξακκίδνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ 

άξζξνπ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ είλαη γξακκηθή αιιά φιεο απηέο νη δηεξγαζίεο 

αιιεινεμαξηψληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη.           

       Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα άηνκα θηλεηνπνηνχληαη πην ζχληνκα φηαλ ηα ζπκπηψκαηα 

αθνξνχλ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ίζσο είλαη ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αμηνινγνχλ σο πην ζνβαξά θαη θξίζηκα ηα ζπκπηψκαηα ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ θαη 

σο πην ρακειή ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ( ζπγθξηηηθά κε ην ηη νη ίδηνη νη αζζελείο πηζηεχνπλ 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ).  Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθείσλ ηνπο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηηο θιίκαθεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

θνχξαζεο, γεληθήο πγείαο. Οη δηαθνξέο είλαη κηθξφηεξεο ζε θιίκαθεο φπνπ αμηνινγνχληαη 

ζπκπηψκαηα πνπ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά, δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε επεμεξγαζία θαη δελ 

επεξεάδνληαη απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα. Άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 
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ζπκθσλία ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζπκπησκάησλ αλάκεζα ζε αζζελείο θαη θξνληηζηέο είλαη ην 

θχιν. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ 

ηνπο αζζελείο κε ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ( ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο θξνληηζηέο ), ελψ ε 

δηαθνξά είλαη αθφκα κεγαιχηεξε φηαλ ν αζζελήο είλαη άληξαο ( ίζσο γηαηί νη επηηαγέο ηεο 

θνηλσλίαο ζέινπλ ηελ γπλαίθα λα έρεη κεγαιχηεξε επαθή κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηεο πιεπξά 

θαη έηζη είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηελ δπζθνξία ηνπ άιινπ ). Η ειηθία θαη ην 

θχιν επεξεάδνπλ ηελ ζπκθσλία ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θνχξαζεο θαζψο νη γεξαηφηεξνη 

άληξεο, ίζσο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επζπλψλ πνπ αλαιακβάλνπλ δελ 

αηζζάλνληαη ηδηαίηεξε θνχξαζε, ελψ νη ζχδπγνη ηνπο πνπ αλαγθάδνληαη λα αλαιάβνπλ 

πεξηζζφηεξα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ηελ θνχξαζε ησλ 

ζπληξφθσλ ηνπο. Όζν πην κηθξή ήηαλ ε αίζζεζε πξαγκάησζεο θαη επραξίζηεζεο πνπ 

αληινχζε ν θξνληηζηήο απφ ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελή ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε ζπκθσλία ζηελ 

βαζκνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Τελ ίδηα επίδξαζε είρε θαη ην αίζζεκα 

έιιεηςεο ζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη νη αληηιακβαλφκελεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

πγεία ηνπ θξνληηζηή απφ ηνλ ίδην. Μηα εμήγεζε γηα απηή ηελ αζπκθσλία ίζσο είλαη φηη νη 

θξνληηζηέο εληνπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ν αζζελήο είηε δελ 

απνθαιχπηεη είηε ππνλνκεχεη. Άιιε εμήγεζε είλαη φηη νη θξνληηζηέο βηψλνπλ ζπρλά ρακειή 

απηνεθηίκεζε, άγρνο, έιιεηςε βνήζεηαο θαη ζηήξημεο απφ ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα, αίζζεζε 

επηδείλσζεο ηεο πγείαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζηξεζάξνληαη, γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ 

ρακειή βαζκνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελή ( θαζψο φπσο πξνείπακε ε θξίζε ησλ 

θξνληηζηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ). ( Wennman – Larsen, 

Tishelman, Wengström, & Gustavsson, 2007 ) 

       Η αζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο θξνληηζηέο θαίλεηαη φηη κπνξεί λα 

κεησζεί. Οη Lobchuk, McClement, Daeninck, Shay, θαη Elands ( 2007 ) βξήθαλ φηη φηαλ 

έιεγαλ ζηνπο θξνληηζηέο λα αμηνινγήζνπλ ηελ ζπρλφηεηα, ηελ ζνβαξφηεηα θαη δπζθνξία 
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ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ, νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πνιχ θνληά ζε απηέο ησλ ίδησλ ησλ 

αζζελψλ φηαλ ηνπο έιεγαλ λα θαληαζηνχλ φηη βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ αζζελή. Οη 

θξνληηζηέο φρη κφλν πξνζπάζεζαλ λα κπνπλ ζηελ ζέζε ηνπ, αιιά βαζίζηεθαλ θαη ζε 

αμηφπηζηα ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ κείσζε ην θελφ ζηελ αληίιεςε ηνπο σο πξνο ηα 

ζπκπηψκαηα. Άξα φηαλ ζέινπκε λα απνθηήζνπκε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

ξσηάκε ηνπο ζπγγελείο σο πξνο ηα ζπκπηψκαηα, αθνχ φκσο ηνπο δεηήζνπκε φρη λα 

θαληαζηνχλ φηη νη ίδηνη έρνπλ ηα ζπκπηψκαηα, νχηε πσο αληηιακβάλνληαη φηη αηζζάλεηαη ην 

άηνκν. Θα πξέπεη λα θαληαζηνχλ φηη είλαη ην ίδην ην άηνκν πνπ θξνληίδνπλ θαη λα 

πεξηγξάςνπλ πσο ληψζεη. Γειαδή λα έρνπλ ελζπλαίζζεζε θαη λα ιάβνπλ ππφςε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηηο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αζζελή.     

       Η παξνχζα έξεπλα σζηφζν έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Αξρηθά ηα ζπκπηψκαηα γηα ηα 

νπνία εξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ππνζεηηθά. Ίζσο ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζα έπξεπε 

λα εξσηεζνχλ αζζελείο γηα ηελ αληίιεςε θαη ηνλ ηξφπν βίσζεο θαη αληίδξαζεο αιεζηλψλ 

ζπκπησκάησλ, θαζψο νη ππνζέζεηο δηαθέξνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε. Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ απνηεινχζαλ ην δείγκα καο ήηαλ θνηηεηέο, άξα λέα ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο άηνκα θαη θαη’ επέθηαζε πγηή. Τν γεγνλφο φηη ην δείγκα καο απνηεινχληαλ 

απνθιεηζηηθά απφ θνηηεηέο ( άηνκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ), ην θάλεη ιηγφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαζψο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη άηνκα 

θησρφηεξεο εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζεο. Δπηπξνζζέησο, δελ εξεπλήζεθαλ νη 

δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο, πνπ φπσο είδακε εηδηθά ε ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζε δηάθνξεο 

ζπλζήθεο. Αθφκα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απηφ – αλαθνξέο θαη θαηά 

ζπλέπεηα νη βαζκνινγίεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηάθνξεο θιίκαθεο ίζσο 

λα κελ αληαπνθξίλνληαλ ηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κελ ήηαλ ηφζν αληηθεηκεληθέο 
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ζπγθξηηηθά κε ην αλ νη θιίκαθεο ζπκπιεξσλφηαλ απφ θνληηλά ηνπο πξφζσπα ή εμσηεξηθνχο 

θαη ακεξφιεπηνπο αμηνινγεηέο.   

       Παξφια απηά φκσο ε αηζηνδνμία θαίλεηαη φηη φλησο δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηελ 

αληίιεςε ζπκπησκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζηα ζπκπηψκαηα 

απηά, γη’ απηφ ζηφρνο κειινληηθψλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε βαζχηεξε εμέηαζε ηεο 

αηζηνδνμίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλεπάγνληαη απηήο ( π. ρ. ελεξγφο εκπινθή γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ) θαη ν ξφινο ηεο αηζηνδνμίαο ζηηο αληηδξάζεηο ζπκπησκάησλ 

θνληηλψλ πξνζψπσλ θαζψο απνηειεί έλα ηνκέα ηνλ νπνίν έρνπλ δηεξεπλήζεη ειάρηζηεο 

κειέηεο. Δπίζεο, ε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ( ζελάξηα θιηκαθνχκελσλ ζπκπησκάησλ ) 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε γηα δξάζε ( κέζσ ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ 

πγείαο ) θαη ηελ κηθξφηεξε αλακνλή θαη αδξάλεηα. Τέινο, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο, ηα άηνκα θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη ζε πξσηκφηεξν ζηάδην 

ζπγθξηηηθά κε ην αλ εκθάληδαλ νη ίδηνη ηα ζπκπηψκαηα. Τα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη 

κείδνπζαο ζεκαζίαο θαζψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε 

ζέκαηα πγείαο θαη αζζελεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα θαηαιαβαίλνπκε φηη 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο αζζέλεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηα 

πξψηα ζεκάδηα εκθάληζεο ηνπο, θαζψο φζν πην λσξίο δηαγλσζηεί κηα αζζέλεηα ηφζν πην 

πηζαλφ είλαη λα αληηκεησπηζηεί κε επηηπρία. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηηο 

παξεκβάζεηο ζε αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, γηα ηελ έγθαηξε επίζθεςε ζε ηαηξνχο θαη 

ηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο. Όπσο είδακε ηα αηζηφδνμα άηνκα ηείλνπλ λα θηλεηνπνηνχληαη θαη 

λα εκπιέθνληαη ελεξγά γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ( 

είηε απηά είλαη πξνβιήκαηα πγείαο είηε άιιεο θχζεσο ) αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

θνληηλψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη έηζη κε ην λα εληάμνπκε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ 

αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ( αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ) ηερληθέο ελίζρπζεο ηεο αηζηνδνμίαο ζα έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε 
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θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε αληίδξαζε ζηα 

ζπκπηψκαηα. Δπίζεο, κε ηελ ηφλσζε ηεο αηζηνδνμίαο βειηηψλεηαη θαη ε αθξηβήο αληίιεςε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηφζν γηα ηνλ εαπηφ, φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. Κάηη ηέηνην είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαζψο νη ζπγγελείο - θξνληηζηέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα πνιχηηκε βνήζεηα γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνχ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ εμέιημε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο ησλ θάξκαθσλ ( πεξηπηψζεηο πνπ ίζσο απαηηνχλ 

αιιαγή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ) θαζψο θαη γηα ςέκαηα ή παξαπιεξνθφξεζε απφ 

πιεπξάο ηνπ αζζελή πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ ( π. ρ. ζε πεξίπησζε πνπ 

έλαο αζζελήο κε θαξδηνπάζεηα εμαθνινπζεί λα θαπλίδεη παξά ηηο εληνιέο ηνπ γηαηξνχ ). 

Κιείλνληαο, ε αηζηνδνμία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεπάγνληαη απηήο ( π. ρ. ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ) δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα ηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ πγείαο αιιά θαη ηελ πγεία γεληθφηεξα θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

πεξαηηέξσ θαη δηεμνδηθφηεξεο έξεπλεο ζην κέιινλ γηα λα μεθαζαξηζηεί πνηεο δηεξγαζίεο θαη 

πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο πξφγλσζεο αζζελεηψλ θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο.     
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