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Περίληψη 

         Η εµφάνιση µιας χρόνιας ασθένειας, όπως µια καρδιακή πάθηση, αποτελεί  

ξαφνικό πλήγµα για το άτοµο.  Πυροδοτεί πληθώρα αρνητικών σκέψεων  και 

συναισθηµάτων, καθιστώντας το άτοµο ανήµπορο να αντιδράσει στις απρόσµενες 

αλλαγές της ζωής του. Η δυσµενής κατάσταση, στην οποία εισέρχεται,  µετατρέπει 

το άτοµο ευπαθή σε ψυχικά προβλήµατα, όπως την κατάθλιψη και το άγχος. Αυτά 

τα προβλήµατα µε την σειρά τους, επιβαρύνουν σηµαντικά την λειτουργικότητα του 

ασθενή και τις σχέσεις του µε το οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογενειακή 

υποστήριξη, και ιδιαίτερα εκείνη του συντρόφου, είναι σηµαντική στην προσαρµογή 

του ασθενή στο νέο πλαίσιο που επιβάλει η ασθένεια, αλλά  σε µερικές περιπτώσεις 

µπορεί να προκαλέσει έξαρση των ψυχικών δυσκολιών. Ωστόσο, δεν µπορούµε να 

παραβλέψουµε την εµπλοκή της προσωπικότητας του εκάστοτε ατόµου, στις 

συναισθηµατικές διεργασίες. Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια προσπάθεια να 

προβληθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διάστασης νευρωτισµού στα καταθλιπτικά 

και αγχώδη συµπτώµατα. Συγκεκριµένα, εξετάσαµε κατα πόσο ο νευρωτισµός του 

ασθενή σχετίζεται αρνητικά µε τα ψυχικά προβλήµατα του συζύγου του, και κατα 

πόσο ο νευρωτισµός του συζύγου σχετίζεται αρνητικά µε τα ψυχικά προβλήµατα του 

ασθενούς. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε 79 συµµετέχοντες, και τα αποτελέσµατα 

προέκυψαν µέσω χορηγήσεων ερωτηµατολογίων.  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας, εµφανίσθηκε δυνατή θετική  συσχέτιση µεταξύ του νευρωτισµού των 

ασθενών µε την κατάθλιψη και το άγχος, και δυνατή θετική συσχέτιση µεταξύ του 

νευρωτισµού των συζύγων µε την κατάθλιψη και το άγχος τους.  Ωστόσο, δεν 

βρέθηκαν συσχετίσεις ανάµεσα στο νευρωτισµό του ασθενή µε την κατάθλιψη και το 

άγχος του συζύγου, ούτε ανάµεσα στο νευρωτισµό του συζύγου µε την κατάθλιψη 

και το άγχος του ασθενούς.  

 

Λέξεις – κλειδιά:  Καρδιολογικές ασθένειες, νευρωτισµός,  ψυχική υγεία 
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Εισαγωγή 

Είναι ευνόητο πως, καθώς ο άνθρωπος αποτελεί µια ψυχοσωµατική οντότητα, 

οι διεργασίες της ψυχής και του σώµατος καθορίζονται απο στενούς δεσµούς 

αλληλεπίδρασης. Τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα είναι κοινό εύρυµα στους 

σωµατικά ασθενείς, ενώ φαίνεται πως η προσωπικότητα του ατόµου επηρεάζει την 

συχνότητα και την ένταση αυτών των προβληµάτων.  Στην πραγµατικότητα, όπως 

ενδείκνυται µέσα απο την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο νευρωτισµός, αποτελεί 

συχνά µια διάσταση της προσωπικότητας που σχετίζεται µε την ψυχική υγεία. Οι 

Khan και συν. (2005) αναφέρουν ότι τα υψηλά επίπεδα νευρωτισµού 

αντιπροσωπεύουν  το υψηλότερο ποσοστό συννοσηρότητας µε εσωτερικευµένες 

διαταραχές, όπως αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη, σε ποσοστό που κυµαίνεται 

µεταξύ 20- 45 % των περιπτώσεων. 

Η συνύπαρξη µιας χρόνιας ασθένειας και της αγχώδης προσωπικότητας, 

όπως πολλές φορές αναφέρεται ο νευρωτισµός, φαίνεται να αποτελεί κατάλληλο 

υπόβαθρο για την ανάπτυξη ψυχολογικών προβληµάτων και για τις παρεµφερείς 

δυσµενείς επιπτώσεις. Όµως , πολλές φορές οι επιπτώσεις της ασθένειας στην 

ψυχική υγεία, δεν διαγιγνώσκονται. Για αυτό και ο κλινικός επιστήµονας υγείας θα 

πρέπει να βρίσκεται σε συχνή επαγρύπνηση, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και 

θεραπεία µπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενή ή να καλυτερεύσει την ποιότητά της.  

Είναι κλινικά γνωστό, πως η κοινωνική υποστήριξη παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην πορεία της νόσησης του ατόµου. Η παροχή φροντίδας απο την οικογένεια, και 

η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν είναι καίριας σηµασίας. Σε όλα 

τα είδη των διαπροσωπικών σχέσεων, η προσωπικότητα των ατόµων εµπλέκεται σε 

µεγάλο βαθµό, πόσο µάλλον σε καταστάσεις µε αρνητικό υπόστρωµα.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη της επίδρασης του νευρωτισµού 

στην ψυχική υγεία του ατόµου , και πως ‘’µεταφράζεται’’ στις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των συζύγων στα πλαίσια της καρδιακής νόσου.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Κεφάλαιο 1 – Χρόνιες ασθένειες και καρδιοπάθεια 

1.1. Χρόνιες ασθένειες  

            Οι χρόνιες ασθένειες και η αντιµετώπιση τους αποτελούν ένα απο τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι  κοινωνίες του ∆υτικού κόσµου. 

Παρόλο που το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται, κατα την διάρκεια των χρόνων, οι 

κύριες χρόνιες ασθένειες όπως, τα καρδιαγγεικά νοσήµατα, ο καρκίνος, τα 

προβλήµατα ψυχικής υγείας, ο σακχαρώσης διαβήτης, τα χρόνια αναπνευστικά 

νοσήµατα και οι µυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν αίτια θνησιµότητας του 85% του 

πληθυσµού της Ευρωπαικής Ένωσης για το έτος 2012.  

 Το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την υγεία του, χάνεται στα βάθη των 

αιώνων. Η αιτιολογία των  χρόνιων ασθενειών στα παλαιότερα χρόνια ήταν πολύ 

διαφορετική σε σύγκριση µε σήµερα. Αρχικά οι προϊστορικοί άνθρωποι πίστευαν ότι 

αρρωσταίνουν γιατί κάποιο κακό πνεύµα τους κατέλαβε. Στην αρχαιότητα έγινε µια 

προσπάθεια από τον Ιπποκράτη να εξηγηθεί η ασθένεια ως η διατάραξη της 

αρµονικής ισσοροπίας των τεσσάρων χυµών του οργανισµού,το αίµα, το φλέγµα, 

την κίντρινη χολή και την µέλαινα χολή (Καλλεγία, 2006). Κατά το Μεσαίωνα η 

Εκκλησία πείθει το λαό ότι αρρωσταίνει εξαιτίας των αµαρτωλών τους πράξεων. 

Βέβαια, και στις µέρες µας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να αφουγκράζονται 

αυτές τις δοξασίες, κυρίως λαοί του µη ∆υτικού κόσµου. Πολύ αργότερα, κατά τη 

Βιοµηχανική Επανάσταση, µε τις ανακαλύψεις φαρµάκων και ιατρικών οργάνων, ένα 

µεγάλο µέρος των ανθρώπων απαλλάχθηκε από τις πιο πάνω δοξασίες και 

στράφηκε στα ιατροκεντρικά συστήµατα υγείας. Παλαιότερα, η διάγνωση µιας 

σηµαντικής νόσου ίσως να γινόταν πολύ αργά και να σήµαινε µια πορεία προς το 

θάνατο. Ωστόσο, σήµερα µε την πρόοδο της ιατρικής και την τεχνογνωσία που 

έχουµε, πολλές ασθένειες αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά επιτρέποντας στον 

ασθενή µια ποιότητα ζωής. ∆υστυχώς όµως, οι χρόνιες ασθένειες  αν και µπορούν 

να ελεγχθούν και να περιοριστεί η δράση τους, δεν επιτεύχθηκε η πλήρης ιάση τους 

µέχρι στιγµής.  

 Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν µια δοκιµασία για τα άτοµα που πάσχουν 

αλλά και για τις οικογένειες τους, εξαιτίας της χρονιότητάς τους και λόγω της 

αβεβαιότητας που δηµιουργούν όσον αφορά την πορεία και την έκβασή τους. Κατα 
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τον Vitosky (όπως αναφέρεται στο Σαπουντζή, 1998) το γεγονός οτι κάθε ασθένεια 

έχει διαφορετική εκδήλωση συµπτωµάτων και κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά τη 

νόσο του, δεν αναιρεί το δεδοµένο ότι υπάρχει µια πλειάδα κοινών προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν οι χρόνιοι ασθενείς ανεξάρτητα απο τη νόσο απο την οποία 

πάσχουν. Σύµφωνα µε τους Stewart, Ross και Hartley (όπως αναφέρεται στο 

Καραδήµας,2005) η προσαρµογή σε µια χρόνια ασθένεια έχει επιπτώσεις σε 

βιολογικό (π.χ. σωµατικά συµπτώµατα), κοινωνικό (π.χ. στίγµα), συναισθηµατικό 

(π.χ. επαναπροσδιορισµός στόχων) και τέλος συµπεριφορικό επίπεδο (π.χ. τήρηση 

ιατρικών οδηγιών). Η διάγνωση της νόσου,είναι αυτή που προκαλεί τις πρώτες 

ψυχολογικές αρνητικές αντιδράσεις. Κυριαρχούν συναισθήµατα άρνησης, 

απόκρυψης,θυµού,φόβου,θλίψης,χαµηλής αυτοεκτίµησης και µειωµένης εµπιστοσύν

ης . Το άτοµο νιώθει ότι ξαφνικά χάνει τον έλεγχο και ότι ίσως είναι αναγκασµένο να 

εξαρτάται από τους άλλους.  Όλα τα σχέδια για το αύριο και το µέλλον 

ανατρέπονται. Η ασθένεια ‘’κτυπά’’ αποδιοργανωτικά και στις καθηµερινές συνήθειες 

, µιας και είναι κύριοι προβλεπτικοί πάραγοντες για την νόσηση των ατόµων µαζί µε 

την γενετική προδιάθεση. Ο ασθενής καλείται απο τον γιατρό του και το οικογενειακό 

και φιλικό του περιβάλλον να αλλάξει  τον τρόπο της ζωής του προσπαθώντας να 

διασφαλίσει την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση της υγείας του και να 

αναθεωρήσει κάποιες επιβλαβής συµπεριφορές που εφάρµοζε όταν ήταν εντελώς 

υγειής. 

Τόσο το άτοµο που νοσεί, όσο και η οικογένεια του περνούν ορισµένα στάδια, 

µεχρί να αποδεχτούν την ασθένεια ως µέρος της ζωής τους. Ο   Kubler-Ross (2005) 

περιγράφει τα στάδια της χρόνιας ασθένειας, που τα ονοµάζει  διαδικασία του 

πένθους, τα οποία είναι το στάδιο διάγωνσης, θυµού, απόσυρσης,διαπραγµάτευσης 

και το τελικό στάδιο .Στο στάδιο της διάγνωσης ασθενής και οικογένεια 

παρουσιάζουν µια αδυναµία να αντιδράσουν ή αντιδρούν σπασµωδικά. Το στάδιο 

αυτό ακολουθείται απο το στάδιο της άρνησης, όπου ο άρρωστος και η οικογένεια 

αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός.Στο στάδιο του θυµού άρρωστος και 

οικογένεια αντιδρούν και εκφράζουν θυµό, µεµια φυσιολογική και ανθρώπινη 

διαµαρτυρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι διοχετέυουν αυτό το θυµό  στο περιβάλλον 

τους, µε παράπονα για το σύστηµα υγείας , για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό 

προσωπικό, καβγαδίζοντας συχνά µε το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, ενώ 

άλλοι στρέφουν την οργή τους σε µεταφυσικά επίπεδα,στο θεό και την τύχη. 
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Αργότερα, όπου ο θυµός καταλαγίαζει, στο στάδιο της απόσυρσης, επικρατεί ο 

θρήνος και η καταθλιπτική διάθεση απο τον ασθενή και  την οικογένεια του, που 

θρηνούν για τις απώλειες που υπέστησαν και, είναι πιθανόν στο στάδιο αυτό ,ο  

ασθενής και οικογένεια του να µην εµφανίζονται στις υπηρεσίες υγείας  καθώς και 

να µην εφαρµόζουν τις θεραπειες που τους έχουν συσταθεί. Τέλος στο στάδιο 

διαπραγµάτευσης άρρωστος και οικογένεια αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η 

αρρώστια είναι ένα αµετάκλητο γεγονός και είναι κάτι που µπορεί να συµβεί σ’όλους 

τους ανθρώπους. Τότε αρχίζει η διαδικασία διαπραγµάτευσης ως µια πρώτη 

προσπάθεια να υπερνικηθεί η κρίση και να καλυτερέψει η κατάσταση. Απο τα 

αισθήµατα απελπισίας σταδιακά  µεταβαίνουν σε αισθήµατα αποφασιστικότητας και 

µαχητικότητηας.Το τελικό στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής/αντιµετώπισης. 

Άρρωστος και οικογένεια αποδέχονται το γεγονός και µαθαίνουν να ζούν µε την 

ασθένεια,γίνονται συνεργάσιµοι και πειθαρχούν στις συνιστώµενες θεραπείες.  

Η προσαρµογή εποµένως σε µία χρόνια ασθένεια δεν είναι καθόλου εύκολη 

διαδικασία. Όλοι οι τοµείς της ανθρώπινης λειτουργικότητας επηρεάζουν την 

προσπάθεια για προσαρµογή και αντίθετα, επηρεάζονται όλοι απο αυτήν 

(Καραδήµας, 2005). Παρά το γεγονός ότι και η ετυµολογία της λέξης ‘’ασθένεια’’ 

υποδηλώνει αδυναµία,αφού αποτελείται απ’το στερητικό «α» και τη ρίζα 

σθένος,πολλές φορές οι χρόνιοι ασθενείς επιδεικνύουν µεγάλη ψυχική δύναµη και 

επανακτούν ένα «φυσιολογικό» ρυθµό ζωής, έχοντας πρώτα επανενταχθεί στο 

κοινωνικό και εργασιακό τους περιβάλλον.  

 

1.2. Η νόσος της καρδίας 

1.2.1. Γενικά στοιχεία 

Η ανθρώπινη καρδιά αν και εχει το µέγεθος µιάς γροθιάς, είναι ο πιο δυνατός 

µύς στο ανθρώπινο σώµα. Εντοπίζεται στο  αριστερό τµήµα της θωρακικής 

κοιλότητας και αντλεί συνεχώς αίµα, παλλόµενη τουλάχιστον 100,000 φορές την 

ηµέρα ή γύρω στα 2,5 δισεκκατοµύρια φορές γύρω στα 70 χρόνια ζωής.Το αίµα 

στέλνεται απο τους αριστερούς θαλάµους της καρδιάς. Μεταφέρεται µέσω των 

αρτηριών, φτάνοντας στα τριχοειδή αιµοφόρα αγγεία  όλων των ιστών, όπως του 

δέρµατος και των άλλων οργάνων του σώµατος.  Εκτελεί παράδοση του οξυγόνου 
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και των θρεπτικών συστατικών και συλλέγει τα άχρηστα προιόντα, και ακολούθως το 

αίµα πηγαίνει πίσω στους δεξιούς θαλάµους της καρδιάς µέσω των φλεβών. Κατα 

την διάρκεια της κυκλοφορίας διαµέσω του συκωτίου, άχρηστα προιόντα 

αποµακρύνονται(MacKay & Mensah, 2004).  

Το καρδιακό νόσηµα είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε ένα 

πλήθος από οξείες  και χρόνιες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν ένα 

ή περισσότερα τµήµατα  της καρδιάς. Τα νοσήµατα που προσβάλλουν την καρδιά 

µπορεί να είναι δοµικά ή λειτουργικά. Οτιδήποτε προκαλεί βλάβη στην καρδιά ή 

ελαττώνει την τροφοδοσία της καρδιάς σε οξυγόνο, την κάνει λιγότερο αποδοτική, 

µειώνει την ικανότητα της να γεµίζει και να αντλεί αίµα. Εκδηλώνονται µε διάφορα 

συµπτώµατα είτε απότοµα είτε βαθµιαία, που λειτουργούν σαν προειδοποίηση για 

µια ενδεχόµενη µεγαλύτερη διαταραχή, που σε µερικές περιπτώσεις αποβαίνουν 

µοιραία για τον πάσχοντα. Τα άτοµα που προσβάλλονται απο καρδιοπάθεια 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη πλήρους λειτουργικότητας και παραγωγικότητας, 

καθώς επίσης, παρουσιάζουν µεγάλο ιατρικό κόστος, ειδικά στις περιπτώσεις µε 

άτοµα τρίτης ηλικίας (Sans, Kesteloot, &Kromhout, 1997). Οι παθήσεις αυτές είναι 

πολλές και διάφορες και είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σπανιότερα µε τη 

γέννηση (συγγενείς) ή το συνηθέστερο κατα τη διάρκεια της ζωής (επίκτητες) 

(Κεκάτος, 1995).  

Ο πιο συνηθής τύπος καρδιοπάθειας είναι η στεφανιαία νόσος, η οποία παίρνει 

τα παγκόσµια πρωτεία θνησιµότητας. Γενικότερα,οι καρδιολογικές ασθένειες είναι το 

κύριο αίτιο θνησιµότητας στον κόσµο µε ποσοστό θανάτων στο 29% σε σύγκριση µε 

άλλους αιτιολογικούς παράγοντες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας,η 

επικράτεια των θανάτων απο καρδιοπάθειες εµφανίζεται τόσο στις ανεπτυγµένες 

όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες,και ιδιαιτέρα σε περιοχές της νοτιοανατολικής 

Ασίας (WHO,2009). Επιπρόσθετα, σε ορισµένες έρευνες βρέθηκαν και κάποιες 

διαφορές στη συχνότητα εµφάνισης της ασθένειας ως προς το φύλλο. Για 

παράδειγµα, στην Αµερική 1 στις 3 γυναίκες παρουσιάζει κάποια µορφή 

καρδιολογικής ασθένειας (34, 9 %) , ενώ το ποσοστό για τους άνδρες είναι στο 37, 6 

% (Zhang, 2010). Επιπλέον, οι άνδρες φαίνεται να είναι πιο ευπαθής στην 

στεφανιαία νόσο από ό,τι οι γυναίκες µέχρι την ηλικία των 55 (Vollrath,2006).  
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«Κάλλιον τό προλαµβάνειν, παρά τό θεραπεύειν», υποστήριζε ο Ιπποκράτης, 

αναδεικνύοντας τη σηµασία της πρόληψης για την υγεία˙ και επειδή στην περίπτωση 

των καρδιακών ασθενειών η πρόληψη έχει περισσότερο τη µορφή της έγκαιρης 

διάγνωσης, θα ήταν χρήσιµο να είχαµε εν γνώση µας  τα τυχόν πρώιµα 

συµπτώµατα των διάφορων νόσων  και τα επιπρόσθετα χαρακτηστικά καθεµιάς απο 

αυτές.  Έτσι, σε µια προσπάθεια αναφοράς των κυριοτέρων παθήσεων καρδιάς , µε 

κριτήριο τη συχνότητα τους ,θα αναφέρουµε τις ακόλουθες παθήσεις και την ,κατά το 

δυνατόν, πολυδιάστατη ερµηνεία τους. 

 

1.2.2. Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

Τα καρδιοαγγειακά νοσήµατα(CVD) είναι ένα πλήθος ασθενειών που 

προσβάλουν την καρδιά στα οποία περιλαµβάνεται η στεφανιαία νόσος, η 

στηθάγχη, η αθηροσκλήρωση και το έµφραγµα του µυοκαρδίου. Οι ασθένειες αυτές 

είναι αλληλένδετες έχοντας πολλές φορές αιτιώδη σχέση  και αλυσιδωτές επιδράσεις 

µεταξύ τους.  

Στεφανιαία καρδιακή νόσο (CHD) είναι αποτελέσµα από την στένωση των αρτηριών 

που προµηθεύουν το αίµα προς την καρδιά, εξαιτίας  των αποθεµάτων λίπους που 

έχουν δηµιουργηθεί στα τοιχώµατα των αρτηριών (αυτά τα αποθέµατα λίπους είναι 

γνωστά ως αθηροσκλήρωση).  Η αθηροσκλήρωση είναι µια αγγειακή πάθηση κατα 

την οποία σκληραίνουν οι αρτηρίες, κάνοντας την ροή του αίµατος πιο δύσκολη 

(MacKay & Mensah, 2004). Η µειωµένη ροή αίµατος προκαλεί ανεπαρκή 

τροφοδοσία θρεπτικών υλικών και οξυγόνου, µειωµένη αποµάκρυνση των 

άχρηστων υλικών απο τους ιστούς, καθώς και στηθάγχη που αποτελεί ένα σήµα 

κινδύνου. Ο όρος στηθάγχη χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια κατάσταση που 

εκδηλώνεται κυρίως µε έντονο οπισθοστερνικό πόνο που προέρχεται απο την 

ανεπαρκή αιµάτωση του µυοκαρδίου (Σαπουντζή,1998). Όταν η ελεύθερη δίοδος 

στενεύει τόσο που το αίµα φράζεται στην στεφανιαία αρτηρία η ροή του αίµατος 

σταµατά. Τότε συµβαίνει η λεγόµενη καρδιακή προσβολή. Το κύριο σύµπτωµα του 

είναι πόνος στο στήθος παρόµοιος µε το στηθαγχικό πόνο αλλά σε πιο οξεία 

µορφή.Τα προειδοποιητικά συµπτώµατα του εµφράγµατος είναι ο ο έντονος και ο 

παρατεταµένος πόνος στο στήθος, ο οποίος δεν υποχωρεί µετά απο κάποιο 
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διάστηµα ηµερών, η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση και τα οιδήµατα (MacKay & 

Mensah, 2004). 

Τέλος δεν πρέπει να παραβλεφθούν και κάποιες ακόµα παθήσεις, όπως η καρδιακή 

ανεπάρκεια και οι συγγενείς καρδιοπάθειες. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί την 

τελική συνέπεια διαφόρων καρδιακών παθήσεων, µε συνηθέστερη τη στεφανιαία 

νόσο. Τα κυριότερα συµπτώµατά της είναι η δύσπνοια, ο βήχας, το οίδηµα των 

αστραγάλων, η ανεξήγητη απώλεια βάρους και η εύκολη κόπωση  (Cleland, 2001). 

Ένας άλλος τύπος καρδιοπάθειας, λιγότερο συχνός,  είναι οι συγγενείς 

καρδιοπάθειες, που αφορούν σε διαταραχές της καρδιάς που προϋπάρχουν από τη 

γέννηση (Davidson, 2006). Συνεπώς οι ασθένειες που πλήττουν το καρδιαγγειακό 

σύστηµα είναι ποικίλες και αρκετά απειλητικές για τη ζωή.   

 

1.2.3. Βιολογικοί και Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εµφάνισης της 

καρδιοπάθειας 

Οι καρδιακές παθήσεις , αναµφίβολα, αποτελούν συνέπεια 
πολυδιάστατων παραγόντων σε βιολογικό, κοινωνικό και ψυχολογικό 
επίπεδο. Η απάντηση στο ερώτηµα << Γιατί σε µένα;>>,  που 
συλλογίζονται πολλοί άνθρωποι που πάσχουν  απο χρόνιες ασθένειες, 
καθώς και οι καρδιοπαθείς, πιθανότατα να εντοπίζεται κάπου ανάµεσα 
σ’αυτούς τους πιο κύριους παράγοντες στους οποίους θα αναφέρθουµε.  

  Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από µελέτες και στατιστικά στοιχεία του 

Π.Ο.Υ. και της E.E., η παχυσαρκία ανήκει πλέον στις παγκόσµιες επιδηµίες. Η 

παχυσαρκία απο µόνη της είναι µια απο τις κύριες αιτίες επιβάρυνσης της οµαλής 

καρδιακής λειτουργίας. Το γεγονός ότι διατρεφόµαστε σε άτακτες ώρες, µε γρήγορο 

ρυθµό, και επιλέγοντας επιπόλαια το είδος της τροφής µας  δηµιουργεί το ιδανικό 

υπόστρωµα για την ανάπυξη της αθηροσκλήρωσης και συµβάλλει στην εµφάνιση 

παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων. Το επιπλέον βάρος δηµιουργεί αυξηµένες 

πιεστικές υποχρεώσεις στην κινητική απόδοση του σώµατος επιβαρύνοντας τη 

λειτουργία της καρδιάς (Κεκάτος,1995). Η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο καταστροφικών 

συνηθειών, όπως το κάπνισµα και η αλόγιστη λήψη τροφής οδηγεί σε χειρότερη 

πρόβλεψη της εµφάνισης καρδιοπάθειας. Οι παχύσαρκοι καπνιστές ζουν κατά µέσο 



11 

 

όρο 14 έτη λιγότερα σε σχέση µε τους καπνιστές που έχουν φυσιολογικό βάρος 

(MacKay & Mensah, 2004).  

 Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα (2008 – 

2012) ο ρόλος του καπνίσµατος στην παθογένεση της στεφανιαίας νόσου είναι 

καταλυτικός και η επίδραση του είναι περίπλοκη. Ευθύνεται για το 1/5 των 

καρδιαγγειακών παθήσεων παγκοσµίως και για το 30-40% του συνόλου των 

θανάτων από καρδιαγγειακή νόσο. Ακόµη τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ότι 

υπάρχει ένα γονίδιο το οποίο όταν το έχει ένας καπνιστής διατρέχει τέσσερις φορές 

µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσει καρδιαγγειακή νόσο (MacKay & Mensah ,2004). 

Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά όχι µόνο όσους καπνίζουν αλλά και όλους τους 

υπόλοιπους ατο περιβάλλον του καπνιστή και κυρίως ηλικιωµένους και παιδιά. Οι 

επιπτώσεις στην υγεία είναι και άµεσες και έµµεσες-σε χρόνιο 

επίπεδο(Κεκάτος,1995).  

Το κάπνισµα, όπως και άλλες κακές συνήθειες, είναι πολύ πιθανόν να είναι µια 

συµπεριφορά – συνέπεια του στρες που βιώνει καθηµερινά το άτοµο, 

προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στους ταχύτατους ρυθµούς της κοινωνίας.  

Ωστόσο, το στρες έχει και την άµεση φυσιολογική επίδραση στην υγεία του ατόµου. 

To στρες µπορεί να υποβοηθήσει την καρδιακή λειτουργία, προκαλώντας την 

αύξηση του καρδιακού παλµού και της πίεσης του αίµατος. . Η κατάθλιψη αποτελεί 

επίσης  ένας προγνωστικό παράγοντα για καρδιακά επεισόδια. Μια µελέτη έδειξε 

πως η απόδειξη για την προγνωστική δράση του άγχους για καρδιοπάθεια ήταν 

λιγότερο δυνατή απο εκείνη της κατάθλιψης,αν και µεγάλος αριθµός µελετών το 

διαψεύδει, καθιστώντας το άγχος ως την κύρια επιβλαβή ψυχολογική κατάσταση 

(Prince et al. 2007).  

 Ο Van Heck (όπως αναφέρεται στο Μουστάκα & Κωνσταντινίδης ,2010) 

υποστήριξε ότι  η προσωπικότητα είναι πιθανό να λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο, 

µεταξύ του στρεσσογόνου περιβάλλοντος και της έναρξης της διεργασίας, που 

καταλήγει στην εκδήλωση µιάς νόσου.  Η προσωπικότητα που είναι επιρρεπής στα 

στεφανιαία νοσήµατα, είναι η γνωστή για τους ψυχολόγους ως την Προσωπικότητα 

τύπου Α. Αυτός ο τύπος προσωπικότητας  αναπτύχθηκε απο την υπάρχουσα 

θεωρία της προσωπικότητας, στην προσπάθεια να διαπιστώθει οτι η καρδιοπαθεία 

µπορεί να προκληθεί απο τις συναισθηµατικές δυσκολίες. Έχει διαπιστωθεί  ότι ο 

τύπος προσωπικότητας Α έχει τετραπλάσιο ποσοστό κινδύνου  να εµφανίσει την 

νόσο απο ότι οι άλλοι (Williams et al., 2007). Η αγχώδης (Type D) προσωπικότητα 
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ορίζεται απο τον συνδυασµό δύο κύριων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, 

αρνητική συναισθηµατικότηα και κοινωνική αναστολή.  Απεικονίζει τα άτοµα που 

συχνά βιώνουν καθηµερινά αρνητικά συναισθήµατα και τείνουν να είναι ανασφαλείς 

στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις  και να αποφεύγουν να εξωτερικεύουν τα 

συναισθήµατα στους άλλους (Svansdottir et al., 2013). Τα άτοµα τύπου 

προσωπικότητας Α βρέθηκε οτι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στην ύπαιθρο, τρώνε 

λιγότερο συνετά, εµπλέκονται συχνά σε δυσάρεστες καταστάσεις που τους 

καταβάλλουν συναισθηµατικά και έχουν µειωµένη τάση να κάνουν ιατρικές εξετάσεις 

σε σύγκριση µε τα µη τύπου προσωπικότητας  Α (Williams et al., 2007). Ένας άλλος 

ενδεχόµενος παράγοντας που µεσολαβεί στις επιπτώσεις του τύπου Α σε καρδιακή 

στεφανιαία νόσο είναι η τάση των ατόµων τύπου Α να αψηφούν τα συµπτώµατα 

ασθένειας. Αυτή η τάση των ατόµων τύπου Α να µη δίνουν την πρέπουσα σηµασία 

στις ασθένειες πρωτοεµφανίζεται στην παιδική ηλικία (Keinan & Tal, 2005).  

      

1.2.4. Ψυχολογικός αντίκτυπος της καρδιοπάθειας 

         Η καρδιά και το µυαλό είναι στενά συνδεδεµένα. Η  σχέση άγχους – 

κατάθλιψης και καρδιοπάθειας φαίνεται να είναι  αµφίδροµη. Από τη µια πλευρά, η  

συννοσηρότητα άγχους-κατάθλιψης αποτελεί  δυσµενή προγνωστικό δείκτη για την 

εµφάνιση και  πορεία της νόσου, επιβάλλοντας φτωχότερη ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα και χαµηλότερα ποσοστά ύφεσης της συµπτωµατολογίας. Από την 

αντίθετη όµως πλευρά, οι ποικίλες ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές  που 

επιβάλλει η καρδιακή πάθηση ενισχύουν την πεποίθηση ότι  αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου πρόκλησης άγχους και κατάθλιψης. Οι κυριότεροι µηχανισµοί που 

συνδέουν τη ψυχική υγεία µε τη νόσο, είναι οι ψυχοβιολογικοί µηχανισµοί 

συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα και οι µηχανισµοί 

συµπεριφοράς που αφορούν  κυρίως στη συµµόρφωση στη θεραπεία και  στην 

αλλαγή του τρόπου ζωής. 

  Η µειωµένη  µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας  υποδηλώνει την 

αυξηµένη συµπαθητική  διέγερση και τη µειωµένη παρασυµπαθητική  αναστολή της 

διέγερσης. Αυτή  η ενδεχόµενη  αύξηση της δραστηριότητας του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος παρατηρήθηκε και βρέθηκε οτι µπορεί να αυξάνει  την 

εµφάνιση της  κατάθλιψης   και να χειροτερεύει την κλινική κατάσταση του ασθενή, 
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και συνεπώς να υπάρχει µια αλυσιδωτή αντίδραση, µε τελικό  αποτέλεσµα της να 

επιδεινώνονται και οι δύο παθογόνες καταστάσεις (Rathore et al., 2008). Πολλές 

µελέτες έχουν δείξει πως η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί µια ακόµα µεταβλητή 

που συµµετέχει στην εµφάνιση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Η ανεπαρκής 

κοινωνική υποστήριξη έχει παρατηρηθεί να συνδέεται µε την έκπτωση στη γενική και 

συναισθηµατική λειτουργικότητα και για τα δυο φύλα. Η  φτωχή κοινωνική 

υποστήριξη µετά απο το νοσοκοµείο µπορεί να µειώνει την ικανότητα των 

καρδιοπαθών µε ψυχικά προβλήµατα να αντιµετωπίσουν την ασθένεια και τους 

οδηγεί στην νοσοκοµειακή επανεισαγωγή (Rathore et al., 2008). Επιπλέον, η 

πεποίθηση των ασθενών ότι η καρδιακή τους ασθένεια θα παρεµποδίσει την 

επίτευξη υψηλότερων στόχων προβλέπει την φτωχή ποιότητα ζωής τους και την 

εµφάνιση κατάθλιψης. Φαίνεται πως πιο επιρρεπείς στα καταθλιπτικά συµπτώµατα 

είναι οι καρδιοπαθείς που θεωρούν την ασθένειά τους χρόνια, µη θεραπεύσιµη και 

µη ελέγξιµη (Boersma, Maes, & van Elderen, 2005). 

Το ποσοστό  εµφάνισης της κατάθλιψης ,µετά  το µυοκαρδιακό έφραγµα, 

κυµαίνεται στο 15-30%  αν και, συχνά, δεν διαγιγνώσκεται και δεν αντιµετωπίζεται 

σε ασθενείς µε καρδιαγγειακά νοσήµατα (Prince et al.,2007). Αυτό συµβαίνει παρά 

τη δυνατή ένδειξη οτι τα αντικαταθλιπτικά, ιδιαίτερα οι εκλεκτικοί αναστολείς 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης, είναι ασφαλή και αποτελεσµατικά στο να µειώσουν 

τα καταθλιπτικά συµπτώµατα στον καρδιακό πληθυσµό. Οι αναστολείς σεροτινίνης 

φαίνεται να σχετίζονται µε µια σηµαντική µείωση  ή τάση  προς µείωση του κινδύνου 

για εµφράγµατος του µυοκαρδίου. Σε αντίθεση µε τους αναστολείς σεροτονίνης , οι 

µελέτες έχουν βρεί µια αύξηση στο κίνδυνο για δυσµενή καρδιακά επεισόδια σε 

ασθενείς που κάνουν χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών (Sowden & Huffman, 

2009).  

  Έχει υποστηριχθεί πως η συνοσσηρότητα της κατάθλιψης και της 

καρδιοπάθειας είναι τρείς φορές πιο συχνή παρα εκείνη του άγχους και της 

καρδιοπάθειας (Prince et al., 2007). Ωστόσο το µετατραυµατικό στρες είναι  πολύ 

πιθανόν να προκύψει µετά απο το καρδιακό επεισόδιο. Επίσης, η διαταραχή 

πανικού, που χαρακτηρίζεται απο επαναλαµβανόµενα επεισόδεια πανικού, είναι 

συνδεδεµένη µε την στεφανιαία καρδιακή πάθηση µε επικράτεια 10-50%. Τα 

αγχώδη συµπτώµατα  (π.χ. κόπωση, ταχυκαρδία,  θωρακικές συµπιέσεις, πόνο στο 

στήθος) είναι κοινά µε αυτά των καρδιακών παθήσεων (Καραδήµας, 2005). 
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Εποµένως τα αγχώδη συµπτώµατα, µπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και έξαρση 

των συµπτωµάτων της καρδιοπάθειας, καθώς και τις συχνές επισκέψεις στο τµήµα 

πρώτων βοηθειών, γεγονός που είναι ψυχοφθόρο και για τους ασθενείς και για το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι βενζοδιαζεπίνες είναι η συνηθισµένη φαρµακευτική 

αντιµετώπιση για το µεταβαλλόµενο άγχος. Εµφανίζονται να είναι ασφαλή και 

αποτελεσµατική θεραπεία  για τους ασθενείς µε συµπτώµατα  πόνου στο στήθος,ο 

οποίος µπορεί να προέρχεται είτε απο καρδιακά νοσήµατα είτε όχι.  Πιθανότατα να 

έχουν ευεργετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστηµα µειώνοντας τα επίπεδα των  

κυκλοφορούντων κατεχολαµινών και µειώνοντας τη στεφανιαία αγγειακή αντίσταση 

(Sowden & Huffman, 2009).  
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2. Κεφάλαιο 2 - Νευρωτισµός 

2.1. Ο νευρωτισµός – µια διάσταση της προσωπικότητας 

  Η προσωπικότητα ενός ατόµου, αναµφίβολα, διαδραµατίζει ένα βαρυσήµαντο 

ρόλο σε όλους τους τοµείς της ζωής του και θα µπορούσαµε να την 

χαρακτηρίσουµε, ως την εσωτερική πηγή απο την οποία αναδύονται τα 

συναισθηµάτα, οι επιθυµίες  και εντέλει η συµπεριφορά . Γι’αυτό τον λόγο, προτού  

αναφερθούµε σε  µια απο τις πιο σηµαντικές  διαστάσεις της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, τον νευρωτισµό, θα ήταν καλό να δώσουµε ένα ορισµό της 

προσωπικότητα, µέσα απο την σκοπιά ορισµένων θεωρητικών.  

          Πως θα µπορούσαµε, όµως, να ορίσουµε κάτι τόσο ευρύ, όπως είναι η 

προσωπικότητα; Οι Pervin & John (2001) µας προτείνουν ότι ως προσωπικότητα θα 

µπορούσαν να οριστούν «όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του ατόµου που εξηγούν 

τους σταθερούς τύπους συναισθήµατος, σκέψεις και συµπεριφοράς». Η 

προσωπικότητα δεν είναι απλώς µια περιγραφή της συµπεριφοράς αλλά  µεσολαβεί 

στις διεργασίες του ατόµου που είναι υπεύθυνες για αυτή την συµπεριφορά. Οι 

άνθρωποι συµπεριφέρονται µε κάποιο τρόπο , σε µερικό βαθµό, εξαιτίας των 

προσωπικοτήτων τους (Brody & Εhrlichman ,1998). Η βασική υπόθεση µιας 

θεωρίας για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι ότι οι άνθρωποι 

συµπεριφέρονται µε ορισµένους τρόπους λόγω κάποιων γενικών προδιαθέσεων, 

των λεγόµενων χαρακτηριστικών (traits). Αν και οι θεωρητικοί των χαρακτηριστικών 

ορίζουν µε διαφορετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ανθρώπινη 

προσωπικότητα, όλοι συµφωνούν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν τους 

θεµελιώδεις  λίθους της δοµής της ανθρώπινης προσωπικότητας (Pervin & John, 

2001).  

Κάνοντας µιά εννοιολογική αναδροµή, όσον αφορά τον  όρο ‘’νευρωτισµός’’,  

παρατηρούµε ότι έχει  τις ρίζες του στην αρχαία φιλοσοφία, στην φρου�δική θεωρία 

και στην ιατρική παράδοση στην οποία είναι βασισµένα τα ψυχοδυναµικά µοντέλα. 

Η µοντέρνα ιδέα του νευρωτισµού δεν σχετίζεται µε αυτές τις θεωρίες της 

ασυνείδητης σύγκρουσης (Lahey, 2009).  Η  πρώτη µέτρηση για τις νευρωτικές 

τάσεις αποτελεί  το προσωπικό φύλλο δεδοµένων  του Woolworth , που 

πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου ( 1914-1918) , για 

την αξιολόγηση της ικανότητας των στρατιωτών να αντιµετωπίζουν τις στεσσογόνες 

καταστάσεις του πολέµου. Η συναισθηµατική σταθερότητα, µια άλλη υπάρχουσα 
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ορολογία του νευρωτισµού, είχε θεωρηθεί ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό σε τέτοιες 

απαιτητικές καταστάσεις ,που υπάρχουν στην Πολεµική Αεροπορία και την 

αστυνοµία (Boele de raad ,2000). Ωστόσο, ο όρος νευρωτισµός αποτέλεσε ‘’πόλος 

έλξης’’  του επιστηµονικού ενδιαφέροντος περισσότερο την δεκαετία του`50 µέσα 

από το µοντέλο των τριών παραγόντων του Hans J. Eysenck.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο των τριών παραγόντων του Eysenck ο νευρωτισµός 

διακρίνεται σε ασταθή και σταθερό τύπο.  Ο τυπικός ασταθής άνθρωπος είναι 

αγχώδης, ανησυχεί εύκολα, κακόκεφος και πολλές φορές θλιµµένος. Είναι πολύ 

πιθανό να µην κάνει καλό ύπνο και να υποφέρει από ποικίλες ψυχοσωµατικές 

διαταραχές. Είναι πολύ συναισθηµατικός, αντιδρά έντονα σε όλων των ειδών τα 

ερεθίσµατα και δυσκολεύεται πολύ να επανέλθει σε µια φυσιολογική συναισθηµατική 

κατάσταση. Αυτή η συναισθηµατική του υπερευαισθησία συχνά παρεµβαίνει στην 

οµαλή προσαρµογή του και τον ωθεί πολλές φορές στο να δρα παράλογα. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι µία µόνιµη ανησυχία για τα πράγµατα που µπορεί να πάνε 

στραβά και έντονη αντίδραση άγχους σε αυτές τις σκέψεις. Από την άλλη, ο τυπικός 

σταθερός άνθρωπος τείνει να αντιδρά συναισθηµατικά αργά και αδύναµα και σε 

γενικές γραµµές, είναι ήρεµος, ελέγχει τη συµπεριφορά του και δεν ανησυχεί 

ιδιαίτερα (Boele de raad ,2000).  

Σήµερα, οι απόψεις για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται να 

συγκλίνουν στο µοντέλο των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας (five-factor 

model) ή, αλλιώς τη Μεγάλη Πεντάδα (Big Five). Το µοντέλο αυτό, εµφανίστηκε το 

1980 και η ξαφνική του εµφάνιση αποτέλεσε επιστηµονική επανάσταση στο πεδίο 

της προσωπικότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εννοιολογικό διάγραµµα, το 

οποίο περιλαµβάνει τα κεντρικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και κατάφερε 

να «βάλει σε τάξη» το χαοτικό, µέχρι εκείνη τη στιγµή, πεδίο της προσωπικότητας. 

Το µοντέλο των πέντε παραγόντων περιλαµβάνει τα εξής θεµελιακά χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας: Νευρωτισµός, Εσωστρέφεια, Πνευµατική ∆ιαθεσιµότητα, 

Καλή Προαίρεση/ Συνεργατικότητα και Ευσυνειδησία (Costa &  McGrae, 1985 ). Η 

σύγχορνη ιδέα του νευρωτισµού αφορά την τάση του ατόµου να βιώνει αρνητικά 

συναισθήµατα, όπως άγχος, ανασφάλεια και ψυχολογική πίεση. Επιπλέον, 

αντιτίθεται στη συναισθηµατική σταθερότητα µε µια ευρεία κλίµακα αρνητικών 

συναισθηµάτων, η οποία περιλαµβάνει το άγχος, την κατάθλιψη, την οξυθυµία και τη 

νευρική ένταση. Ειδικότερα, άνθρωποι µε υψηλά ποσά νευρωτισµού, είναι πιο 
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επιρρεπείς στο να είναι αγχώδεις, να βιώνουν πιο εύκολα καταθλιπτικές τάσεις και 

ενοχλήσεις και στην αυτο-ενοχοποίηση, ενώ αντιθέτως αυτοί που έχουν χαµηλά 

ποσά νευρωτισµού, είναι πιο ήρεµοι, χαλαροί και συναισθηµατικά σταθεροί. (Hjelle  

& Ziegler, 1992).  

 

2.2. Ο νευρωτισµός και η ψυχικη υγεία 

                 Η ψυχική υγεία του ατόµου επηρεάζεται από ένα µεγάλο φάσµα 

παραγόντων,κυρίως από την καθηµερινότητα και την προσωπικότητα του. Ο 

νευρωτισµός έχει πιο δυνατές, σαφείς και ευρείες συσχετίσεις µε την 

ψυχοπαθολογία συγκριτικά µε τα άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

Αναφορικά µε την εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συµπεριφορών, το Μοντέλο των 

Πέντε Παραγόντων υποστηρίζει ότι η ψυχοπαθολογία δεν είναι τίποτα περισσότερο 

από την ακραία εµφάνιση κάποιων χαρακτηριστικών προσωπικότητας (Pervin & 

John, 2001). Ο νευρωτισµός είναι γερά συνδεδεµένος µε πολλές ψυχικές διαταραχές 

του άξονα I απο την παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση (Hodgins & Ellenbogen, 

2003). Σχετίζεται µε διαταραχές της διάθεσης, αγχώδης διαταραχές, σωµατόµορφες 

διαταραχές, σχιζοφρένεια, διαταραχές λήψης τροφής, κατάθλιψη και φοβίες. Είναι 

συνδεδεµένος µε την µελαγχολία και αυτό είναι µια ισχυρή απόδειξη οτι σχετίζεται 

και µε την χρήση και κατάχρηση ψυχοδιεγερτικών ουσιών, απο την νικοτίνη και το 

αλκοόλ στην ηρωίνη (Lahey, 2009). Ιδιαίτερα δυνατές είναι οι συσχετίσεις ανάµεσα 

στο νευρωτισµό και τις διαταραχές των οποίων εξέχον χαρακτηριστικό αποτελεί η 

υποκειµενική συναισθηµατική δυσφορία, όπως η µείζων καταθλιπτική διαταραχή, η 

γενικευµένη αγχώδης διαταραχή (Khan et al., 2005). Πληθώρα ερευνών αναφέρει το 

παρόµοιο ψυχοφυσιολογικό υπόβαθρο  της κατάθλιψης και του άγχους µε εκείνο 

του νευρωτισµού. Για παράδειγµα, οι Roberts και Kendler (όπως αναφέρεται στο 

Hutchinson & Williams, 2007)  βρήκαν οτι οι γενετικοί παράγοντες που συµβάλουν 

στον νευρωτισµό είναι οι µισοί απο τις γενετικές διακυµάνσεις  στη µονοπολική 

κατάθλιψη.  Επιπρόσθετα, ο Eysenck  (όπως αναφέρεται στο Schultz 

&Schultz,2005) πρότεινε ότι η διάσταση του νευρωτισµού εµπλέκεται µε τις 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που µεσολαβούν για το άγχος και 

ενεργοποιούνται απο ένα στεσογόνο ερέθισµα. Στις περιοχές αυτές 

περιλαµβάνονται οι δοµές στο  µεταιχµιακό σύστηµα και οι συνδέσεις του µε άλλες 
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περιοχές του εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αλληλεπιδρούν µε το 

συµπαθητικό  νευρικό σύστηµα.. Απο την άλλη πολλές µελέτες εξέτασαν πως ο 

νευρωτισµός αυξάνει τα συµπτώµατα άγχους και κατλαθλιψης διαµέσου των 

γνωστικών διεργασιών. Έχει παρατηρηθεί οτι τα άτοµα µε υψηλό νευρωτισµό 

αναφέρουν πιο πολλά στρεσσογόνα γεγονότα καθόλη την διάρκεια της ζωή τους. 

Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει καλύτερα τις γνωστικές διεργασίες παρά τις 

ψυχολογικές αντιδράσεις (Brody & Εhrlichman ,1998).  Ένα µέτρο  του νευρωτισµού 

είναι ο βαθµός που ένα άτοµο αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως απειλητικό, 

προβληµατικό και στρεσογόνο. Γενικότερα, το πώς τα άτοµα ερµηνεύουν τις 

καταστάσεις γύρω τους, πώς εξηγούν τις δικές τους επιτυχίες και αποτυχίες και πώς 

βλέπουν τον εαυτό τους, πιθανόν όλα να µεσολαβούν για την ευπάθεια  τους στο 

άγχος και  στην κατάθλιψη (Schneider, 2004). Αρκετά ευρήµατα υποδεικνύουν ότι τα 

άτοµα µε υψηλά επίπεδα νευρωτισµού τείνουν να επεξεργάζονται περισσότερο τις 

αρνητικές συναισθηµατικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριµένα, έχει φανεί ότι ο 

νευρωτισµός συσχετίζεται θετικά µε την αρνητική κρίση και την αρνητική ερµηνεία 

των πληροφοριών, ενώ αντίθετα έχει αρνητική συσχέτιση µε την θετική κρίση και τις 

θετικές ερµηνείες (Rafienia et al., 2008). Ακόµη, το άτοµο µε υψηλά επίπεδα 

νευρωτισµού  επιλέγει  συχνά  στρατηγικές αντιµετώπισης  εστιασµένες στο 

συναίσθηµα οι  οποίες  φαίνεται οτι σχετίζονται µε την κατάθλιψη. Ωστόσο, οι Mak, 

Blewitt, και Heaven (όπως αναφέρεται στο Hutchinson &Williams,2007) 

αναφέρουν ότι η επιλογή και η επιτυχία των στρατηγικών αντιµετώπισης είναι 

σχετική µε τον βαθµό στον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο απο τα 

γεγονότα του περιβάλλοντος.  

Ο νευρωτισµός είναι σε µεγάλο βαθµό κληρονοµικός αλλά τα επίπεδα του 

εξαρτώνται και απο διάφορα δηµογραφικά στοιχεία όπως το φύλο ,όπου οι γυναίκες 

έχουν ελαφρώς αλλα σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι οι άνδρες, και απο την 

κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση µε τις χαµηλότερες να επιδεικνύουν υψηλότερα 

επίπεδα. Όµως  σε έρευνες  ,που εξέτασαν τις  σχέσεις µεταξύ νευρωτισµού και 

ψυχικής και σωµατικής υγείας , όπου έχουν περιοριστεί οι παράγοντες της ηλικίας, 

του φύλλου και της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης, βρέθηκε οτι η επίδραση του 

νευρωτισµού  στη ψυχική αλλά και στη σωµατική υγεία  ήταν ανεξάρτητη απο την 

σχέση του µε αυτούς τους δηµογραφικούς παράγοντες (Lahey, 2009).  Όπως θα 

δούµε και στη συνέχεια, ο  νευρωτισµός πιθανότατα να ασκεί το ρόλο του µεσάζων, 
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για τον αντίκτυπο της ενδεχόµενης αποδιοργάνωσης της ψυχικής υγείας στο σώµα 

και αντίστροφα. 

 

2.3. Ο νευρωτισµός και η σωµατική υγεία 

Ο νευρωτισµός, όπως έχει προειπωθεί ,  είναι η αυξηµένη τάση έκφρασης 

αρνητικών συναισθηµάτων και η υπερβολική  αντίδραση σε στρεσογόνα ερεθίσµατα. 

Αφού, λοιπόν συµπεραίνουµε ότι η προσωπικότητα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται το στρες και αντιδρά σε αυτό, 

επόµενο είναι να παίζει σηµαντικό ρόλο και στην επίδραση του στρες στην υγεία του 

ατόµου. Μια κλασική µελέτη πραγµατοποίησαν οι Holmes και Rahe (όπως 

αναφέρεται στο Lovallo,2005) οι οποίοι υπέθεσαν ότι ένας µεγάλος αριθµός 

αλλαγών που συµβαίνουν στη ζωή µπορεί να προκαλέσει στρες, το οποίο µπορεί να 

καταλήξει σε νόσο. Οι ερευνητές εξέτασαν άτοµα απο διάφορες κοινωνικό-

οικονοµικές και πολιτισµικές οµάδες, αξιολογώντας µια σειρά από µεταβολές στη 

ζωή ανάλογα µε την ποσότητα ενέργειας που απαιτήθηκε για την προσαρµογή σε 

αυτές.  Τα γεγονότα καταγράφηκαν και στο καθένα αποδόθηκε ένας αριθµός 

µονάδων αλλαγής ζωής (LCU). Ο αριθµός LCU που δέχεται ένα άτοµο 

συσσωρεύεται µε τον χρόνο και θεωρητικά αποτελεί ένα δείκτη του στρες που έχει 

υποστεί συνολικά το άτοµο. Μια σηµαντική συγκέντρωση στρες αυξάνει την 

πιθανότητα εκδήλωσης µιας σοβαρής νόσου. Επιπρόσθετα, ο νευρωτισµός έχει 

επιβαρυντικό ρόλο  σε µια διαφορετική διάσταση της σχέσης στρες και υγεία. Πιο 

συγκεκριµένα, κάποιες µελέτες αναφέρουν ότι τα άτοµα που παρουσιάζουν υψηλά 

επίπεδα νευρωτισµού είναι περισσότερο πιθανό να εµπλακούν σε συµπεριφορές, 

όπως το κάπνισµα, η κατάχρηση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών που 

εκδηλώνονται µε σκοπό την εκτόνωση  απο τα δυσάρεστα αισθήµατα έντασης και 

στρες που βιώνουν. Από αυτή την προοπτική, ο νευρωτισµός µπορεί να οδηγήσει 

σε µια πρόβλεψη για προβλήµατα υγείας (Vollrath, 2006). Παρ’όλα αυτά, µια 20ετής 

µελέτη των Shipley, Weiss, Der, Taylor και Deary (όπως αναφέρεται στο 

Harrington,2011) µε ένα µεγάλο δείγµα του πληθυσµού, αφού πρώτα έλεγξε 

συγγενείς παράγοντες κινδύνου για την υγεία (κάπνισµα, αλκοόλ, αιµατική πίεση, 

αναπνευστική λειτουργικότητα) και κοινωνικούς και δηµογραφικούς παράγοντες 

(ηλικία, φύλο, µόρφωση, επάγγελµα) διαπίστωσε ότι ο νευρωτισµός προέβλεπε 

µεγάλο κίνδυνο θνησιµότητας απο στεφανιαία νόσο  
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 Έχουν διατυπωθεί  βασικές υποθέσεις οι οποίες δίνουν την δική τους ερµηνεία 

για την συσχέτιση ανάµεσα στο νευρωτισµό και την σωµατική ασθένεια, χωρίς να 

εστιάζονται απαραίτητα στη σχέση στρες- υγείας. Σύµφωνα µε τους  Watson και  

Pennebaker ( όπως αναφέρεται στο Rosmalen ,Neeleman, Gans & De Jonge , 

2007) είναι τρεις, η υπόθεση της αντίληψης των συµπτωµάτων,  η ψυχοσωµατική 

υπόθεση και η υπόθεση της αναπηρίας. Η υπόθεση της αντίληψης των 

συµπτωµάτων αναφέρει ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην σωµατική υγεία των 

ατόµων µε υψηλά και χαµηλά επίπεδα νευρωτισµού. Αυτό που συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα είναι ότι τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο νευρωτισµού είναι 

περισσότερο πιθανό να αντιληφθούν πιο γρήγορα κάποια σωµατικά συµπτώµατα 

και να έχουν µια υπερβολική αντίδραση αναλογικά µε το µέγεθος της ενόχλησης 

που βιώνουν. Ανάµεσα στην σχέση του νευρωτισµού και της αναφοράς σωµατικών 

συµπτωµάτων µεσολαβούν  µηχανισµοί σωµατικής ευαισθησίας, επιλεκτική µνήµη 

και αρνητικές αναφορές προκαταλήψεων. Σύµφωνα µε την ψυχοσωµατική υπόθεση, 

ο νευρωτισµός µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα υγείας, καθώς τα άτοµα που 

έχουν αυτό το χαρακτηριστικό παρουσιάζουν κοινά γνωρίσµατα που τα καθιστούν 

ευάλωτα σε πραγµατικά προβλήµατα υγείας. Για παράδειγµα, τα άτοµα µε υψηλό 

επίπεδου νευρωτισµού µπορεί να παρουσιάζουν δυσλειτουργία στον άξονα 

υποθάλαµος – υπόφυση – επινεφρίδια ή στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Τέλος,η 

υπόθεση της αναπηρίας υποστηρίζει ότι ο νευρωτισµός είναι το αποτέλεσµα και όχι 

το αίτιο των προβληµάτων υγείας. Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση, οι δυσχέρειες 

που προκύπτουν από ένα πρόβληµα υγείας αυξάνουν τα επίπεδα του νευρωτισµού 

και όχι το αντίστροφο.  

Στο  σηµείο που υπάρχει µια σχετική οµοφωνία αφορά στο ότι τα άτοµα µε 

υψηλό επίπεδο νευρωτισµού χαρακτηρίζονται από συναισθηµατική αστάθεια και 

αναφέρουν περισσότερα σωµατικά συµπτώµατα και ενοχλήσεις, ενώ µπορεί 

παράλληλα και να µεγιστοποιούν την πραγµατική κατάσταση (Vollrath,2006. 

Rosmalen et al.,2007. Costa & McCrae, 1987).  Συνήθη συµπτώµατα για τα οποία 

παραπονιούνται τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο νευρωτισµού είναι ο πονοκέφαλος,ο 

πόνος στο στήθος, η ζαλάδα, η ναυτία, ο βήχας, το φτέρνισµα, η δυσπεψία και 

άλλα. Η συσχέτιση είναι  πιο δυνατή για τα συµπτώµατα ψυχοσωµατικής φύσεως 

παρά για τα συµπτώµατα µόλυνσης ή αλεργείας (Costa & McCrae, 1987) . Μερικές 

φορές, τα συµπτώµατα αυτά δεν φαίνεται να έχουν οργανική βάση και δεν 
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αποτελούν σηµάδια εµφάνισης κάποιας ασθένειας . Πολλές µελέτες έδειξαν ότι τα 

άτοµα µε υψηλά επίπεδα νευρωτισµού που ανέφεραν πόνους στο στήθος χωρίς 

έχουν καµία διαταραγµένη στεφανιαία αρτηρία δεν είχαν τον κίνδυνο για καρδιακή 

προσβολή. Αναφέρεται ,επίσης,ότι ο νευρωτισµός αποτελεί σηµαντικός παράγοντας 

για την διάγνωση της στηθάγχης αλλά όχι για την ανάπτυξη της (Costa et al., 1985). 

Πιθανότατα και σε αυτή την εκδοχή της επίδρασης του νευρωτισµού στην υγεία  να 

αναφερόµαστε στις σωµατικές αντανακλάσεις του ψυχολογικού άγχους που 

συνοδεύει τον νευρωτισµό παρά στην άµεση επίδραση του.  

Ο Watson (2004) αναφέρει ότι ο νευρωτισµός δεν παρουσιάζει σηµαντική 

συσχέτιση µε αντικειµενικές ενδείξεις υγείας, όπως συµπεριφορές που σχετίζονται 

µε την υγεία, βιολογικούς δείκτες και αποτελέσµατα που σχετίζονται µε κακή υγεία. 

Το ίδιο αποτέλεσµα   είχαν και οι Almada και οι συνεργάτες (όπως αναφέρεται στο  

Suls, Davidson & Kaplan, 2012), οι οποίο είχαν περιορίσει την επίδραση του 

κυνισµού, της πίεσης του αίµατος, την χοληστερόλη, το κάπνισµα και το αλκοόλ. 

Eπιπλέον, σε µια µελέτη των Korten και συν. (όπως αναφέρεται στο  Suls, Davidson 

& Kaplan, 2012)  στην Αυστραλία, δεν βρέθηκε επίδραση του νευρωτισµού στις 

γυναίκες αλλά απο την άλλη στους άντρες είχε προστατευτικό ρόλο. O νευρωτισµός 

µπορεί πιθανόν να προκαλεί αυξηµένη ανυσηχία για την υγεία, πράγµα που οδηγεί 

στην καλύτερη αυτο-φροντίδα και στις συχνές ιατρικές επισκέψεις.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε κανείς να πει ότι ο νευρωτισµός αποτελεί πολύ 

πιο σίγουρο προβλεπτικό παράγοντα υποκειµενικών παραπόνων για σωµατικά 

συµπτώµατα, παρά αντικειµενικό παράγοντα πρόβλεψης για την κατάσταση της 

υγείας. Αν και ο νευρωτισµός συνδέεται µεν µε τα σωµατικά προβλήµατα, η 

σύνδεση της µε τις τυχόν ασθένειες δεν αποδεικνύεται , όπως πολλές φορές 

λανθασµένα πιστεύεται. Ωστόσο δεν σηµαίνει ότι ο  νευρωτισµός δεν συνδέεται 

καθόλου µε το θέµα της υγείας. Αντίθετα, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις αντιλήψεις 

που έχει το κάθε άτοµο για την υγεία καθώς και µε τις συµπεριφορές που εκδηλώνει 

και µε την επαφή του ατόµου µε το σύστηµα υγείας. Ακόµη όσο η διάγνωση 

βασίζεται κυρίως στη συµπτωµατολογία του ασθενή  ο νευρωτισµός θα επηρεάζει 

τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η τελική διάγνωση (Costa & McCrae, 1987). 

Υπό αυτό το πρίσµα, η µελέτη και η µέτρηση του νευρωτισµού µπορεί να αποβεί 

ιδιαίτερα χρήσιµη για τα άτοµα που εργάζονται στο χώρο της υγείας, καθώς µπορεί 

να συνυπολογίζεται αυτό το χαρακτηριστικό προσωπικότητας µε τις υποκειµενικές 
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αναφορές για σωµατικά συµπτώµατα και να οδηγήσει σε µια καλύτερη εκτίµηση της 

υγείας του ατόµου. Φυσικά, αναφορικά µε τα άτοµα που έχουν υψηλά επίπεδα 

νευρωτισµού, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή, ώστε να µην 

παρερµηνευθούν και υποτιµηθούν πραγµατικά σοβαρά συµπτώµατα ασθενών ως 

λιγότερο σηµαντικά µε αποτέλεσµα να µην γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς την 

βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
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3. Κεφάλαιο 3 –Σύζυγος και ο ρόλος του φροντιστή 

3.1. Οικογενειακή προσαρµογή στη χρόνια ασθένεια 

Κάθε οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό σύστηµα.  Μέσα σε αυτό το σύστηµα 

λαµβάνουν χώρα ισχυροί δεσµοί, και ταυτόχρονα συµβαίνουν διάφορες 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ατόµων που το απαρτίζουν. Όταν ,όµως, µια αιφνίδια 

χρόνια ασθένεια εισβάλει στην ζωή  της οικογένειας, ταυτόχρονα επηρεάζονται όλα 

τα µέλη, και µετατρέπεται σε ένα οικογενειακό ‘’πλήγµα’’. Η οικογένεια καλείται να 

προσδώσει ένα νόηµα στο γεγονός,να αναζητήσει λύσεις για τα προβλήµατα που 

προκύπτουν,να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της και τις όποιες προτεραιότητές 

της. Η έναρξη µιας σοβαρής ασθένειας αλλάζει  τους ρυθµούς της καθηµερινότητας, 

τις συνήθειες και τον τόπο ζωής της οικογένειας. Η οικογένεια κλονίζεται 

ψυχολογικά, οικονοµικά και στις ενδοπροσωπικές της σχέσεις, και καλείται να 

προσαρµοστεί  στην  άµεση επιτακτική ανάγκη για παροχή φροντίδας στον 

πάσχοντα. Η προσαρµογή του οικογενειακού πλαισίου στη πραγµατικότητα που 

επιβάλει η εµφάνιση µιας χρόνιας νόσου συµβαδίζει µε την αντίστοιχη προσπάθεια 

προσαρµογής του ίδιου του ασθενή σε αυτή. Η διαδικασία προσαρµογής είναι 

πολύπλοκη και επηρεάζεται από τη µορφή της ασθένειας, την πρότερη οικογενειακή 

λειτουργικότητα, ποικίλους ατοµικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (Prevatt, Heffer & Lowe, 2000).  

Όπως και οι ίδιοι οι ασθενείς, η οικογένεια φαίνεται να διέρχεται µιας σειράς 

αντιδράσεων µπροστά στην ασθένεια και να περνά τη λεγόµενη διαδικασία πένθους 

η οποία περιλαµβάνει: την αίσθηση σοκ (που κυµαίνεται από το πάγωµα και την 

απάθεια ως την υπεραντίδραση),την άρνηση του συµβάντος ή της σηµασίας του,τις 

προσπάθειες κατανόησης της νέας κατάστασης µε µια εναλλαγή έντονων συχνά 

συναισθηµάτων (π.χ., θυµός, ενοχή, απογοήτευση, θλίψη, µαταίωση, φόβος) και, τις 

προσπάθειες αποδοχής των συνθηκών και προσαρµογής σε αυτές µε την ανάληψη 

νέων ρόλων και καθηκόντων. Η προσαρµογή εξαρτάται από την ικανότητα της 

οικογένειας να αντιµετωπίζει την κατάσταση,από το νόηµα που προσδίδει (π.χ., 

θετική αξιολόγηση της ζωής, θετική αξιολόγηση της οικογενειακής επάρκειας να 

χειρίζεται δυσκολίες, αύξηση της ευαισθησίας στα προβλήµατα των άλλων, 

επαναξιολόγηση του ιεραρχικού συστήµατος αξιών κ.ά.),καθώς και από την 

αντίληψη κοινωνικής υποστήριξης που είναι διαθέσιµη στην οικογένεια. (Prevatt, 
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Heffer & Lowe, 2000). Αναµφισβήτητα,πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο για την 

στάση που θα υιοθετήσει η οικογένεια απένταντι στην ασθένεια και για τον τρόπο 

που θα παρέχει την βοήθεια και την υποστήριξη της στο συγγενή ασθενή της. Λόγω 

αυτού, ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν τρείς διαφορετικοί γενικοί τύποι 

οικογενειών. Η Brooks, το 1984 (όπως αναφέρεται στο Σαπουντζή,1998) αναφέρει 

την απορριπτική οικογένεια, που συνεχίζει τους προηγούµενους ρυθµούς ζωής της 

και δείχνει να αντεπεξέρχεται στη δύσκολη αυτή φάση αλλά αδιαφορεί πλήρως για 

τις ανάγκες του ασθενές ατόµου. Απο την άλλη, η  υπερπροστατευτική οικογένεια ή 

αυτοθυσιαζόµενη οικογένεια επικεντρώνει όλη την προσοχή της στον ασθενή και  

ενισχύει τις συµπεριφορές εξάρτησης που δε βοηθούν στην πλήρη αποκατάσταση 

του.  Πολλές φορές µειώνει σε τόσο υπερβολικό βαθµό τον προσωπικό έλεγχο του 

ασθενούς, που δηµιουργούνται εντάσεις µέσα στην οικογένεια.Τέλος υπάρχει και η 

προσαρµοστική οικογένεια, που συµπαραστέκεται στο ασθενές µέλος της , χωρίς να 

παραµελεί και να θυσιάζει τις ανάγκες των άλλων µελών της οικογένειας, όπου 

παραδοσιακοί οικογενειακοί ρόλοι αναπροσαρµόζονται, ώστε να βρει το άρρωστο 

µέλος τη θέση που ταιριάζει στο  νέο αδύναµο ‘’προφίλ’’ του. 

Όσον αφορά την καρδιακή νόσο, δεν διαφέρει καθόλου απο τις άλλες χρόνιες 

ασθένειες για τις αποδιοργανωτικές επιπτώσεις της, στην οικογένεια όπου 

εµφανίζεται. Μπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα ψυχολογικής διατάραξης 

και κοινωνικής αναστάτωσης των ατόµων που έρχονται αντιµέτωποι της.  Η  

καρδιοπάθεια, σε ένα µέλος της οικογένειας, µπορεί να περιορίσει τις 

δραστηριότητες, να προκαλέσει υψηλά επίπεδα ανησυχίας και έγνοιας, να 

περιορίσει τις διατροφικές επιλογές, να δηµιουργήσει οικονοµικές δυσχέρειες και να 

ενσωµατώσει µε βίαιο τρόπο στο οικογενειακό πρόγραµµα την ιατρική φορντίδα και 

περίθαλψη. Αυξάνει τα αισθήµατα απόγνωσης, αδυναµίας και τα επίπεδα άγχους 

και  κατάθλιψης τόσο στον ασθενή όσο και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον 

(Rosenberg & Pehler,2011).  

Η προσαρµογή  στις αλλαγές που επιφέρει η καρδιακή πάθηση, όπως και όλες 

οι ασθένειες που έχουν χρόνια διάρκεια, εµφανίζεται ως καθηµερινή πρόκληση για 

τα µέλη της οικογένειας. Γι’αυτό το λόγο, είναι  επιτακτική αναγκαιότητα οι διάφοροι 

φορείς της υγείας να εντοπίζουν και να εξετάζουν τις οικογενειακές δυνατότητες, σε 

ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο,  και να  βοηθήσουν στη δηµιουργία δικτύων 



25 

 

κοινωνικής υποστήριξης αυτών των οικογενειών, για καλύτερη και γρηγορότερη 

αποδοχή της νέας πραγµατικότητας. 

 

3.2. Οι συνέπειες της χρόνιας νόσου στον / στην σύζυγο 

Όπως έχουµε διαπιστώσει, η συναισθηµατική και κοινωνική επίδραση της 

ασθένειας συχνά επεκτείνεται πέρα απο τον ασθενή, σε κοντινά µέλη του 

κοινωνικού δικτύου όπως η οικογένεια, και  συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις όπου 

πάσχει ένας απο τους συζύγους, οι επιπτώσεις είναι απόλυτα εστιασµένες στο άλλο 

ήµισυ του συζυγικού ζεύγους. Οι οικογενειακοί ρόλοι συχνά αλλάζουν, ως απάντηση 

στην φτωχή λειτουργικότητα του ασθενή, και κατά συνέπεια ο σύζυγος σηκώνει στις 

πλάτες του όλο το οικογενειακό βάρος και αναλαµβάνει τις ευθύνες που κάποτε 

µοιραζόταν (Rosenberg & Pehler,2011).  Η οικογενειακή φροντίδα του ασθενούς, τις 

πλείστες περιπτώσεις, συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του συζύγου ,  

αναλαµβάνοντας συνεπώς δύο ρόλους˙ ως σύντροφος στην ζωή και ως  φροντιστή 

στα πλαίσια της ασθένειας. Η σύζυγοι φροντιστές, συχνά δεν έχουν κανένα για να 

µοιραστούν  το φορτίο της περίθαλψης. Οι επιπτώσεις στους συζύγους των 

ασθενών που αναλαµβάνουν την πλήρη περίθαλψη τους  είναι πολυδιάστατες, σε 

σωµατικό, ψυχολογικό και συµπεριφορικό επίπεδο.   

Έχει υποστηριχθεί οτι περισσότερο απο το ένα τέταρτο των συζύγων-

φροντιστών (28%) βιώσαν τουλάχιστο ήπια καταθλιπτικά συµπτώµατα. Οι 

φροντιστές που είχαν καταθλιπτικά συµπτώµατα, είχαν χειρότερη λειτουργική 

επίδοση, χαµηλότερο αντιληπτικό έλεγχο,  πιο δριµύ φορτίο, µεγαλύτερη δυσκολία 

στην φροντίδα του ασθενή και ξόδευαν περισσότερη ώρα στις αγγαρείες της 

περίθαλψης, σε σύγκριση µε τους φροντιστές χωρίς καταθλιπτικά συµπτώµατα. 

Υποστηρίζεται  οτι ο µεγάλος αντιληπτικός έλεγχος των φροντιστών  που απαιτείται 

και είναι σχετικός µε την διαχείρηση των καρδιακών προβληµάτων είναι 

συνδεδεµένος µε τα καταθληπτικά συµπτώµατα και την κακή ψυχική υγεία . Οι  

σύζυγοι φροντιστές αναλαµβάνουν σηµαντικές ευθύνες για την διαχείριση των 

ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια, όπως την εποπτεία του ασθενή, την ψυχολογική 

υποστήριξη, την καθηµερινή διαχείριση της φαρµακευτικής αγωγή, την δίαιτα 

περιορισµένη σε νάτριο και λιπαρά και την αύξηση της σωµατικής άσκησης (Chung 

et al., 2010). Οι σύζυγοι, οι οποίοι φροντίζουν τους καρδιοπαθείς συντρόφους τους, 
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αναφέρουν σηµαντικά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας, ευερεθιστότητα, 

καταθλιπτικά συµπτώµατα και προβλήµατα ύπνου κατα τη διάρκεια των περιόδων 

πριν  απο την εγχείρηση της στεφανιαίας αρτηρίας (bypass)   και συνεχόµενη 

ψυχολογική διατάραξη κατα τη διάρκεια της µακροχρόνιας φάσης της ανάρρωσης.  

Επιπλέον, οσο πιο σύντοµα οι ασθενείς γυρίζουν στην δουλεία τους, γεγονός που 

προβλέπει την θετική κατάσταση της υγείας του ασθενή σύµφωνα µε την άποψη 

των ιατρών, τόσο πιο  µεγαλύτερο άγχος θα βιώνουν οι σύζυγοι , µε υψηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης και κούρασης. Συχνά, η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού 

παραγκονίζεται, εξαιτίας της δυσκολίας του σύζυγου να βλέπει τον ασθενή, την ίδια 

χρονική περίοδο, και ως προστατευόµενο µέλος και ως σεξουαλικό σύντροφο, 

καταλήγοντας µερικές φορές µέχρι το διαζύγιο (Baldwin, Godfrey & Propper, 2002).  

Επιπρόσθετα, οι Vitaliano et al. (2005) προχώρησαν σε µια µετανάλυση, 

στην οποία συµπεριέλαβαν 23 έρευνες που αφορούσαν την παροχή φροντίδας σε 

ασθενείς.  Στη βάση ένδεκα διαφορετικών δεικτών σωµατικής και ψυχικής υγείας, οι 

ερευνητές βρήκαν ότι οι φροντιστές βρισκόταν σε ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο 

(περίπου 9%) για εµφάνιση κάποιου προβλήµατος υγείας σε σύγκριση µε µη-

φροντιστές εξισωµένους ως προς σειρά δηµογραφικών και ‘ιατρικών’ µεταβλητών. 

Οι διαφορές αυτές, αν και φαίνονται µάλλον µικρές, σηµατοδοτούν µια πολύ 

µεγαλύτερη ευπάθεια και φανερώνουν µεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο για την 

ανάπτυξη σειράς προβληµάτων υγείας. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι γυναίκες 

δηλώνουν περισσότερα προβλήµατα υγείας, όπως και οι µεγαλύτερης ηλικίας 

φροντιστές. Οι οικογενειακοί φροντιστές είναι κοινά αναµενόµενο να  λάβουν τον 

ρόλο του φροντιστή ανεξάρτητα απο τις δικές τους σωµατικές δυσκολίες ή την 

ψυχολογική τους δυσφορία.  Έτσι, πολλές φορές αδιαφορούν για την προσωπική 

τους κατάσταση και δεν αναζητούν την απαιτούµενη ιατρική εξέταση, λόγω του ότι η  

προσοχή τους είναι στραµµένη ολοκληρωτικά στον καρδιοπαθή σύζυγό τους. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα να νιώθουν συχνά καταπιεσµένοι και να παραµελούν την δική 

τους υγεία. (Chung et al., 2010) 

Στη µια µελέτη, ο Anderson και οι συνεργάτες του (1995) διαπίστωσαν ότι οι 

ευθύνες που αναλαµβάνουν οι σύζυγοι φροντιστές των ασθενών τους επιβάλουν σε  

περιορισµούς την προσωπική  τους ελευθερία, την ιδιωτική τους ζωή και τις 

κοινωνικές  δραστηριότητές τους. Το αίσθηµα του εγκλωβισµού καταρρακώνει 

συχνά τους σύζυγους φροντιστές. Το ισοζύγιο ανάµεσα στη προσωπική και 
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οικογενειακή τους ζωή  εξαρθρώνεται και οι αναπόφευκτες  ευθύνες, τους  

πανικοβάλλουν. Το  µέγεθος των αλλαγών  στη ζωή των φροντιστών που 

διαπιστώθηκε στη µελέτη  αυτή ήταν µεγάλο. Σχεδόν 80% των συµµετεχόντων 

αντιµετώπιζαν ψυχικές διαταραχές και  εκµηδενισµό της κοινωνικής τους ζωής , του 

ελεύθερου χρόνου, και του χρόνου ανάπαυσης. Ακριβώς στα ίδια ευρύµατα έχουν 

προκύψει και στην µελέτη του Scholte op Reimer και των συνεργατών του το 1998 

που διεξάχθηκε στην Ολλανδία. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις των 

συµµετεχόντων συζύγων-φροντιστών όπως για παράδειγµα: << αισθάνοµαι ότι η 

κοινωνική µου ζωή έχει επηρεασθεί πολύ λόγω της εµπλοκής µου στην φροντίδα 

του συντρόφου µου>>,  << αισθάνοµαι ότι ο σύντροφος µου αναµένει απο εµένα τα 

πάντα σαν να ήµουν το µόνο άτοµο στο οποίο µπορεί να στηρίζεται>>. Επίσης, 

υποστήριξαν ότι, όσο πιο έντονα είναι τα συναισθήµατα αποµόνωσης, άγχους και 

κατάθλιψης στους σύζυγους φροντιστές, τόσο µεγαλύτερη επιβάρυνση θα νίωθουν 

απο τα καθήκοντα της περιποίηση του ασθενή, και το αντίστροφο σχηµατίζοντας 

ένα φαύλο κύκλο συναισθηµάτων. 

 

3.3. Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική καταπόνηση του συζύγου - 

φροντιστή 

Στη πολυάριθµη βιβλιογραφία της φροντίδας αναφέρονται καταστάσεις οι 

οποίες φαίνεται να θέτουν το φροντιστή σε υψηλό κίνδυνο να βιώσει δυσάρεστες 

ψυχολογικές συνέπειες, µεταβλητές που σχετίζονται µε ενδοατοµικό και 

διαπροσωπικό επίπεδο. Οι White, Lauzon, Yaffe και Wood-Dauphinee (2004) 

προσπάθησαν να δοµήσουν ένα µοντέλο πρόβλεψης της υγείας και της ποιότητας 

ζωής των φροντιστών ατόµων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Το µοντέλο 

τους όµως πιθανόν να έχει ισχύ σε όλους γενικά τους φροντιστές. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο αυτό, η ποιότητα ζωής των φροντιστών επηρεάζεται  από παράγοντες που 

αναφέρονται στον ίδιο τον φροντιστή (υγεία, ηλικία, ενδιαφέρον για το ρόλο, 

επιβάρυνση που νιώθουν, ικανότητα διαχείρισης των δυσκολιών) και  από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (κοινωνικές σχέσεις, σχέσεις µε τον ασθενή, πηγές 

παροχής υπηρεσιών, οικονοµικοί διαθέσιµοι πόροι). Ακόµη, επηρεάζονται και 

διάφορους παράγοντες σε σχέση µε τις ευθύνες της παροχής φροντίδας όπως είναι 

το  είδος της ασθένειας, ο  βαθµός ανικανότητας του ασθενούς, οι υπάρχουσες 
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διαταραχές συµπεριφοράς ή συναισθήµατος, η γνωστική ή επικοινωνιακή 

δυσλειτουργία). Επιπρόσθετα ρόλο διαδραµατίζουν ορισµένα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά (π.χ., το χαµηλό εισόδηµα, η χαµηλή εκπαίδευση, το γυναικείο φύλο 

και η ηλικία άνω των 50 ετών,), η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας 

και η εµφάνιση άλλων σηµαντικών στρεσογόνων γεγονότων.  

Εντούτοις, µια διαφορετική προοπτική, στην απόδοση των ευθυνών για την 

αρνητική ψυχολογική κατάσταση των φροντιστών είναι η επίδραση της ίδιας τους 

προσωπικότητας. Η προσαρµογή του συζύγου στα νέα καθήκοντα της περίθαλψης 

του συντρόφου του, εξαρτάται απο τα σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του που αποτελούν το µηχανισµό της γέννησης αισθηµάτων απελπισίας και 

ανικανότητας.  Συγκεκριµένα, τα υψηλά επίπεδα νευρωτισµού σε ένα φροντιστή, 

φαίνεται να είναι συνδεδεµένα µε την εµφάνιση µεγαλύτερης ψυχολογικής 

δυσφορίας και µεγαλύτερου αντιλαµβανόµενου φορτίου. Από µια άλλη σκοπία, 

φαίνεται πως ο ίδιος ο ασθενής επιδρά στην ψυχική υγεία του φροντιστή του. Τα 

υψηλά επίπεδα ψυχολογικής εξάντλησης του ασθενή προβλέπουν µεγαλύτερο 

φορτίο του φροντιστή. Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι, οι κοινωνικές συµπεριφορές των 

ασθενών , µπορούν επίσης να επηρεάσουν την προσαρµογή και την υγεία των 

φροντιστών τους, και µε αυτό τον τρόπο επηρεάζονται και  οι  δικοί τους 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Παρ’όλα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπουµε το 

γεγονός, ότι γενικότερα οι κοινωνικές συµπεριφορές των ανθρώπων επηρεάζονται 

σε µεγάλο βαθµό απο την προσωπικότητα τους (Molinari, Compare &  Parati, 2006).  

 

3.4. Η επίδραση της οικογενειακής υποστήριξης και του συζύγου – 

φροντιστή στον ασθενή 

            Η επίδραση της οικογένειας στην ανάρρωση, την επιβίωση, την 

προσαρµογή και την ποιότητα ζωής του ασθενή είναι τεκµηριωµένη.  Έχει βρεθεί ότι 

οι οικογένειες έχουν ευεργετική επίδραση στους  ασθενείς σε συναισθηµατικό και 

πληροφοριακό επίπεδο, καθώς και µέσω της οικογενειακής επικοινωνίας και  της 

ευέλικτης κατανοµής των ρόλων.  Η απόδειξη για την ευεργετική επίδραση της 

κοινωνικής υποστήριξης απο την οικογένεια στην ανάρρωση απο σοβαρές και 

απειλητικές για την ζωή ασθένειες  είναι πολύ ισχυρή.  Σε µια 10ετούς µελέτη των 

Chandra, Szkol, Goldberg, & Tonanscia (όπως αναφέρεται στο Ell,1990) µε 1400 
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ασθενείς µε έφραγµα του µυοκαρδίου, αυτοί που ήταν παντρεµένοι ήταν λιγότερο 

πιθανό να πέθαιναν κατα τη διάκρεια της νοσοκοµειακής περίθαλψης και στα 

επόµενα δέκα χρόνια. Ο Ross και οι συνεργάτες του (αναφέρεται στο Mahrer-Imhof, 

Hoffmann & Froelicher, 2007) αναφέρουν ότι τα ποσοστά της θνησιµότητας είναι 

συνδεδεµένα µε την οικογενειακή κατάσταση και στους άντρες και στις γυναίκες, αν 

και το να είσαι παντρεµένος έχει µεγαλύτερο προστατευτικό ρόλο στους άντρες  

παρά στις γυναίκες. Η κοινωνική υποστήριξη σαφέστατα κάνει καλό στην επιβιώση.  

Σε διαπροσωπικό επίπεδο, η  συζυγική υποστήριξη µπορεί να µειώσει το στρες του 

ασθενή µέσω  εποικινωνιακών διαδικασιών (ακούγοντας τις σκέψεις του, 

παρηγορώντας τον), ακόµη   µε την βοήθεια  στις καθηµερινές δραστηριότητες, και 

µέσω µετάδοσης πληροφοριών  (διερµηνεία ιατρικών συζυτήσεων,  αναζήτηση 

πληροφοριών κ.α.)  (Molinari, Compare &  Parati, 2006). 

Πιο συγκεκριµένα, η υποστήριξη χρειάζεται για να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί  η 

αυτοεκτίµηση, η αίσθηση του προσωπικού ελέγχου και αυτοκυριαρχίας, και η 

επικράτηση της δυναµικής ιδέας ότι είναι ευφικτή  η αντιµετώπιση της ασθένειας και 

των  σχετικών κινδύνων της. H συζυγική υποστήριξη είναι επίσης συνδεδεµένη µε 

την συµµόρφωση των ασθενών για την πρόσληψη του φαρµάκου κατά της 

χοληστερόλης (Ell ,1990). Αναφορικά στους άντρες µε υψηλά επίπεδα άγχους και 

ανησυχίας, η συζυγική αγάπη και φροντίδα είναι µια γερή ‘’ασπίδα’’ ενάντια στην 

ανάπτυξη της κυνάγχης. Οι οικεγενειακοί δεσµοί βοηθούν στην διατήρηση επαρκούς 

ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και στην αντιµετώπιση των αρνητικών 

αισθηµάτων που πηγάζουν απο τις δυσκολίες των χρόνιων ασθενειών.  

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να έχουµε κατά νου, ότι η κοινωνική υποστήριξη είναι 

µια διαδικασία που διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο  πολλών παραγόντων ,οι οποίοι  

µπορεί  και να διαταράξουν  µακροχρόνιες και σύνθετες κοινωνικές σχέσεις, όπως 

είναι η συζυγική σχέση  (Coyne & DeLongis,1986). Η οικογενειακή υποστήριξη στο 

χρόνιο ασθενή  είναι επηρεασµένη  απο την φύση της σχέσης µέσα στην οποία η 

υποστήριξη αλληλεπιδρά. Αν και η οικογενειακή υποστήριξη γενικότερα φαίνεται να 

έχει ευεργετικές επιδράσεις, όπως προείπαµε, αναδυόµενες ενδείξεις 

επιβεβαιώνουν και την ύπαρξη αρνητικής επίδρασης της. 

Η πλειοψηφία των σοβαρά άρρωστων ασθενών αναφέρει ότι είναι καλά 

υποστηριγµένοι απο τις οικογένειες τους, όµως µια ουσιαστική µειονότητα αναφέρει 
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άγχος ή ένταση στις οικογενειακές σχέσεις.  Σε αυτές τις περιπτώσεις το άγχος ή η 

ένταση έχει αρνητική επίδραση στην προσαρµογή του ασθενή.   Για παράδειγµα, ο 

Carter  (όπως αναφέρεται στο Ell & Northen, 1990)  αναφέρει ότι οι οικογενειακές 

συγκρούσεις κατα τη διάρκεια σηµαντικών σταδίων στην καρδιακή ανεπάρκεια 

αυξάνουν την ψυχολογική δυσφορία του ασθενή. Έχει βρεθεί ότι αγχώδης και 

υπερπροστατευτικές οικογένειες  δίνουν  συµβουλές στον ασθενή µε καρδιακό 

επεισόδιο , οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση µε τις οδηγίες που πήραν απο το 

ιατρικό προσωπικό ( Speedling, 1982). Μερικές οικογένειες αποθαρρύνουν, χωρίς 

να είναι απαραίτητο, την επιστροφή του ασθενή στην δουλεία  µετά απο έφραγµα 

του µυοκαρδίου. Μελέτες για την συµπεριφορά του πόνου προτείνουν ότι, οι σύζυγοι 

πιθανόν να συµµετέχουυν στην ενίσχυση αυτής της συµπεριφοράς, γεγονός που 

παρακινεί την συνέχιση του ‘’επώδυνου’’ κύκλου.  

 Οι αντιλήψεις του ασθενή για την ποιότητα της υποστήριξης του συζύγου  είναι 

σηµαντικές για την πορεία της προσαρµογής του. Ένα  παράδειγµα µελέτης που το 

υποστηρίζει είναι εκείνη των  Newsome & Schulz (όπως αναφέρεται στο Molinari, 

Compare &  Parati, 2006). Βρήκαν ότι ,το να χάσεις τον προσωπικό  έλεγχο , 

εξαιτίας της  βοήθειας του φροντιστή, προβλέπει αυξηµένα καταθλιπτικά επεισόδια, 

πάνω απο ένα χρόνο. Κατα συνέπεια,  η υποστήριξη µπορεί  να προκαλεί 

εχθρότητα και διαµάχες µεταξύ του ασθενή και του φροντιστή. Ακόµη , η  αρνητική 

κριτική του συζύγου για την προσπάθεια που καταβάλλει ο  ασθενής , προβλέπει 

αύξηση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων , ψυχολογική δυσφορία και ενοχλητικές 

σκέψεις. Ωστόσο δεν θα µπορούσε να λείπει  η περίπτωση της άµεσης 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης.  Τα υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας του 

συζύγου µετά  την διάγνωση προβλέπουν  φτωχότερη προσαρµογή και υψηλότερα 

επίπεδα στρες   στον ασθενή. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του  συζύγου 

, όπως ο νευρωτισµός, για τον οποίο γνωρίζουµε καλά για τις υπερβολικές 

αντιδράσεις που τον συνοδεύουν, προκαλούν καταθλιπτικά συµπτώµατα στον 

ασθενή κατά το πέρασµα του χρόνου ( Ruiz et al., 2006). Μία υπόθεση  προτείνει 

ότι αυτή η  µεταβίβαση είναι σχετική µε τη συχνότητα που οι ψυχολογικά 

αναστατωµένοι σύζυγοι υιοθετούν αρνητικές συµπεριφορές όπως την στάση 

επαγρύπνησης εστιασµένη  στον ασθενή  και  την αποφευκτική αντιµετώπιση.  

Αυτές οι συµπεριφορές, πιθανόν, να αντικατροπτίζουν τις προσπάθειες του αγχώδη 
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συζύγου  να ρυθµίσει τα συναισθήµατα του µέσω  της προσέγγισης ή απόσυρσης ( 

Molinari, Compare &  Parati, 2006).  

 

3.5. Η δυαδική σχέση και το Μεταβατικό µοντέλο στην καρδιοπάθεια 

              Όπως έχει διαπιστωθεί , η προσαρµογή στην ασθένεια, τόσο των ατόµων 

που νοσούν, όσο και των συζύγων τους, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό απο τις 

διαπροσωπικές ανταλλαγές , σε ψυχολογικό και συµπεριφορικό επίπεδο.  Ωστόσο, 

αυτές οι ανταλλαγές συγχρόνως είναι εξαρτηµένες απο την ποιότητα της σχέσης και 

την προσωπική ικανοποίηση του κάθε ατόµου για την ίδια την σχέση. 

            Μια σηµαντική  έρευνα  για την ψυχολογική προσαρµογή µετά την εγχείρηση 

της στεφανιαίας νόσου (CABG) εξέτασε την σχέση µεταξύ του νευρωτισµού, της 

αισιοδοξίας, του άγχους πριν την εγείρηση και της συζυγικής ικανοποίησης. Αυτή η  

έρευνα των Ruiz, Matthews, Scheier, και Schulz (2006) εξέτασε  97 άνδρες ασθενείς 

και τις συζύγους τους και διήρκησε περισσότερο απο δύο χρόνια . Βασισµένοι στις 

προηγούµενες έρευνες , ανέπτυξαν το µεταβατικό µοντέλο , σύµφωνα µε το οποίο 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και η συζυγική ικανοποίηση επηρεάζουν 

τον ασθενή και τον φροντιστή του, καθώς και η προσωπικότητα και η  ψυχολογική 

κατάσταση του ατόµου επηρεάζει τον σύντροφο του, απο την προεγχειρητική µέχρι 

και την  µετεγχειρητική περίοδο. Υιοθετώντας το µοντέλο, ανακάλυψαν επίσης, ότι τα  

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του συζύγου λειτουργούν ως ένας ξεχωριστός 

κίνδυνος για την άσχηµη κατάσταση του ασθενή µετά την εγχείριση. Για 

παράδειγµα, η ύπαρξη  του αυξηµένου νευρωτισµού στο σύζυγο , που υπήρχε πριν 

την εγχείριση, προέβλεψε υψηλά επίπεδα κατάθλιψης µετά την  την εγχείριση και για 

τον ασθενή και για τους ιδίους. Κατα συνέπεια, στη µελέτη βρέθηκε ότι η ποιότητα 

του γάµου έπεζε τον ρόλο του µεσολαβητή στη µεταβατική επίδραση του 

νευρωτισµού. Όσο πιο ανικανοποίητο ήταν το ζευγάρι για την προεγχειρητική σχέση 

του, τόσο πιο καταστροφικός ήταν ο νευρωτισµός του συζύγου στον ασθενή µετά 

την εγχείριση.  Ο νευρωτισµός προέκυψε ως σηµαντικός κίνδυνος, είτε απο µόνος 

του είτε µετά απο την µεσολάβηση της χαµηλής συζυγικής ικανοποίησης.  Οι 

συγγραφείς κατέλυξαν ότι η προσωπικότητα, και όχι η ποιότητα γάµου, ήταν ο πιο 

σηµαντικός  προβλεπτικός παράγοντας  για την ψυχολογική δυσφορία µετά απο την 

εγχείρηση, και στους δύο συντρόφους.  Η ποιότητα γάµου είναι  συνυφασµένη µε  
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την επίδραση της προσωπικότητας είτε ευνοικά είτε µη ευνοικά για κάθε άτοµο στην 

δυαδική σχέση.  

             Επιπρόσθετα  η   ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού  επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό την ανάµειξη στη φροντίδα. Φαίνεται πως οι φροντιστές οι οποίοι έχουν 

επενδύσει συναισθηµατικά στη σχέση τους, παρουσιάζουν χαµηλότερα επίπεδα 

επιβάρυνσης και κατάθλιψης σε σύγκριση µε φροντιστές οι οποίοι έχουν κάνει 

λιγότερες επενδύσεις χωρίς το εύρηµα αυτό να επιβεβαιώνεται από όλες τις µελέτες 

(Pruchno & Resch 1989). Ένα άλλο σηµείο που έχει µελετηθεί όσον αφορά τη 

σχέση είναι το επίπεδο συµφωνίας και σύγκρουσης σχετικά µε τη φροντίδα που 

παρέχεται. Τόσο ο λήπτης της φροντίδας όσο και ο φροντιστής µπορεί να 

διαφωνούν στην αντίληψη τους πάνω σε σηµαντικά χαρακτηριστικά της 

κατάστασης, όπως είναι η ανάγκη για φροντίδα, ή πόσο καλά ικανοποιούνται αυτές 

οι ανάγκες. (Lyons και συν.2002). Ωστόσο, η δυαδική αντιµετώππιση της ασθένειας 

εξαρτάται απο τα εκάστοτε προσωπικά χαρακτηριστικά και απο την ποιότητα της 

σχέσης. Οι  Mahrer-Imhof, Hoffmann και Froelicher (2007), µέσα απο την µελέτη 

τους για την καρδιακή νόσο, αναφέρουν ότι µερικά ζευγάρια που περιέγραφαν τους 

εαυτούς τους ως µη ευαίσθητους σε σηµαντικά θέµατα όπως η υγεία ή θέµατα 

σχέσεων πριν το καρδιακό επεισόδιο, αντιµετώπισαν την ασθένειας ως θετική 

εµπειρία, η οποία µπορεί αν τους δώσει ένα νέο νόηµα στη ζωή τους και να τους 

δηµιουργήσει πιο στενούς δεσµούς µεταξύ τους.   

           Είναι γεγονός οτι , εξετάζοντας τη ποιότητα της σχέσης ανάµεσα σε δύο 

άτοµα είναι µια εξαιρετικά περίπλοκη διεργασία, ώστε να βρεθούν σχέσεις αιτία-

αποτελέσµατος. Έπηρεάζεται από το παρόν, από το µέλλον, την ιστορία της και 

τόσους άλλους παράγοντες µε σηµαντικές προεκτάσεις στο κάθε µέλος της δυάδας 

ξεχωριστά, σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο. 
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4. Κεφάλαιο 4 – Παρούσα έρευνα και υπόθεση 

Στην παρούσα έρευνα, ο κύριος σκοπός ήταν να διερευνηθεί  κατα πόσο η διάσταση 

της προσωπικότητας του νευρωτισµού επηρεάζει την ψυχική υγεία των ασθενών, 

και παράλληλα ο νευρωτισµός του συζύγου στον ίδιο.  Ακόµη, επιχειρείται να 

εξετασθούν οι επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων νευρωτισµού του ασθενή στην 

ψυχολογική κατάσταση του συζύγου, και αντιστρόφως,  ο νευρωτισµός του συζύγου 

στον καρδιοπαθή ασθενή. Η µεταβλητή της ψυχικής υγείας αφορά το άγχος και την 

κατάθλιψη. Οι υποθέσεις της έρευνας σκιαγραφούνται πιο κάτω, στο σχήµα1. 

Σχήµα 1                                                                                                                                                              

 
ΑΣΘΕΝΗΣ 

 

 
ΣΥΖΥΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
Ενδοατοµική επίδραση                                                                  
                                                                                                          
∆ιαπροσωπική επίδραση 

 
Σχήµα 1: Οι υποθέσεις τις έρευνας αποτελούν τέσσερις διαδρόµους επίδρασης. Ο νευρωτισµός του 

ασθενή σχετίζεται αρνητικά µε την ψυχική υγεία  του ιδίου (ενδοατοµική επίδραση: διάδροµος Α)   και 

την ψυχική υγεία του συζύγου ( διαπροσωπική επίδραση: διάδροµος Γ), ο νευρωτισµός του συζύγου  

  Νευρωτισμός 

Γ 

Α 

  Ψυχική Υγεία 

  Νευρωτισμός 

Δ 

Β 

  Ψυχική Υγεία 
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σχετίζεται αρνητικά µε την ψυχική υγεία του ιδίου ( ενδοπροσωπική επίδραση: διάδροµος Β) και την 

ψυχική υγεία του ασθενούς (διαπροσωπική επίδραση: διάδροµος ∆) 
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5. Κεφάλαιο 5 - Μέθοδος 

5.1. Το δείγµα της έρευνας 

Το δείγµα της έρευνας συγκεντρώθηκε απο το σύνδεσµο καρδιοπαθών της Κύπρου.  

Απευθυνθήκαµε σε 110 ασθενείς µε καρδιακές νόσους, απο τους οποίους τα 31 

άτοµα αρνήθηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα ή δεν συµπλήρωσαν σωστά το 

ερωτηµατολόγιο. Έτσι, το τελικό µας δείγµα είναι 79 άτοµα. Από τα ερωτηµατολόγια 

που συµπληρώθηκαν και αναλύθηκαν διαπιστώθηκε ότι από τους 79 ερωτηθέντες 

ασθενείες, οι 68 ήταν άνδρες, δηλαδή το 86,1% και το υπόλοιπο 13,9% ήταν 

γυναίκες. Επίσης, βρέθηκε ότι από τους 79 συζύγους των ασθενών οι 10 ήταν 

άνδρες, δηλαδή το 12,7%, και το υπόλοιπο 87,3% ήταν δείγµα από 69 γυναίκες 

συζύγους. Ο µέσος όρος ηλικίας των αντρών ήταν 60,5 χρόνια µε τη χαµηλότερη 

ηλικία τα 30 και την υψηλότερη τα 81 χρόνια. Σχετικά µε τις γυναίκες,ο µέσος όρος 

ηλικίας ήταν τα 56,6 χρόνια, µε επίσης χαµηλότερη ηλικία τα 30  και υψηλότερη τα 

75 χρόνια. Αναφορικά µε το επίπεδο µόρφωσης των ασθενών, το 15,2% κατέχει την 

πρωτοβάθµια µόρφωση, 59,6% την δευτεροβάθµια και 25,3% την τριτοβάθµια. Το 

επίπεδο µόρφωσης των συζύγων των ασθενών, ανέρχεται στο 32,9% στην 

πρωτοβάθµια µόρφωση, 46,8% στην δευτεροβάθµια και 20,3% στην τριτοβάθµια. 

Το υψηλότερο ποσοστό µόρφωσης παρατηρήθηκε στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

µε ποσοστά 34,2% για τους ασθενείς και 36,7% για τους συζύγους των ασθενών. Το 

µεγαλύτερο ποσοστο των ασθενών έπασχαν από έµφραγµα (25,32%), στεφανιαία 

νόσο (20,25%), και χρόνια υπέρταση (10,13%). Το 6.33% των ασθενών  

αντιµετώπιζε στένωση αρτηριών και παθήσεις αρτηριών, ενώ 5,06% των ασθενών 

έκανα εγχείριση ανοικτής καρδίας. Ακόµη, το 3,8% των ασθενών πάσχουν από 

κολπική µαρµαρίγγη. Το ποσοστό για την αλλαγή βαλβίδων, καρδιακής ανεπάρκειας 

και µπαλονάκι είναι αντίστοιχο µε 2.53% των ασθενών. Το ποσοστό 15.19% 

αντιστοιχεί σε παθήσεις όπως υπέρταση, ταχυκαρδία, βηµατοδότη κ.τ.λ. 

 

5.2. Εργαλεία 

Το ψυχοµετρικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε σχετικά µε τη  διάσταση του  

νευρωτισµού ήταν το Ερωτηµατολόγιο των Χαρακτηριστηκών της Προσωπικότητας  

5 (Traits Personality Questionnaire 5,TPQue5) (Tsaousis &  Kerpelis, 2004) . Το 

TPQue5 είναι ένα µέτρο για το µοντέλο των πέντε παραγόντων βασισµένο στο 
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θεωρητικό πλαίσιο των Costa and McCrae (2003) , το οποίο έχει αναπτυχθεί και 

επικυρωθεί συγκεριµένα για τη χρήση στους Έλληνες ενήλικες. Είναι η εν συντοµία 

εκδοχή (101 πληροφορίες) του ερωτηµατολογίου των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (TPQue5) (Tsaousis, 1999) , περιλαµβάνοντας κλίµακες του 

νευρωτισµού, εξωστρέφειας,  τερπνότητας, ευσυνειδησίας και ειλικρίνειας. Το  

ερωτηµατολόγιο επιδεικνύει αποδεχτά επίπεδα αξιοπιστίας και στοιχεία ισχύος 

(Tsaousis &  Kerpelis, 2004).  Τέλος, τα ψυχολογικά συµπτώµατα, ως ένας δείκτης 

για την ψυχική υγεία του ασθενή, µετρήθηκαν µε το ψυχοµετρικό εργαλείο της 

Κλίµακας Νοσοκοµειακής Ανησυχίας και Κατάθλιψης (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) (Zigmond&Snaith, 1983. Mystakidou et al., 2004) . Τα 

συµπτώµατα άγους και κατάθλιψης µετρούνται ξεχωριστά µέσα από 7 πληροφορίες 

(για παράδειγµα, «Νιώθω ένταση ή πληγωµένος», «∆εν µπορώ να ηρεµήσω και να 

νιώσω χαλαρός», «Ακόµα απολαµβάνω τα πράγµατα που συνήθιζα να 

απολαµβάνω» . Για την απάντηση των ερωτηµάτων χρησιµοποιήθηκε µια κλίµατα 

τύπου Likert µε 4 απαντήσεις σχετικά µε τον βαθµό της συχνότητας των 

συµπτωµάτων. Οι υψηλές βαθµολογίες υποδείκνυαν πιο έντονα συµπτώµατα. Η 

εσωτερική αξιοπιστία του δείκτη Cronbach ήταν σε ικανοποιητικό βαθµό (alpha= ,85 

και στις δύο χορηγήσεις για το άγχος ), (alpha= ,79  στη πρώτη χορήγηση,  alpha= 

77 στη δεύτερη χορήγηση για την κατάθλιψη). 

 

5.3. ∆ιαδικασία  

Τα ερωτηµατολόγια της έρευνας χορηγήθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, 

µε διάστηµα ανάµεσα στις φάσεις δύο µε τρείς µήνες. Οι συµµετέχοντες 

ενηµερώθηκαν πως η έρευνα διεξάγεται απο το το Τµήµα Ψυχολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης  και αφορά τις γνωστικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις 

χρόνιων καρδιολογικών ασθενών και των συζύγων τους  και το πως σχετίζονται µε 

το επίπεδο υγείας.  Επίσης, αναφέραµε πως ο στόχος της έρευνας µας είναι να 

µελετήσουµε  µε ποίο τρόπο αυτές οι αντιδράσεις σχετίζονται µε το επίπεδο υγείας 

και  να κατονοήσουµε και να βοηθήσουµε αποτελεσµατικά την διαδικασία 

προσαµογής των ατόµων στις χρόνιες ασθένειες. Έγινε σαφές πως, τα στοιχεία της 

έρευνας θα χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για επιστηµονικούς σκοπούς και  θα 

επικρατούσε η πλήρης εµπιστευτικότητα και η διαφύλαξη των προσωπικών 
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δεδοµένων. Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι 

συµµετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά µε την ποιότητα γάµου, πεποιθήσεις για την 

ασθένεια, κοινωνική υποστήριξη, υπάρχουσα συναισθηµατική κατάσταση και τα 

στοιχεία της προσωπικότητας. Στη δεύτερη φάση, η οποία χορηγήθηκε µετά απο 

δύο ή τρείς µήνες  εξετάσθηκε πάλι η συναισθηµατική κατάσταση, η δράση σε 

ιατρικές κρίσεις και οι καθηµερινές συνήθειες. 
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6. Κεφάλαιο 6 - Ευρήµατα 

Για όλες τις παρακάτω αναλύσεις, χρησιµοποιήθηκε βαθµός εµπιστευτικότητας 

95%. Αρχικά, έγινε ανάλυση paired-sample t-test  για να ελέγξουµε εάν υπάρχει 

στατιστική διαφορά µεταξύ των δύο πληθυσµών (α) ασθενών και (β) συζύγων όσο 

αφορά τη µεταβλητή του νευρωτισµού.  

Οι αναλύσεις έχουν υποδείξει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά  µεταξύ της 

µεταβλητής «νευρωτισµός ασθενή» και µεταβλητής «νευρωτισµός των συζύγων» (t 

(74) = -2.18, p = .03). Σχετικά µε το δεύτερο ζευγάρι και το τρίτο ζευγάρι ,δηλαδή τη 

µεταβλητή «άγχος στους ασθενείς» και µεταβλητή «άγχος στους συζύγους», επίσης 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά τόσο στην πρώτη φάση ( t 

(74)= -3.15, p = .002) όσο και στη δεύτερη φάση (t (74) = -2,96, p = .004). Επιπλέον, 

στο τέταρτο και πέµπτο ζευγάρι δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε στατιστική 

διαφορά για τη µεταβλητή «κατάθλιψη στους ασθενείς» και µεταβλητή «κατάθλιψη 

στους συζύγους» ούτε στην πρώτη (t (74)= -1.67, p = .110)  ούτε και στη δεύτερη 

φάση (t (74) = 0.49, p = .655).  

 

Μετέπειτα, έγινε Pearson product-moment correlation ανάλυση ώστε να εξεταστούν 

συσχετίσεις µεταξύ σηµαντικών µεταβλητών της έρευνας.  Συγκεκριµένα, 

προέκυψαν τα πιο κάτω αποτελέσµατα: 

Φάση ένα 

• Συσχετίσεις νευρωτισµού ασθενών: Υπάρχει δυνατή θετική συσχέτιση 

µεταξύ του νευρωτισµού του ασθενή  µε το άγχος (r (75) = .54, p < .001] και 

την κατάθλιψη (r  (75) = .41, p < .001), οι οποίες ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

Υπάρχει χαµηλή θετική συσχέτιση µεταξύ του νευρωτισµού των ασθενών και 

του άγχους των συζύγων (r (75) = .25, p = .030). ∆εν υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ του νευρωτισµού των ασθενών και της κατάθλιψης των συζύγων (r 

(75) = .21, p = .072). 

• Συσχετίσεις νευρωτισµού συζύγων: Υπάρχει δυνατή θετική συσχέτιση 

µεταξύ του νευρωτισµού των συζύγων και του άγχους (r (75) = .56, p < .001) 

και την κατάθλιψη (r (75) = .54, p < .001) των ιδίων. ∆εν υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ του νευρωτισµού των συζύγων και  του άγχους των ασθενών (r (75) = 
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.18, p = .121) και µεταξύ του νευρωτισµού των συζύγων και της κατάθλιψης 

των ασθενών (r (75) = .17, p = .137). 

 

  Φάση δύο 

• Συσχετισµοί νευρωτισµού ασθενών: Υπάρχει δυνατή θετική συσχέτιση 

µεταξύ του νευρωτισµού του ασθενή και του άγχους (r (75) = .51, p < .001) 

και  της κατάθλιψης του (r (75) = .40, p < .001) Υπάρχει µέτρια θετική 

συσχέτιση µεταξύ του νευρωτισµoύ του ασθενή και του άγχους των συζύγων 

κατά τη δεύτερη φάση (r (75) = .33, p = .003). Υπάρχει µέτρια θετική 

συσχέτιση µεταξύ  του νευρωτισµού του ασθενή και της κατάθλιψης των 

συζύγων κατά τη δεύτερη φάση  (r (75) = .38, p < .001). 

• Συσχετισµοί νευρωτισµού συζύγων των ασθενών: Υπάρχει δυνατή θετική 

συσχέτιση µεταξύ του άγχους των συζύγων και του νευρωτισµού τους (r (75) 

= .49, p < .001). Υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση µεταξύ τού νευρωτισµού 

των συζύγων κατά τη δεύτερη φάση µε τη κατάθλιψη των ιδίων (r (75) = .39, 

p < .001). Παρόλα αυτά δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ  νευρωτισµού των 

συζύγων και του άγχους του ασθενούς (r (75) = .16, p = .169). Υπάρχει 

µέτρια θετική συσχέτιση µεταξύ του νευρωτισµού του συζύγου και της 

κατάθλιψης του ασθενούς (r (75) = .33, p = .004).  

Όσον αφορά το φύλο, συµφώνα µε τη στατιστική ανάλυση independent sample  t - 

test, δεν βρέθηκαν οποιεσδήποτε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αντρών 

και γυναικών όσο αφορά τα ποσοστά της κατάθλιψης και του άγχους στους ασθενείς 

και συζύγους στις δύο φάσεις.  
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7. Κεφάλαιο 7 – Συζήτηση  

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να εξετασθεί η ψυχική υγεία των ασθενών 

µε καρδιακή νόσο και κατα πόσο το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους, ο 

νευρωτισµός,  έχει επιρροή στην ψυχολογική τους κατάσταση και των συζύγων 

τους. Επίσης στόχος ήταν να διαπιστώσουµε εάν ο νευρωτισµός των συζύγων 

επηρέαζε αρνητικά την ψυχική υγεία των ιδιών και των ασθενών συντρόφων τους. 

Συγκεκριµένα επικεντρωθήκαµε στον έλεγχο του άγχους και της κατάθλιψης.  

   Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων, η 

υπόθεση, η οποία αφορούσε την συσχέτιση ανάµεσα στο νευρωτισµό των ασθενών 

ή των συζύγων µε την κατάθλιψη και το άγχος που παρουσίαζαν οι ίδιοι , 

επαληθεύτηκε.  Υπήρχαν δυνατές θετικές συσχετίσεις τόσο στην πρώτη φάση της 

έρευνας, όσο και στην δεύτερη. Η ύπαρξη τους υποδεικνύει πως, τα υψηλά επίπεδα 

νευρωτισµού σε ένα άτοµο µπορούν να προκαλέσουν έξαρση των συµπτωµάτων 

κατάθλιψης  και  άγχους. Αυτό το συµπέρασµα έρχεται σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα πληθώρας ερευνών. Οι Hodgins και Ellenbogen (2003) αναφέρουν 

ότι ο νευρωτισµός είναι γερά συνδεδεµένος µε πολλές ψυχικές διαταραχές και ο 

Khan και οι συνεργάτες του (2005) διαπιστώνουν πως συσχετίζεται ιδιαίτερα µε τις 

διαταραχές των οποίων εξέχον χαρακτηριστικό αποτελεί η υποκειµενική 

συναισθηµατική δυσφορία, όπως η µείζων καταθλιπτική διαταραχή, η γενικευµένη 

αγχώδης διαταραχή. Ο νευρωτισµός, διαπιστώθηκε πως δρά µέσω των γνωστικών 

διεργασιών, καθιστώντας το άτοµο εξαιρετικά ευερέθιστο και υπερβολικό στις 

συναισθηµατικές αντιδράσεις του σε στρεσσογόνα γεγονότα της ζωής (Brody & 

Εhrlichman ,1998). Αναµφίβολα, η εµφάνιση καρδιακής νόσου ανήκει στην 

κατηγορία αυτών των γεγονότων. Εποµένως, όταν ο ασθενής ή ο σύζυγος 

χαρακτηρίζεται απο υψηλά επίπεδα νευρωτισµού, πιθανόν να έχει πιο αρνητικές 

πεποιθήσεις για την ασθένεια και λιγότερο συνετές αντιδράσεις στις δυσκολίες που 

προκύπτουν, µε συνέπεια τη µεγαλύτερη ψυχολογική εξάντληση.  Αυτή η άποψη 

ενισχύεται µε τους Vedhara και συν. (2001) να αναφέρουν πως τα υψηλά επίπεδα 

νευρωτισµού σε ένα σύζυγο-φροντιστή είναι συνδεδεµένα µε µεγαλύτερο 

αντιλαµβανόµενο φορτίο της φροντίδας και έτσι περισσότερα ψυχικά προβλήµατα. 

Επίσης, οι Boersma, Maes και Van Elderen (2005) υπογραµµίζουν τον ψυχολογικό 

αντίκτυπο των γνωστικών διεργασιών, αφού υποστηρίζουν πως πιο επιρρεπείς στα 
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καταθλιπτικά συµπτώµατα είναι οι καρδιοπαθείς που θεωρούν την ασθένειά τους  

µη θεραπεύσιµη και µη ελέγξιµη.  

Εντούτοις, όσον αφορά τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο νευρωτισµός του ασθενή 

φάνηκε να έχει µέτρια θετική συσχέτιση µε το άγχος των συζύγων, και αναφορικά µε 

την κατάθλιψη, δεν υπήρχε συσχέτιση στην πρώτη φάση ενώ στη δεύτερη φάση 

παρουσιάστηκε µέτρια θετική συσχέτιση. Αντίθετα, ο νευρωτισµός των συζύγων δεν 

συσχετίζεται µε το άγχος των ασθενών και δεν υπάρχει συσχέτιση µε την κατάθλιψη, 

εκτός απο µια µέτρια θετική συσχέτιση στην δεύτερη φάση. Τα αποτελέσµατα µας 

δεν επαληθεύουν τις υποθέσεις. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί στην 

ενδεχόµενη  τάση του κάθε ατόµου να µην διοχετεύει προς τα έξω τα συναισθήµατα 

του και τις ανησυχίες του.  Όπως διαπίστωσαν οι Molinari, Compare &  Parati (2006) 

η ψυχολογική εξάντληση του  φροντιστή συζύγου εξαρτάται απο την κοινωνική 

συµπεριφορά του ασθενή, που κατα κύριο λόγο επηρεάζεται απο την 

προσωπικότητα του.  Εποµένως, µια πιθανή εσωστρεφής προσωπικότητα, η οποία 

δεν εξωτερικεύει τα αρνητικά συναισθήµατα της και κατα συνέπεια δεν έχει πολλές 

αρνητικές συµπεριφορικές αντιδράσεις, δεν θα έχει δυνατό ψυχολογικό αντίκτυπο 

στο περίγυρό του, που σε αυτή την περίπτωση είναι είτε ο ασθενής είτε ο σύζυγος, 

αντίστοιχα. Επιπλέον, η µελέτη των Pruchno & Resch (1989)  βάζει στο προσκύνιο 

ενα άλλο µεσολαβητικό παράγοντα για την επίδραση του νευρωτισµού , την 

ποιότητα της σχέσης µέσα στην οποία συµβαίνουν οι αλληλεπιδράσεις. Όταν σε µια 

συζυγική σχέση, τα άτοµα που την αποτελούν επενδύουν συναισθηµατικά τόσο 

στην ύπαρξη της σχέσης όσο και στο  άλλο άτοµο, είναι πιο δύσκολο να µένουν 

ανέπαφοι απο τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του άλλου .  

          Εντούτοις, η παρούσα έρευνα, χαρακτηρίζεται από ορισµένους περιορισµούς. 

Ένας περιορισµός θα µπορούσε να είναι ότι τα αποτελέσµατα βασίζονται 

αποκλειστικά στις απαντήσεις των ασθενών σε ερωτηµατολόγια. Έτσι τα δεδοµένα 

µας για την ψυχική υγεία και την προσωπικότητα των ασθενών και των συζύγων 

τους προέρχονται αποκλειστικά από αυτοαναφορές και λιγότερο από άλλες πηγές. 

Επιπρόσθετα, το δείγµα µας ήταν επαρκές αλλά όχι αρκετά µεγάλο για να µας 

επιτρέψει να γενικεύσουµε σε µεγαλύτερο βαθµό τα ευρήµατά µας.   
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           Μελλοντικές µελέτες θα µπορούσαν να ελέγξουν, εκτος απο τον νευρωτισµό 

και άλλες πτυχές της προσωπικότητας, που είτε απο µόνες τους είτε σε συνδυασµό 

µε υψηλά επίπεδα νευρωτισµού, να επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογική κατάσταση 

του ατόµου και του οικείου περιβάλλοντός του. Ακόµη, πιστεύουµε πως θα 

µπορούσε να εξετασθεί εάν οι αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις 

εξωτερικεύονται πιο εύκολα ή όχι µέσα σε ένα πλαίσιο µιας χρόνιας ασθένειας, 

όπως είναι η καρδιακή νόσος. Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων ο νευρωτισµός ενός 

ατόµου επιδρά την ψυχική υγεία του κοντινού κοινωνικού περιβάλλοντός του δεν 

είναι σαφείς ακόµη.  Θα ήταν χρήσιµο να ερευνηθούν ποιοί είναι αυτοί που  παίζουν 

τον κυριότερο ρόλο  στην µετάβαση των αρνητικών συναισθηµάτων. 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί  ότι,  η επιστήµη της ψυχολογίας και ειδικότερα ο 

κλάδος της ψυχολογίας υγείας, είναι αναγκαίο να επικεντρωθεί στην βοήθεια των 

καρδιοπαθών (και γενικά των χρόνιων ασθενών) και του οικογενειακού 

περιβάλλοντός τους, έτσι ώστε να µειωθεί όσο το δυνατόν η συχνότητα και η 

διάρκεια των συµπτωµάτων κατάθλιψης και άγχους˙ είτε οφείλονται απο την 

αβεβαιότητα που προκαλεί η ασθένεια, είτε όταν ενισχύονται  απο τα υψηλά 

επίπεδα νευρωτισµού της προσωπικότητας των ατόµων.  
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