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Πεξίιεςε 

Τπόβαζξν: Αλ θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία ηεο εθάζηνηε 

αζζέλεηαο, ε αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο (θαη φρη 

ηεο αζζέλεηαο ελ γέλεη), θαίλεηαη λα κελ έρεη δερζεί ηελ απαηηνχκελε έξεπλα. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ε αληίιεςε ππνζεηηθψλ θαη φρη ππαξθηψλ ζπκπησκάησλ, απνηειεί έλα 

ζέκα ειάρηζηα κειεηεκέλν. ηόρνο: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα 

θαηαδεηρζεί ν ξφινο πνπ κία ζεηξά ηεζζάξσλ παξαγφλησλ πηζαλψο λα δηαδξακαηίδεη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο 

(ζαλ θαηάζηαζε θη φρη θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο ή πάζεζεο). Σνπο ππφ 

εμέηαζε παξάγνληεο απνηέιεζαλ: ην πιήζνο ησλ ζπκπησκάησλ, ην εάλ ε αζζέλεηα 

αθνξά ην ίδην ην άηνκν ή θάπνην γλσζηφ ηνπ πξφζσπν, ην άγρνο πγείαο θαη ε χπαξμε 

νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο. Μέζνδνο: Γηα ηελ κειέηε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, αλαπηχρζεθε κία θιίκαθα απνηεινχκελε απφ πέληε  

ππνζεηηθά ζελάξηα. Γχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε ππνζεηηθή λφζεζε εαπηνχ ή νηθείνπ 

πξνζψπνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ. 

Μία θιίκαθα άγρνπο πγείαο θαη ζηνηρεία πνπ πξνήιζαλ απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο, 

αληίζηνηρα. Απνηειέζκαηα: H αιιαγή ηνπ πιήζνπο ησλ ζπκπησκάησλ πξνθάιεζε 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Σν 

άγρνο πγείαο θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε απηήλ ππφ πξνυπνζέζεηο, ελψ θαη πάιη ππφ 

πξνυπνζέζεηο παξαηεξήζεθε κία ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο λφζεζεο εαπηνχ ή νηθείνπ. 

Σν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αζζέλεηαο δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ αληίιεςε ηεο 

ζνβαξφηεηαο. 
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγσγή 

1.1. Αληίιεςε πκπησκάησλ 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα κίαο 

αζζέλεηαο, απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρεηηθήο κε απηήλ εκπεηξίαο θαη 

κάιηζηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Η αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη δπλαηφλ λα 

δηακνξθψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία ησλ αηφκσλ θαη ηαπηφρξνλα, 

αξθεηά ζπρλά, θαη ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πηνζεηήζνπλ (Frostholm θαη ζπλ., 2007; 

Petrie & Weinman, 2012). Με δεδνκέλν απηφ, ν ξφινο πνπ ε αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ δηαδξακαηίδεη ηφζν γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε κία αζζέλεηα, φζν θαη γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ηε πγεία ηνπ ελ γέλεη, θαίλεηαη λα είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ αμηνπξφζεθηνο.  

Η αληίιεςε ελφο ζσκαηηθνχ αηζζήκαηνο, θαη επνκέλσο θαη ησλ ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηφζν ζρεηηθά κε ηελ 

ζσκαηηθή, φζν θαη κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αηζζήκαηνο πιεξνθνξίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ε εληφπηζε, ε έληαζε θαη ε πνηφηεηά ηνπ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε ςπρνινγηθή αλαπαξάζηαζε αθνξά κία δηαδηθαζία εθηίκεζεο, ε 

νπνία αμηνινγεί ην θαηά πφζν ην ζσκαηηθφ απηφ αίζζεκα ηαηξηάδεη κε θάπνην γεληθφ 

ή ππνθεηκεληθφ κνληέιν πγείαο ή αζζέλεηαο (Petersen, Van den Berg, Janssens, Van 

den Bergh, 2011).  

ηελ κειέηε ηνπ πψο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα κίαο 

αζζέλεηαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην λα επηδνζεί πξνζνρή ζηελ 

πνιπδηαζηαηηθφηεηα (multidimensionality) πνπ παξνπζηάδνπλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αζζέλεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζε έλα πιήζνο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο θαη ζπλεπψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο εθάζηνηε αζζέλεηαο (Petersen ,  2011).  

ε έλα απφ ηα πιένλ γλσζηά ζπγγξάκκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε 

πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, νη Fishbein θαη Ajzen (1975) φξηζαλ ηελ 

έλλνηα ηεο πεπνίζεζεο (belief) σο ηελ ζρέζε κεηαμχ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ελφο 

εξεζίζκαηνο, ελφο ζελαξίνπ ή ελφο άιινπ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή 
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ππνθεηκεληθά απφ ην άηνκν. Αλαγφκελνο ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο πεπνηζήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, ν νξηζκφο απηφο θαζηζηά ζαθή ηελ αλάγθε 

χπαξμεο κίαο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο πγείαο ή ηεο αζζέλεηαο θαη θάπνηαο άιιεο πηπρήο 

ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, είηε απηή αθνξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ, είηε 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η ζχλδεζε απηή έπεηαη ηεο αηζζεηεξηαθήο θαηαγξαθήο ηεο 

ζσκαηηθήο πιεξνθνξίαο- ζπκπηψκαηνο θαη είλαη εθείλε πνπ νπζηαζηηθά 

δηακεζνιαβεί ηελ απφδνζε λνήκαηνο θαη ηελ εξκελεία ηεο. Με άιια ιφγηα, αθνχ έλα 

ζχκπησκα θαηαγξαθεί αηζζεηεξηαθά απφ ηνλ νξγαληζκφ, ιακβάλεη ρψξα ε ζχλδεζε 

ηνπ κε θάπνην πξφηππν πνπ δηαζέηεη ην άηνκν ζρεηηθά κε ηελ πγεία ή ηελ αζζέλεηα 

θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κία πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα αίηηα, ηηο 

επηπηψζεηο θηι ηνπ ζπκπηψκαηνο, δεκηνπξγείηαη. 

 

1.2. Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Αληίιεςε ησλ πκπησκάησλ 

πσο έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα κίαο αζζέλεηαο είλαη δπλαηφλ φρη κφλν λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζηνπο αληηπξνζψπνπο ελφο πιεζπζκνχ, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αζζέλεηα είλαη θνηλή ζηνλ πιεζπζκφ απηφ, αιιά θαη λα επεξεάδεηαη 

απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, ελδνγελψλ ή εμσγελψλ. Σαπηφρξνλα, άμην αλαθνξάο 

είλαη ην φηη ε δηαδηθαζία αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ δελ δηαθνξνπνηείηαη κφλν απφ 

άηνκν ζε άηνκν. Αληίζεηα, είλαη δπλαηφλ  ν ηξφπνο πνπ έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα 

ζπκπηψκαηα κίαο αζζέλεηαο λα αιιάμεη κε ηνλ θαηξφ, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη, ηφζν 

νη πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπ, φζν θαη νη κεραληζκνί ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Wessely 

& Krasnov, 2005). Με άιια ιφγηα, κηιάκε γηα κία θαζαξά δπλακηθή δηαδηθαζία. 

Πνηνη είλαη φκσο νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ αζθνχλ ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, ή ζε θάζε πεξίπησζε εθείλνη πνπ έρνπλ δερζεί ηελ 

πεξηζζφηεξε έξεπλα; ηελ παξνχζα ππνελφηεηα, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα απάληεζεο 

ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ, μεθηλψληαο απφ κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ χπαξμε 

ειιείκκαηνο πξνθαινχκελνπ απφ βηνινγηθά αίηηα θαη ζπλερίδνληαο ζε παξάγνληεο 

πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε νξγαληθέο κεηνλεμίεο. 

1.2.1. Μόνιμο ζλλειμμα, οφειλόμενο ςε οργανικά αίτια. ηελ πξψηε, απ’ 

φζν γλσξίδνπκε, κειέηε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ πξνθιεηψλ 
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δπλακηθψλ ζε κία πξνζπάζεηα παξαηήξεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αηζζεηηθά 

ζήκαηα ζρεηηθά κε θάπνηα πάζεζε επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν, νη  Davenport, 

Cruz, Stecenko θαη Kifle (2000), έθαλαλ ιφγν γηα ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θάπνηνπ 

βηνινγηθνχ παξάγνληα πνπ δηακεζνιαβεί ηελ απνηπρία ή ηελ ππνεπίδνζε ζηελ 

αληίιεςε ζπκπησκάησλ. ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ: έλαο αξηζκφο παηδηψλ πνπ 

έπαζραλ απφ άζζκα πνπ έζεηε ηελ δσή ηνπο ζε θίλδπλν, έλαο πιεζπζκφο αζζκαηηθψλ 

αζζελψλ ε θαηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ησλ νπνίσλ ήηαλ ιηγφηεξν ζνβαξή θαη έλαο 

πιεζπζκφο πγηψλ αηφκσλ. Η βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ πνπ έπαζραλ απφ άζζκα έγθεηην ζην φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

πξψηεο νκάδαο είραλ βηψζεη ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηζηαηηθφ έμαξζεο ηεο πάζεζεο, ην 

νπνίν είρε ζέζεη ηελ δσή ηνπο ζε θίλδπλν. Αλ θαη ηα αίηηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ δελ ήηαλ 

ζαθή, εθφζνλ κεηά απφ ζρεηηθνχο ειέγρνπο, δελ είρε πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ δχν νκάδσλ 

αζζελψλ, νη κειεηεηέο ππέζεζαλ φηη κία πηζαλή θαζπζηέξεζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ θξνχζκαηνο απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο πξψηεο νκάδαο, 

ζα κπνξνχζε λα είρε ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζή ηνπ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο, ηα πξνθιεηά δπλακηθά ησλ κηζψλ πεξίπνπ ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο απηήο 

παξνπζίαζαλ έιιεηςε κίαο ζπγθεθξηκέλεο θνξπθήο, ηεο P1, ε νπνία θαίλεηαη λα 

ζεκαηνδνηεί ηελ άθημε αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ. Έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, σζηφζν, ήηαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν δελ 

παξαηεξήζεθε ζε γξαθήκαηα ζπκκεηερφλησλ θακίαο απφ ηηο άιιεο δχν νκάδεο. 

Θα κπνξνχζε ινηπφλ κία έιιεηςε ζε θάπνηνλ νξγαληθφ κεραληζκφ λα 

πξνθαιεί πξαγκαηηθή αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αληηιεθζεί ζπκπηψκαηα πνπ ήδε 

έρνπλ αξρίζεη λα εθδειψλνληαη; Πηζαλψο. Χζηφζν, παξά ηελ κεγάιε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ επξεκάησλ ηεο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ησλ Davenport θαη ζπλ. (2000) δελ 

έδσζε απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο ην πνηεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ 

λα εκπιέθνληαη ζηνλ κεραληζκφ απηφ, ή ην γηαηί λα παξαηεξείηαη έλα ηέηνην 

θαηλφκελν. 

Πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα απφ ηελ ίδηα νπηηθή, κία αξθεηά πην πξφζθαηε 

κειέηε, εθείλε ησλ von Leupoldt θαη ζπλ. (2009), επηρείξεζε λα δψζεη θάπνηεο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά, πξνζθέξνληαο έηζη θάπνηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα 

επξήκαηα. ηελ κειέηε ζπκκεηείρε κία νκάδα αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ άζζκα θαη 

κία νκάδα πγηψλ αηφκσλ. Με ηελ ρξήζε ηεο απεηθνληζηηθήο κεζφδνπ ηεο 
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ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, παξαηεξήζεθαλ νη λεπξσληθέο απνθξίζεηο 

ησλ εγθεθάισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο, ηφζν κίαο πεηξακαηηθά 

δεκηνπξγεκέλεο δχζπλνηαο (βαζηθφ ζχκπησκα ηνπ άζζκαηνο), φζν θαη ελφο 

επψδπλνπ εξεζίζκαηνο. Οη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ θάλεθαλ λα είλαη ελεξγέο θαη 

ζηα δχν εξεζίζκαηα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ήηαλ ν θινηφο ηεο λήζνπ, 

ν νπνίνο κείσζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε πεξηπδξαγσγφο θαηά νπζία, ε ιεηηνπξγία 

ηεο νπνίαο απμήζεθε. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πεξηπδξαγσγνχ 

θαηήο νπζίαο, θάλεθε λα είλαη εθείλε πνπ πξνθάιεζε ηελ κείσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ θινηνχ ηεο λήζνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην φηη αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο 

έληαζεο ησλ εξεζηζκάησλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζαξέζθεηα πνπ ηα εξεζίζκαηα 

πξνθάιεζαλ ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ 

πξνθάιεζαλ ζηελ νκάδα ησλ πγηψλ ζπκκεηερφλησλ. ε κία πξνζπάζεηα εξκελείαο 

ησλ επξεκάησλ ηνπο, νη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ πσο ηφζν ν θινηφο ηεο λήζνπ, φζν 

θαη ε πεξηπδξαγσγφο θαηά νπζία απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ κεραληζκνχ, ελφο 

κεραληζκνχ εμνηθείσζεο, ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ αληίιεςε ελφο 

δπζάξεζηνπ ζσκαηηθνχ αηζζήκαηνο, θαη ζπλεπψο θαη ησλ ζπκπησκάησλ κηαο 

αζζέλεηαο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ απηά πξνθαινχλ. 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε ηεο χπαξμεο ελφο 

βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνη αζζελείο 

αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο, θαίλεηαη λα απμάλνληαη 

ζπλερψο. Παξ’ φια απηά, δελ κπνξνχκε λα κελ αλαθέξνπκε πσο έλαο ηέηνηνο 

κεραληζκφο θαίλεηαη λα απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη κφλν έλα κηθξφ 

πιεζπζκφ αηφκσλ (Janssens, Verleden, De Peuter, Van Diest, Van den Bergh, 2009), 

θαζηζηψληαο άιινπο, φρη θαζαξά νξγαληθνχο παξάγνληεο, ππεχζπλνπο γηα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηδξάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο 

ζπκπησκάησλ. 

1.2.2. Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ- ςυναιςκθματικοί παράγοντεσ. 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο αληίιεςεο ζπκπησκάησλ, αλ φρη ν ζεκαληηθφηεξνο, ζρεηίδεηαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ. Η εθάζηνηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη έλα άηνκν θαίλεηαη λα κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί ηα ζπκπηψκαηα κίαο αζζέλεηαο, αθφκε θαη ζε 
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πεξηπηψζεηο πνπ θάλνπκε ιφγν γηα θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα θαη θαη’ επέθηαζε, γηα 

ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία ν αζζελήο δελ έξρεηαη ζε επαθή γηα πξψηε θνξά.  

Αθξηβψο κε ην ζέκα ηνπ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ αζρνιήζεθαλ ζηελ κειέηε ηνπο, νη Von Leupoldt θαη 

Dahme (2013), εμεηάδνληαο έλαλ πιεζπζκφ αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ άζζκα ζε 

ζχγθξηζε κε έλα δείγκα ζπκκεηερφλησλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ έλαλ πιεζπζκφ πγηψλ 

αηφκσλ. Μεηά απφ κία ζεηξά ειέγρσλ θαη αθνχ πξνεγήζεθε θάπνηα εμάζθεζε, νη 

ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ δχν ζεηξέο απφ εηθφλεο, κία κε επράξηζην θαη κία κε 

δπζάξεζην πεξηερφκελν, πξνεξρφκελεο απφ ην Γηεζλέο χζηεκα πλαηζζεκαηηθήο 

Δηθφλαο (International Affective Picture System). Με ην πέξαο θάζε ζεηξάο εηθφλσλ, 

νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ έληαζε κίαο ζεηξάο ζπκπησκάησλ, 

φπσο ηελ αληηιακβάλνληαλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ιάκβαλε ρψξα 

κία αμηνιφγεζε ηνπ ζζέλνπο θαη ηεο δηέγεξζεο ηνπο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, 

εθείλν πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη φηη ηφζν νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ έπαζραλ απφ άζζκα, φζν θαη νη πγηείο, θάλεθαλ λα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα αμηνινγνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο σο πην έληνλα κεηά ηελ ζπλζήθε 

κε ηηο εηθφλεο δπζάξεζηνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ, δειαδή, βξίζθνληαλ ζε κία αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε.  

Παξφκνηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο, έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζε έλα πιήζνο εξεπλψλ (Bogaerts θαη ζπλ., 2005; De Peuter θαη ζπλ., 

2008; Vogele & von Leupoldt, 2008; von Leupoldt, Mertz, Kegat, Burmester, Dahme, 

2006a). Καη παξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ κειεηεζεί 

απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε ζρέζε κε ην ζέκα, φπσο π.ρ.  ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

παηδηθή ειηθία (von Leupoldt, Mertz, Kegat, Burmester, Dahme, 2006b), ε ζχλδεζε 

ηνπ κε ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα (Bogaerts θαη ζπλ., 2010) ή κε ην θαηλφκελν 

ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζθέςεσλ (catastrophizing) θαη κε ηελ επίδξαζε πνπ απηέο 

αζθνχλ ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ (De Peuter, Lemaigre, Van Diest, Van den 

Bergh, 2008), θνηλφ παξνλνκαζηή ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο επίδξαζεο απφ πιεπξάο ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζηελ δηαδηθαζία 

αληίιεςεο ζπκπησκάησλ.  
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Παξά ηελ αλαθνξά ζηελ δξάζε πνπ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αζθνχλ ζηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, εθείλν πνπ αθφκε δελ έρεη θαηαζηεί ζαθέο είλαη ην πψο 

αθξηβψο απηή αζθείηαη. Πάλσ ζην ζέκα απηφ, ζε κία ελδηαθέξνπζα κειέηε, νη 

Gendolla, Abele, Andrei, Spurk θαη Richter (2005) ππνζηήξημαλ ηελ πηζαλφηεηα 

χπαξμεο ελφο κεραληζκνχ θνηλήο δξάζεο αξλεηηθνχ ζπκηθνχ θαη εζηηαζκέλεο ζηνλ 

εαπηφ πξνζνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο παξαηήξεζαλ νη εξεπλεηέο, ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη λα επηδξνχλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε χπαξμεο απηφ- εζηίαζεο (self- focus). ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη 

πηζαλφ ηα άηνκα λα πξνζέρνπλ θαη θαη’ επέθηαζε λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηα εθάζηνηε ζπκπηψκαηα.  

Άμην ιφγνπ είλαη ην φηη, αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε χπαξμεο βηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ δελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ιφγν γηα ζηαζεξή ππνεπίδνζε ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ.  Απηφ  

νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ην φηη ε έληαζε ηεο δξάζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαίλεηαη λα κελ είλαη πάληνηε ζηαζεξή ή ην φηη ε 

δξάζε απηή επεξεάδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην εθάζηνηε πιαίζην ή αθφκε 

θαη ην θχιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχλ ηα 

ζπκπηψκαηα κίαο αζζέλεηαο φηαλ ην αηζζεηηθφ ζήκα πνπ ιακβάλεη ν νξγαληζκφο σο 

απνηέιεζκα θάπνηνπ ζπκπηψκαηνο, γηα ιφγνπο φπσο ε ρακειή έληαζε, είλαη  

ακθίζπκν (Janssens θαη ζπλ., 2009). Σαπηφρξνλα, ε απνηπρία ζηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, θαίλεηαη λα 

εληζρχεηαη απφ έλα αγρνγφλν πιαίζην θαη είλαη δπλαηφλ λα κελ παξαηεξεζεί φηαλ ην 

πιαίζην είλαη ζεηηθφ (Bogaerts θαη ζπλ., 2005), ελψ έρεη ππνζηεξηρηεί κέρξη θαη ε 

πηζαλφηεηα ε δξάζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ λα επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν (Goodwin, Fairclough, Poole, 2013). 

Χζηφζν, δελ είλαη κφλν ην αξλεηηθφ ζπκηθφ πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ έλα 

άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα ζπκπηψκαηα κίαο αζζέλεηαο. Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαίλεηαη πσο κπνξνχλ, επίζεο, λα επηδξάζνπλ ζηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο 

ζπκπησκάησλ. ε κία ελδηαθέξνπζα κειέηε, νη Rietveld θαη van Beest (2007) 

ππέζεζαλ πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λφζεζεο, ηα άηνκα ζπλδένπλ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο αζζέλεηαο κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ απψιεηα ζπκπησκάησλ κε ζεηηθά. 

ηελ ζπλέρεηα, θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνβνχλ ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο 
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ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα θάπνηαο αζζέλεηαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη ζα ελεξγνπνηήζεη ηηο ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, 

επεξεάδνληαο ηελ αληίιεςή ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο ή αθφκε θαη λα πξνθαινχλ 

αλαθνξά πεξηζζφηεξσλ απ’ ν,ηη ππάξρνπλ ζπκπησκάησλ, ελψ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ζα πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνθαιψληαο αληίιεςε 

θαη αλαθνξά ιηγφηεξσλ ζπκπησκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο επηβεβαίσζαλ 

ηηο ππνζέζεηο ησλ κειεηεηψλ, δίλνληαο κία λέα δηάζηαζε ζηελ εξκελεία ηνπ πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ 

αζζέλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπκπηψκαηα ηεο.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη επηδξάζεηο πνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε κπνξεί 

λα αζθήζεη ζηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αληίιεςε θαη αλαθνξά είηε πεξηζζφηεξσλ ζπκπησκάησλ απφ φζα 

ππάξρνπλ, πνπ κε βάζε ην κέγεζνο ηεο βηβιηνγξαθίαο απνηειεί θαη ην πην ζχλεζεο 

θαηλφκελν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο είηε 

ιηγφηεξσλ, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ζεηηθνχ ζπκηθνχ.  

Πέξα φκσο απφ ην ίδην ην ζπκηθφ, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ απνηειεί ε ακπληηθφηεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ακπληηθφηεηα θαίλεηαη πσο δξα θάλνληαο ην άηνκν λα 

αληηιακβάλεηαη ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα απφ εθείλα πνπ ππάξρνπλ (Janssens θαη ζπλ., 

2009). Μία πηζαλή εξκελεία ζχκθσλα κε ηνπο Boden, Hyland, θαη  Dale (2005) είλαη 

ην φηη επεηδή ε ακπληηθφηεηα απνηειεί κεραληζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο 

απηνπξνζηαζίαο, ε κείσζε ζηελ αληίιεςε θαη ηελ αλαθνξά ζπκπησκάησλ νθείιεηαη 

ζε κία πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ «λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ην λα 

αξξσζηήζνπλ ή ην λα λνκίδνπλ φηη είλαη άξξσζηνη».  

Πξνζπαζψληαο λα εμαθξηβψζνπλ αλ φλησο ε ακπληηθφηεηα νδεγεί ζε 

αληίιεςε θαη αλαθνξά ιηγφηεξσλ ζπκπησκάησλ θαη αλ λαη,  ηνλ αθξηβή κεραληζκφ 

κε ηνλ νπνίν θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβαίλεη, ζηελ κειέηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο δηαηχπσζαλ ηελ πξνεγνχκελε εξκελεπηηθή πξφηαζε, νη Boden θαη ζπλ. 

(2005) βαζηδφκελνη ζηα επξήκαηα κηαο πξνγελέζηεξεο κειέηεο ηνπ Weinberger 

(1979), απνθάζηζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ ακπληηθφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 
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λεπξσηηζκφ. πσο έδεημαλ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ε ακπληηθφηεηα θάλεθε λα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλαθνξά ζπκπησκάησλ κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε πςειά επίπεδα λεπξσηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ σο έρνληεο πςειά επίπεδα λεπξσηηζκνχ, 

παξαηεξήζεθε κία ζεκαληηθή κείσζε ζηελ αλαθνξά ησλ ζπκπησκάησλ φηαλ 

ηαπηφρξνλα δηέζεηαλ θαη πςειά επίπεδα ακπληηθφηεηαο. Δλδηαθέξνλ εχξεκα, 

σζηφζν, απνηέιεζε ην φηη αληίζηνηρε κείσζε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

πςειψλ επηπέδσλ ακπληηθφηεηαο, δελ παξαηεξήζεθε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

ρακειά επίπεδα λεπξσηηζκνχ. Με βάζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, νη εξεπλεηέο 

ππνζηήξημαλ φηη δελ είλαη ε ακπληηθφηεηα θαζαπηή ε νπνία επηδξά ζηελ αληίιεςε 

θαη ηελ αλαθνξά ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, φρη άκεζα, αθνχ φπσο 

θάλεθε, ν ξφινο ηεο έγθεηηαη θαηά βάζε ζηελ ξχζκηζε ηεο ζρέζεο λεπξσηηζκνχ θαη 

αλαθνξάο ζπκπησκάησλ. Σαπηφρξνλα, ηξνπνπνηψληαο ηελ αξρηθή εξκελεία πνπ 

είραλ δψζεη, ππνζηήξημαλ φηη πέξα απφ ηελ πξνζθνξά πξνζηαζίαο ζηα άηνκα 

απέλαληη ζε κία πηζαλή αζζέλεηα ή ζηελ ζθέςε αζζέλεηαο, ε ακπληηθφηεηα είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζθέξεη θαη κία θάπνηα πξνζηαζία απέλαληη ζηνλ πςειφ βαζκφ 

αλαθνξάο ζπκπησκάησλ πνπ θαηά θαλφλα παξαηεξείηαη ζηα άηνκα κε πςειά 

επίπεδα λεπξσηηζκνχ. 

1.2.3. Παράγοντεσ ςχετικοί με προςδοκίεσ. Μία ηξίηε κεγάιε θαηεγνξία 

παξαγφλησλ, κεηά ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο ησλ 

ζπκπησκάησλ, αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ. ε κία αλαζθφπεζε ησλ 

ππαξρνπζψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ζε αζζελείο πνπ 

έπαζραλ απφ άζζκα, νη  Janssens θαη ζπλ. (2009), ππνζηήξημαλ πσο «νη αζζκαηηθνί 

αζζελείο είλαη πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα φηαλ αλακέλνπλ λα έρνπλ 

ζπκπηψκαηα». πσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη εξεπλεηέο, νη πξνζδνθίεο είλαη 

δπλαηφλ λα κελ αθνξνχλ άκεζα ηελ αλαπλεπζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, αιιά λα 

έρνπλ πξνθχςεη σο απνηέιεζκα κάζεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνζδνθίεο ηνπ 

αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαίλεηαη πσο επεξεάδνληαη απφ ηξεηο 

θαηά βάζε παξάγνληεο: ην πιαίζην, ηηο πηζαλέο λχμεηο (cues) πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε 

ζπκπηψκαηα θαη ηπρφλ ππαηληγκνί ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε, είλαη φηη νη αζζελείο ηείλνπλ λα ζπλδένπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηάο 
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ηνπο κε ην πιαίζην ζην νπνίν απηά αλαπηχρζεθαλ. ηελ ζπλέρεηα, θάζε θνξά πνπ ζα 

βξεζνχλ ζην ίδην πιαίζην, νη πξνζδνθίεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ απμάλνληαη. 

ρεηηθά κε ηηο λχμεηο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ζπκπηψκαηα, θαίλεηαη πσο θάζε θνξά 

πνπ ην άηνκν εθηίζεηαη ζε απηέο, νη πξνζδνθίεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ απμάλνληαη 

θαη πάιη, ελψ ην ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη φηαλ ην άηνκν βξεζεί ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ππάξρνπλ ζαθείο ππαηληγκνί ζρεηηθά κε ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πξνζδνθίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία 

αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ πνηθίιεη, ελψ ε ίδηα ε επίδξαζε είλαη δπλαηφλ ηφζν λα 

επηηείλεη, φζν θαη λα απνζνβήζεη ηελ έληαζε ησλ αληηιεπηψλ εξεζηζκάησλ. ε κία 

ελδηαθέξνπζα κειέηε, νη Lorenz θαη ζπλ. (2005), έδεημαλ φηη νη πξνζδνθίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ έληαζε ησλ εξεζηζκάησλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία 

αληίιεςεο, θάλνληαο ηα άηνκα λα αληηιακβάλνληαη ηα εξεζίζκαηα είηε σο πην ηζρπξά, 

είηε σο πην αδχλακα απ’ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

κειεηεηέο θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπλδέζνπλ έλα επψδπλν 

εξέζηζκα πξνθαινχκελν απφ κία ξηπή ιέηδεξ ζηε ξάρε ηνπ ρεξηνχ κε έλα ερεηηθφ 

ζήκα πνπ πξνεγνχηαλ απηνχ. Σν επψδπλν εξέζηζκα δηέζεηε δχν επίπεδα έληαζεο 

(ρακειή- πςειή), ελψ αληίζηνηρα, ην ερεηηθφ ζήκα δηέζεηε δχν δηαθνξεηηθά χςε, έλα 

γηα ην θάζε επίπεδν έληαζεο. πσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, φηαλ 

παξνπζηαδφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ν ήρνο ν νπνίνο είρε ζπλδεζεί κε εξέζηζκα 

πςειήο ηάζεο, αιιά ζηελ ζπλέρεηα ιάκβαλε ρψξα έλαο εξεζηζκφο ρακειήο ηάζεο, 

εθείλνη αμηνινγνχζαλ ηνλ πφλν πνπ ην εξέζηζκα πξνθαινχζε σο ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε παξνπζίαζεο ελφο κε παξαπιαλεηηθνχ 

ερεηηθνχ ζήκαηνο (πνπ πξνεηδνπνηνχζε γηα επηθείκελν εξεζηζκφ ρακειήο έληαζεο). 

Αληίζηνηρα, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο παξαπιαλνχληαλ αθνχγνληαο ην ζήκα πνπ είρε 

ζπλδεζεί κε ην ρακειήο έληαζεο εξέζηζκα, αμηνινγνχζαλ ηελ έληαζε ηνπ 

επηθείκελνπ εξεζίζκαηνο σο ζεκαληηθά πςειή, αθφκε θαη φηαλ εθείλε ήηαλ ρακειή.  

Γχν θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη ζαθψο κε ηηο πξνζδνθίεο θαη θαίλεηαη λα 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο ζπκπησκάησλ, είλαη ηα θαηλφκελα 

placebo θαη nocebo. Σν κελ πξψην αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ κίαο 

αζζέλεηαο κεηά απφ κία «ζσκαηηθά αδξαλή παξέκβαζε», ελψ ην δεχηεξν πεξηγξάθεη 

κία ηπρφλ επηδείλσζε πνπ αθνινπζεί κία παξέκβαζε ηχπνπ placebo ή κε άιια ιφγηα 

ηελ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ κία ζσκαηηθά αδξαλή παξέκβαζε 
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(Travel, ππφ δεκνζίεπζε). ε κία κειέηε πάλσ ζηα δχν απηά θαηλφκελα, νη Link, 

Haggard, Kelly θαη Forrer (2006), έδεημαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

πιεξνθνξεζεί φηη είραλ ιάβεη έλα θπηηθφ θάξκαθν πνπ ζα ελίζρπε ηελ γλσζηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε, εθείλνη πνπ ην πίζηεςαλ, αλέθεξαλ ζπκπηψκαηα 

βειηίσζεο ηεο γλσζηηθήο απηήο ηθαλφηεηαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ πιεξνθνξεζεί φηη είραλ ιάβεη θάπνην ςεπδνθάξκαθν. 

Σα επξήκαηα απηά ήηαλ αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε νπζία ηελ νπνία είραλ 

ιάβεη νη ζπκκεηέρνληεο ζην ζχλνιν ηνπο απνηεινχζε εηθνληθφ θάξκαθν. 

Χζηφζν, φπσο θαη φινη νη ππφινηπνη παξάγνληεο πνπ κέρξη θαη ζε απηφ ην 

ζεκείν έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηθαλνί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηα εθάζηνηε ζπκπηψκαηα, έηζη θαη νη πξνζδνθίεο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ έλαλ κεραληζκφ δξάζεο, κε βάζε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ φιε 

δηαδηθαζία. Η επηθξαηέζηεξε, ίζσο, εξκελεία,  ζέιεη ηελ δξάζε ησλ πξνζδνθηψλ λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηδηαίηεξα πηζαλφ θαίλεηαη ην ελδερφκελν ε αλακνλή ζπκπησκάησλ λα πξνθαιεί 

εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε απηά ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ, θάηη πνπ κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ζπκβάιιεη ζην λα γίλνπλ πην εχθνια αληηιεπηά. Αληίζεηα, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ακπληηθφηεηαο, είλαη πηζαλφλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο λα 

απνκαθξχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ απφ έλα πηζαλψο επηβιαβέο εξέζηζκα, θάηη 

πνπ επεξεάδεη ζαθψο αξλεηηθά ηελ δηαδηθαζία αληίιεςήο ηνπ (Rief & Broadbent, 

2007). Η ηειεπηαία απηή πξφηαζε απνηειεί θαη κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο εξκελείεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ placebo (Atlas & Wager, 2012). Αλαθνξηθά κε ηελ κλήκε, νη 

πξνζδνθίεο αξλεηηθψλ ζσκαηηθψλ αηζζεκάησλ θαίλεηαη λα απμάλνληαη φηαλ έλα 

επψδπλν εξέζηζκα έρεη απνηππσζεί ζηελ κλήκε ησλ αηφκσλ, επεξεάδνληαο θαη’ 

επέθηαζε θαη ηελ κεηέπεηηα αληίιεςή ηνπ (Rief & Broadbent, 2007).  

Πέξα απφ ηελ φπνηα άκεζε επίδξαζε αζθνχλ νη πξνζδνθίεο ζηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ, ε δξάζε ηνπο θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη κε έλαλ πην έκκεζν 

ηξφπν ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζνρήο, αθνχ έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο. πσο έδεημαλ 

νη Van Damme, Crombez θαη Eccleston (2004), ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ 

θαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπο, ηείλνπλ λα αλακέλνπλ πφλν 

κεγαιχηεξεο έληαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ απνδέζκεπζε 

ηεο πξνζνρήο ηνπο απφ έλα επψδπλν εξέζηζκα.  



 16 

Σέινο, εξκελεχνληαο ζε επίπεδν λεπξνβηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηελ δξάζε 

ησλ πξνζδνθηψλ, νη Rief θαη Broadbent (2007) ππνζηήξημαλ πσο «ε πξνζκνλή 

ζπκπησκάησλ νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ αληίιεςε ζπκπησκάησλ, ελψ ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ηα ζπκπηψκαηα, 

κεηψλεη ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο πεξηνρέο αληίιεςεο». Με άιια ιφγηα, ε 

πξνζδνθία ζπκπηψκαηνο θαίλεηαη λα ελεξγνπνηεί ηηο πεξηνρέο εθείλεο ηνπ εγθεθάινπ, 

πνπ θπζηνινγηθά ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα αληίιεςεο ελφο (ζπκπηψκαηνο). 

 

1.3. Αληίιεςε πκπησκάησλ θαη Τγεία 

Ίζσο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξσηήκαηα πάλσ ζην ζέκα ηεο αληίιεςεο ησλ 

ζπκπησκάησλ, λα απνηειεί ην πψο απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο πγείαο 

ησλ αηφκσλ ή ηελ εμέιημε θάπνηαο ήδε ππάξρνπζαο αζζέλεηαο. Αθεηεξηαθά, ην φηη ν 

ηξφπνο πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ εθάζηνηε αζζέλεηα 

γεληθφηεξα, κπνξεί λα αζθήζεη θάπνηα επηξξνή ζηελ πγεία, απνηειεί κία άπνςε πνπ 

έρεη ζηεξηρηεί απφ έλα πιήζνο εξεπλεηψλ θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ (Frostholm θαη 

ζπλ., 2007) θαη πνπ κάιινλ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα 

ηζρχεη είλαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πγεία ηνπο (Petrie & 

Weinman, 2012), επεξεάδνληαο έηζη θαη ηελ ίδηα ηελ πγεία. ηελ ππνελφηεηα απηή ζα 

γίλεη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο κίαο ζεηξάο επξεκάησλ απφ εκπεηξηθέο κειέηεο ηα 

νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αληίιεςε  κίαο αζζέλεηαο γεληθφηεξα 

θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο εηδηθφηεξα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ.  

χκθσλα κε ηνπο McQuaid θαη ζπλ. (2007), ε ηάζε ησλ αζζελψλ λα 

ππνηηκνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ 

κε ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, ελψ αληίζεηα, ε ηθαλφηεηα 

αθξηβνχο αληίιεςεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο (αλαπλεπζηηθή δπζιεηηνπξγία ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο) ελδέρεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο 

λνζεξφηεηαο. ηελ έξεπλα ζηελ νπνία ππνζηήξημαλ ηελ παξαπάλσ άπνςε, νη 

εξεπλεηέο κειέηεζαλ ην πψο ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

πάζεζήο ηνπο παηδηά πνπ έπαζραλ απφ άζζκα, θαζψο επίζεο θαη ε αληίδξαζε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο ζε απηά, ζα κπνξνχζαλ λα επηδξνχλ ζηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην φηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο παξαηεξήζεθε επηδείλσζε 
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ηεο πάζεζεο, θάλεθε πσο παξνπζίαδαλ κηα γεληθφηεξε επαηζζεζία ζηα ζπκπηψκαηα, 

θαζψο επίζεο θαη κία ηάζε λα αληηιακβάλνληαη ηελ αλαπλεπζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία σο 

ρεηξφηεξε απ’ ν,ηη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ε κία αληίζηνηρε κειέηε, νη Feldman θαη ζπλ. (2007), θαηέδεημαλ επίζεο φηη 

ηφζν ε επηηπρήο αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, φζν θαη ε ππνηίκεζε θαη ε ππεξηίκεζή 

ηνπο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο εμέιημεο ηεο 

αζζέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηηπρήο αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηα ρακειά 

επίπεδα ππνηίκεζήο ηνπο θάλεθε φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνβιεπηηθνχο 

παξάγνληεο ρακειήο ιεηηνπξγηθήο λνζεξφηεηαο (functional morbidity) ζε έλα δείγκα 

παηδηψλ πνπ έπαζραλ απφ άζζκα. Δλδηαθέξνλ ήηαλ, σζηφζν, ην φηη ε αθξηβήο 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειά επίπεδα ππεξηίκεζήο ηνπο, 

αλαδείρζεθαλ ζε πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ρακειήο ιεηηνπξγηθήο λνζεξφηεηαο 

αθφκε θαη έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο παξαθνινχζεζεο 

(follow- up).  

 

1.4. Αληίιεςε πκπησκάησλ θαη πκπεξηθνξά 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεχνπλ ηηο αιιαγέο 

ζην ζψκα ηνπο είλαη δπλαηφλ, πέξα απφ ηελ πγεία ηνπο, λα θαζνξίζεη ζε έλαλ 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απηήλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην φηη ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ απνηειεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην 

αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ κέξνπο ηνπ αηφκνπ(Bedos θαη 

ζπλ., 2005). Σαπηφρξνλα, ην άηνκν κπνξεί λα έρεη γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

αληηιεπηηθή απηή δηαδηθαζία επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ρσξίο σζηφζν απηφ λα 

είλαη απαξαίηεην. ηελ ππνελφηεηα απηή ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ, κέζα απφ ηελ παξάζεζε, αξρηθά, 

κίαο ζεηξάο ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κίαο ζεηξάο επξεκάησλ απφ 

εκπεηξηθέο κειέηεο. 

1.4.1. Το μοντζλο τθσ κοινισ λογικισ. Ίζσο έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια 

ηα νπνία πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ απέλαληη ζε απεηιεηηθέο πξνο ηελ δσή ηνπ εκπεηξίεο, λα 
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απνηειεί ην κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο (1980). Σν ελ ιφγσ κνληέιν έρεη ηηο 

θαηαβνιέο ηνπ ζηελ δνπιεηά ηνπ Leventhal θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πάλσ ζην πσο ν 

πφλνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξάμεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία, ελψ ε ηειηθή ηνπ 

κνξθή πξνήιζε κεηά απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ (Leventhal, Brissette, Leventhal, 

2003). 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ, νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ δηαζέηεη ην 

άηνκν γηα ηελ αζζέλεηα είλαη εθείλεο πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε κίαο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο θάπνηαο απεηιήο πξνο ηελ πγεία ηνπ. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο έρνπλ σο βάζε ηξία ζεκεία πιεξνθφξεζεο: ηηο θνηλέο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν κε άιια άηνκα ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξφζσπα κε ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

πάλσ ζην ζέκα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ηξέρνπζαο 

θαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα (Καξαδήκαο, 

2005). Καηά ηνπο Leventhal θαη ζπλ. (1997), νη αλαπαξαζηάζεηο απηέο απνηεινχληαη 

απφ πέληε δνκηθά ζηνηρεία: ηελ ηαπηφηεηα (φλνκα αζζέλεηαο θαη ζπκπηψκαηα κε ηα 

νπνία έρεη ζπλδεζεί), ηα αίηηα (πεπνηζήζεηο αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα εγνχκελα ηεο 

αζζέλεηαο), ην ρξνλνδηάγξακκα (πεπνηζήζεηο αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα ηεο 

αζζέλεηαο), ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ δπλαηφηεηα ζεξαπείαο ή/ θαη ειέγρνπ. 

Σαπηφρξνλα, καδί κε ηνπο παξαπάλσ γλσζηηθνχο παξάγνληεο, έλα θάζκα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ ζπκκεηέρεη, επίζεο, ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο Σέινο, ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο αθνινπζεί κία 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  

ζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ην κνληέιν απνδίδεη φλησο ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πγεία, απηφ πνπ θαίλεηαη 

λα ηζρχεη είλαη φηη κάιινλ δηαζέηεη ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο εθάζηνηε ζπκπεξηθνξάο (Hagger & Orbell, 2003; Leventhal θαη ζπλ., 

2003). ε κία θξηηηθή ηνπ κνληέινπ, σζηφζν, κία ζεηξά απφ αδπλακίεο θαίλεηαη λα 

πξνθχπηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Καξαδήκαο (2005) αλαθέξεη πσο νη κειέηεο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη αθνξνχλ θαηά βάζε έξεπλεο πάλσ ζε ρξφληεο αζζέλεηεο, κε ηηο 

κειέηεο πάλσ ζε νμείεο αζζέλεηεο λα ππναληηπξνζσπεχνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα, ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο γλσζηηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί επαξθψο. Σέινο, δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη αλεπαξθήο αλαθνξά ζηνλ ξφιν 
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ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

1.4.2. Αναηιτθςθ και λιψθ βοικειασ. Μία απφ ηηο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη έλα άηνκν αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ, 

απνηειεί ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θαη ιήςεο βνήζεηαο. ζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο 

εθδήισζεο ηεο, κία ζεηξά απφ κνληέια έρνπλ πξνζπαζήζεη, ην θαζέλα απφ ηελ δηθή 

ηνπ νπηηθή γσλία, λα ηηο πξνζεγγίζνπλ, κε άιια απφ απηά λα ζπλερίδνπλ κέρξη θαη 

ζήκεξα λα απαζρνινχλ έληνλα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη γηα άιια λα έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη δελ ηπγράλνπλ εκπεηξηθήο ζηήξημεο θαη εθαξκνγήο. Ίζσο ηα πην 

γλσζηά απφ απηά ηα κνληέια λα απνηεινχλ ην κνληέιν ηνπ Shaw (1999), ην 

πκπεξηθνξηθφ Μνληέιν ηνπ Andersen πνπ αλαπηχρζεθε ην 1968 θαη δέρζεθε κία 

ζεηξά απφ κεηέπεηηα πξνζζήθεο (Andersen, 1995; Bradley θαη ζπλ., 2002) θαη ην 

κνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Becker, 1974), πνπ αλήθεη ζε κία επξχηεξε 

θαηεγνξία κνληέισλ, ηα θνηλσληνγλσζηηθά. ηελ ππνελφηεηα απηή ζα γίλεη κία 

πξνζπάζεηα ζχληνκεο αλαθνξάο ζηα ηξία θπξίαξρα απηά κνληέια, ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θαζέλα πξνζπάζεζε λα 

εμεγήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο βνήζεηαο (Hausmann- Muela, Ribera, 

Nyamongo, 2003), ελψ ζηελ ζπλέρεη ζα αλαπηπρζεί ην ζέκα ηνπ πψο ε αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

ζρεηηθά κε απηήλ.  

Σν κνληέιν ηνπ Shaw (1999) απνηειεί ην πην πξφζθαηα αλεπηπγκέλν απφ ηα 

ηξία κνληέια γηα ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ, κία απεηιεηηθή 

γηα ηελ πγεία εκπεηξία θαη ε επαθφινπζε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ βαζίδνληαη ζε κία 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ γίλεηαη απφ απηφ θαη ε νπνία εμαξηάηαη απφ έλα 

πιήζνο παξαγφλησλ. Σνπο παξάγνληεο απηνχο απνηεινχλ: νη ππάξρνπζεο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ αζζέλεηα, νη αμηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα κέζα 

πνπ δηαζέηεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ απεηιή θαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο πνπ 

δεκηνπξγεί, ε ζνβαξφηεηα ηα απεηιήο, φπσο ην άηνκν ηελ αληηιακβάλεηαη, νη 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζηεξεφηππα θαη ε ίδηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ 

ξφιν ηεο αληίιεςεο ζπκπησκάησλ, ζε κία κεηέπεηηα αλαζθφπεζε ηνπ κνληέινπ, ν 

Shaw (2001), επεζήκαλε φηη αλ θαη ε αηηηνινγία θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 
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απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο δελ κπνξνχλ απφ κφλνη ηνπο λα εμεγήζνπλ ηελ 

δηαθχκαλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ζχλνιφ ηεο. 

χκθσλα κε ην δεχηεξν κνληέιν, ην ζπκπεξηθνξηθφ, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο 

θαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο- θαηεγνξίεο 

κεηαβιεηψλ: ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνδηαζέηνπλ ην άηνκν γηα πηνζέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πηνζέηεζή 

ηεο (enabling factors) θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε ιήςεο 

βνήζεηαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, 

ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε θηι, θαζψο επίζεο θαη νη ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ε ηπρφλ ζηήξημε απφ ην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα θάζε 

παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνδηαζέζεη ην άηνκν λα δεηήζεη βνήζεηα. Η δεχηεξε 

θαηεγνξία παξαγφλησλ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ιήςε 

βνήζεηαο, σζψληαο ην άηνκν ζε απηή θαη παξάγνληεο πνπ ηελ δπζρεξαίλνπλ, φπσο 

είλαη ε χπαξμε ή κε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία αθνξά 

παξάγνληεο φπσο ε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο, ν ρξφλνο λφζεζεο θηι. Η 

ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, θξηηηθή ζην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ηνπ Andersen θαη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ην κνληέιν έηπρε πεξηνξηζκέλεο εκπεηξηθήο ζηήξημεο, ππνζηεξίδεη φηη 

νπζηαζηηθά παξαιείπνληαη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο, γεγνλφο πνπ θαηαδείρζεθε θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Andersen ζε κεηέπεηηα κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη κε ηελ νπνία ζέιεζε λα 

ζπκπιεξψζεη ην ππάξρνλ κνληέιν (Bradley θαη ζπλ., 2002).  

Σν ηειεπηαίν κνληέιν, ην κνληέιν ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία, εζηηάδεη ζε 

δχν θαηά βάζε παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πγεία ηνπ: ηελ αληίιεςε απεηιήο θαη ηελ ζπκπεξηθνξηθή εθηίκεζε. Η αληίιεςε 

απεηιήο ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν ζεσξεί φηη είλαη επάισην ζε 

κία αζζέλεηα, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηελ νπνία ην ίδην ην άηνκν αμηνινγεί 

φηη ζα έρνπλ νη ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο. Η ζπκπεξηθνξηθή αμηνιφγεζε αθνξά ηα 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ή ηα 

εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο θαη κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο. εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ απνηεινχλ ηα 

«θίλεηξα γηα δξάζε» (cues to action), παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ 

ηελ πηνζέηεζε κίαο ζπκπεξηθνξάο πγείαο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. Βαζηθέο αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ θαηά ηνλ Καξαδήκα 
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(2005), απνηεινχλ ην φηη ηείλεη λα ππεξηνλίζεη ηηο αηνκηθέο αμηνινγήζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο, αγλνψληαο ην πιαίζην εθδήισζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ην φηη «δελ 

πξνβιέπεη ηξφπνπο ή ζηξαηεγηθέο αιιαγήο ησλ (δπζιεηηνπξγηθψλ) αμηνινγήζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ». Παξ’ φια απηά,  αλακθηζβήηεηα ην κνληέιν πεπνηζήζεσλ γηα ηελ 

πγεία βξίζθεη κεγαιχηεξε εθαξκνγή θαη ζηήξημε απφ εθείλν ηνπ Andersen. 

Παξά ηελ παξάζεζε ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ ιήςε βνήζεηαο γηα ζέκαηα πγείαο, δελ έρεη αθφκε 

θαηαζηεί ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ζπκπεξηθνξά απηή, θαζψο επίζεο θαη ην πψο ηελ επεξεάδεη. Ήδε απφ ην πξψην 

θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έρεη θαλεί ν ξφινο πνπ ηα ππάξρνληα πξφηππα 

ζπκπησκάησλ θαη νη γλψζεηο ζρεηηθά κε απηά (ζπκπηψκαηα) δηαδξακαηίδνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αληίιεςήο ηνπο. Με δεδνκέλν ηνλ ξφιν απηφ, κία πηζαλή επίδξαζε 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ηνπ αηφκνπ δελ απνηειεί 

αλαπάληερν ζελάξην. πσο έδεημαλ νη Ferdous θαη ζπλ. (2014) ζε κία κειέηε ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ κεηέξεο αζζελψλ κε πλεπκνλία παηδηψλ απφ ην Μπαλγθιαληέο, ε 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή εηθφλα κίαο αζζέλεηαο είλαη δπλαηφλ 

λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλαγλψξηζή ηεο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο. Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ κειέηε δελ δηέζεηε θάπνηα 

πξνεγνχκελε επαθή κε ηα ζπκπηψκαηά ηεο αζζέλεηαο, κε απνηέιεζκα, φηαλ απηή 

εκθαλίζηεθε λα κελ κπνξέζνπλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ επηηπρψο, ελψ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο έιαβε ρψξα κφλν κεηά ηελ εθδήισζε ηδηαίηεξα εκθαλψλ ζπκπησκάησλ 

φπσο ε δπζθνιία αλαπλνήο, ππξεηφο θαη ζπαζκνί.  

Θα κπνξνχζε φκσο ην είδνο ηνπ ζπκπηψκαηνο λα επεξεάζεη ηελ πηζαλφηεηα 

αλαδήηεζεο βνήζεηαο; ε κία αξθεηά πξφζθαηε κειέηε, νη Abram, Silm, Maaroos θαη 

Oona (2009), θαηέδεημαλ ην ελδερφκελν ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα λα κελ 

απνηεινχλ θίλεηξν αλαδήηεζεο βνήζεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ κειέηε, νη νπνίνη απνηεινχζαλ αζζελείο πνπ 

έπαζραλ απφ ξνδφρξνπ λφζν, ζεψξεζε ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο αλαγθαία κφλν κεηά 

ηελ εκθάληζε θιεγκνλήο, παξά ην φηη είραλ πξνεγεζεί ζπκπηψκαηα φπσο εξχζεκα 

θαη ηειαγγεηεθηαζία. Βαζηθφ αίηην γηα ην θαηλφκελν απηφ, απνηεινχζε ην φηη νη 

αζζελείο αληηιακβάλνληαλ κελ ηηο δεξκαηηθέο αιιαγέο, αιιά δελ ηηο αμηνινγνχζαλ σο 

πηζαλά ζπκπηψκαηα πάζεζεο. Δλδηαθέξνλ εχξεκα απνηέιεζε θαη ην φηη, άζρεηα κε 

ηελ ζνβαξφηεηα ηεο πάζεζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ 
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απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ εηδηθφ ζρεηηθά κε απηήλ, απνηεινχηαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη θάλεθαλ λα έρνπλ θαιχηεξε ππνθεηκεληθή αληίιεςή ηεο. 

Παξάγνληα θιεηδί ζην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο βνήζεηαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

έθβαζεο ηεο αζζέλεηαο απνηειεί θαη ε «θαζπζηέξεζε αζζελή», ν ρξφλνο δειαδή πνπ 

πεξλάεη απφ ηελ εθδήισζε ή ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο, κέρξη 

ηελ πξψηε επίζθεςε ζε θάπνηνλ εηδηθφ (Demissie, Lindtjorn, Berhane, 2002). Η 

ζεκαζία ηεο θαζπζηέξεζεο απηήο γίλεηαη εχθνια  αληηιεπηή, αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ην 

γεγνλφο φηη ζε έλα θάζκα παζήζεσλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ, φπσο ην νμχ ζηεθαληαίν 

ζχλδξνκν θαη ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ε θαζπζηέξεζε απηή απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν 

παξάγνληα πνπ πεξηνξίδεη ηελ παξνρή ζεξαπεπηηθήο ζηήξημεο (Moser θαη ζπλ., 2006) 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη έλα ηέηνην θαηλφκελν, κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε έλα θάζκα παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δεκνγξαθηθνί θαη νηθνλνκηθνί, φπσο 

ην θχιν, ε εθπαίδεπζε, ε χπαξμε νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο θαη ε έιιεηςε αζθάιηζεο 

(Taghaddosi θαη ζπλ., 2010; Zhou θαη ζπλ., 2012), ζπλαηζζεκαηηθνί, φπσο ε χπαξμε 

ελφο αηζζήκαηνο θφβνπ ή ληξνπήο (Mavinkurve-Groothuis, Ηoogerbrugge, Meijer-

Vandenbergh, Brouwer, van Enk, 2008; Roushdi, Bassal, Johnston, 2009), ελψ 

αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, ε ππνηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο 

(Ellis & Vandermeer, 2011) θαη ε πηζαλφηεηα αδπλακίαο ζηελ αληίιεςε ηεο 

επηδείλσζήο ηνπο (Hedemalm, Schaufelberger, Ekman, 2008), απνηεινχλ κάιινλ 

ηνπο πην ζπρλά απαληψκελνπο.  

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη πέξα απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο, κηα ζεηξά 

άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο πγείαο, ε νηθεηφηεηα κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ 

(Biswas, Kabir, Nilsson, Zamman, 2006). Χζηφζν, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, νη 

παξάγνληεο απηνί δελ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην βαζηθφ ηεο ζέκα, ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. 

1.4.3. Αντίλθψθ ςυμπτωμάτων και ςυμμόρφωςθ με τθν κεραπευτικι 

αγωγι. Η αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Vigil  (2014), ε ππνηίκεζε 

ηεο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ είλαη δπλαηφλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα νδεγήζεη ζε 
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θαζπζηέξεζε ιήςεο θάπνηαο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ή αθφκε θαη ζε κε ιήςε ηεο. 

Αληίζεηα, ε ππεξηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή ρξήζε 

ηεο φπνηαο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ.  

 Η ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ πεπνηζήζεσλ ζε έλα πιήζνο ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο αληίιεςεο ησλ ζπκπησκάησλ, έρεη ηνληζηεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. πσο θαίλεηαη, νη πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηα εθάζηνηε ζπκπηψκαηα ηεο, 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζεξαπεπηηθή κέζνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κειέηε, νη 

Halm, Mora θαη Leventhal (2006), θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε κίαο ζηξεβινχο 

πεπνίζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θχζε ηεο πάζεζεο, ηελ νπνία ραξαθηήξηζαλ σο «φρη 

ζπκπηψκαηα, φρη άζζκα». Οη αζζελείο πνπ δηέζεηαλ ηελ πεπνίζεζε απηή, θαη 

απνηεινχζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο ζηελ κειέηε, 

αληηιακβάλνληαλ ην άζζκα σο κία νμεία, επεηζνδηαθή αζζέλεηα. Οη ζπλέπεηεο πνπ ην 

γεγνλφο απηφ είρε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, είλαη κάιινλ αλακελφκελεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ κία ηέηνηα αληίιεςε ηεο πάζεζήο ηνπο, θάλεθαλ ζε 

έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή έρνληαο 

σο θξηηήξην ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ. Με άιια  ιφγηα , νη αζζελείο έδεηρλαλ 

κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε θαη δηάζεζε λα αθνινπζήζνπλ ηελ αγσγή πνπ ζα έπξεπε λα 

αθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά, κφλν φηαλ είραλ έμαξζε ζπκπησκάησλ, θάηη ην νπνίν δελ 

ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφ φηαλ ε πάζεζε «είρε πεξάζεη».  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ επεξεάδεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή, δελ είλαη απφιπηα ζαθήο. Μία απφ ηηο 

επηθξαηέζηεξεο εξκελείεο, καδί κε εθείλε ηεο άκεζεο επίδξαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, είλαη ε εξκελεία πνπ ζέιεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ λα 

δηακεζνιαβεί ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αληηιακβαλφκελν βαζκφ ειέγρνπ ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ (Chen, Tsai, 

Chou, 2011). Η άπνςε απηή βαζίδεηαη ζηηο κειέηεο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

πεπνίζεζε ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία έρνπλ νη αζζελείο σο ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν πξνβιεπηηθφ παξάγνληα κίαο αίζηαο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη φζσλ παξαγφλησλ ηελ επεξεάδνπλ (Chen, Tsai, Lee, 2009). πσο 

θαίλεηαη, ε πεπνίζεζε απηή, «ζρεηίδεηαη κε πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ λα 
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θάλνπλ κε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο» (Orbell, O’Sullivan, Parker, Steele, Campbell, 

Weller, 2008). 

Πέξα απφ ηελ ιήςε εμσηεξηθήο βνήζεηαο, ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο είλαη 

δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνληαη θαη κία  ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξέο απηνβνήζεηαο πνπ 

πηνζεηεί ν αζζελήο κεηά ηελ εθδήισζε ή ηελ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

αζζέλεηαο. ε κία κειέηε πάλσ ζηνλ ηξφπν πνπ ε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ 

επεξεάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νη 

Reeder, Ercole, Peek θαη Smith (2013), παξνπζίαζαλ κεξηθά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα 

επξήκαηα. Έλα πξψην εχξεκα ήηαλ φηη παξά ην φηη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

δείγκαηνο ηεο κειέηεο (40%) είρε εκθαλίζεη «πνιχ ελνριεηηθά» ή «ζπλερψο 

ελνριεηηθά» ζπκπηψκαηα, ε ιήςε βνήζεηαο απφ εηδηθφ έγηλε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο  

εβδνκάδεο κεηά ηελ εκθάληζή ηνπο, ελψ γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ε κέζε 

θαζπζηέξεζε ήηαλ ηξεηο εκέξεο. Μία πηζαλή αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ην φηη 

νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (93,3% ηνπ δείγκαηνο), αμηνιφγεζαλ ηηο 

φπνηεο αιιαγέο ζηελ πγεία ηνπο σο ζπκπηψκαηα επηδείλσζεο ηεο πάζεζήο ηνπο κφλν 

κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν, ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

ηηο είρε πξσηχηεξα θξίλεη σο απνηειέζκαηα αιιαγψλ ζε πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. ην δηάζηεκα ηεο θαζπζηέξεζεο έιαβαλ ρψξα νη δηάθνξεο 

ζπκπεξηθνξέο απηφ- θξνληίδαο, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ: ιήςε 

θαξκαθνζεξαπείαο ρσξίο ζχζηαζε απφ εηδηθφ, μεθνχξαζε, αιιαγέο ζηε δηαηξνθή, 

αιιαγέο ζρεηηθά κε ηνλ χπλν (ππεξχςσζε πιάηεο θξεβαηηνχ) θαη άζθεζε ππφ ηε 

κνξθή βαδίζκαηνο. Παξά ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζίαζαλ ηα επξήκαηα, νη κειεηεηέο 

πξνεηδνπνηνχλ φηη ζπκπεξηθνξέο φπσο ε ρξήζε θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή, πνπ ήηαλ 

θαη ε πην θνηλή απφ εθείλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ, είλαη δπλαηφλ φρη κφλν λα είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο, αιιά αθφκε θαη λα πξνθαιέζνπλ αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

 

1.5. Άγρνο Τγείαο 

1.5.1. Οριςμόσ και κφρια χαρακτθριςτικά. Σν δεχηεξν κεγάιν ζέκα κε ην 

νπνίν ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα εξγαζία, αθνξά έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο έρεη 

απαζρνιήζεη έληνλα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη έρεη γίλεη ζε έλαλ κεγάιν 

βαζκφ αληηθείκελν κειέηεο, ην άγρνο πγείαο. Χο άγρνο πγείαο, ελίνηε θαινχκελν θαη 
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ππνρνλδξίαζε, ραξαθηεξίδεηαη ε «εμνπζελσηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη αζζελείο 

είλαη δηαξθψο απαζρνιεκέλνη κε ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ζνβαξά άξξσζηνη» (Avia & 

Ruiz, 2005). χκθσλα κε ην DSM-IV-TR (2000), ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

άγρνπο πγείαο είλαη ην φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνπο θφβνπο χπαξμεο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο, βαζίδεηαη ζε παξεξκελείεο θαινήζσλ ή ήζζνλνο ζεκαζίαο ζσκαηηθψλ 

αηζζήζεσλ.  

ε απηφ ην ζεκείν θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί φηη φηαλ κηιάκε γηα άγρνο 

πγείαο, θάλνπκε ιφγν γηα κία ζαθψο θαζνξηζκέλε δηαηαξαρή, κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα δηάγλσζεο θαη αξθεηέο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

ην παξειζφλ, ε δηαηαξαρή θαηαηαζζφηαλ ζηηο ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο (American 

Psychiatric Association, 2000), κέρξη θαη ηελ 5
ε
 έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εγρεηξηδίνπ 

DSM (American Psychiatric Association, 2013a), ζηελ νπνία έγηλαλ θάπνηεο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, κε ηελ θαηεγνξία ησλ «δηαηαξαρψλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ» 

(somatic symptom disorder) λα αληηθαζηζηά ηηο ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο (American 

Psychiatric Association, 2013c). Οη αιιαγέο απηέο επεξέαζαλ κεηαμχ άιισλ θαη ηελ 

δηαηαξαρή ηεο ππνρνλδξίαζεο. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-V, νη αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ απφ δηαηαξαρή άγρνπο αζζέλεηαο είλαη δπλαηφλ λα πάζρνπλ ηαπηφρξνλα θαη 

απφ θάπνηα ηαηξηθή αζζέλεηα ή πάζεζε, ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη απαξαίηεην. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, έλαο αζζελήο ν νπνίνο πξσηχηεξα ζα ιάκβαλε δηάγλσζε γηα 

ππνρνλδξίαζε, εάλ παξνπζηάδεη έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, 

κε βάζε ην DSM-V ζα ιάβεη δηάγλσζε γηα δηαηαξαρή ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, ελψ 

ειιείςεη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, ε δηάγλσζε ζα θάλεη ιφγν γηα δηαηαξαρή άγρνπο 

αζζέλεηαο (American Psychiatric Association, 2013b). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο, ζχκθσλα κε ην DSM-V είλαη ην 

φηη νη αζζελείο θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ νμπκέλε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ζσκαηηθψλ 

αηζζήζεσλ, έληνλν άγρνο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο κίαο κε δηαγλσζκέλεο 

αζζέλεηαο, αθηεξψλνπλ ζεκαληηθά πνιχ ρξφλν θαη ελέξγεηα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηεο πγείαο, ελψ ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα θαζεζπραζηνχλ. 

Δλδηαθέξνλ, ηέινο, είλαη ην φηη ζχκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο, ε δηαηαξαρή άγρνπο 

αζζέλεηαο απνηειεί κία δηαηαξαρή ζηελ αληίιεςε θαη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αηφκνπ (Avia & Ruiz, 2005). 
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ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα 

παξνπζίαζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην άγρνο πγείαο είλαη δπλαηφλ λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηνπ πσο ελδερνκέλσο επεξεάδεη ηελ πγεία θαη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, κέζα απφ αλαθνξέο ζε κία ζεηξά απφ κειέηεο νη νπνίεο 

παξνπζίαζαλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα γχξσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

Σαπηφρξνλα, θιείλνληαο ην θνκκάηη απηφ , ζα αλαθεξζνχλ θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο. 

 

1.6. Άγρνο Τγείαο θαη Αληίιεςε πκπησκάησλ.  

Η ππφζεζε χπαξμεο θάπνηαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ηεο 

αληίιεςεο ζπκπησκάησλ έρεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππνζηεξηρηεί, κε ηελ 

επηθξαηέζηεξε αληίιεςε λα ζέιεη ηα άηνκν ηα νπνία δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα 

άγρνπο πγείαο λα έρνπλ απμεκέλε επίγλσζε ησλ ζσκαηηθψλ ηνπο αηζζήζεσλ- 

ζπκπησκάησλ (Ferguson, 2008). Χζηφζν, ην πνηα αθξηβψο είλαη ε επίδξαζε πνπ ην 

άγρνο πγείαο αζθεί ζηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη κία αζζέλεηα, είλαη 

έλα εξψηεκα ην νπνίν θαίλεηαη λα κελ έρεη δερζεί αθφκε νξηζηηθή απάληεζε, αθνχ, 

απφ πιεπξάο εκπεηξηθήο ζηήξημεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ εξεπλψλ δίλνπλ 

κία κάιινλ αζαθή εηθφλα. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζε κία ηδηαίηεξα πξφζθαηε κειέηε, νη Goodwin, Fairclough 

θαη Poole (2013), έδεημαλ πσο ην άγρνο πγείαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αλαθνξά 

πεξηζζφηεξσλ ζπκπησκάησλ. Χζηφζν, άκεζε επίδξαζε παξαηεξήζεθε κφλν γηα ηνπο 

άλδξεο ζπκκεηέρνληεο. Πέξα απφ απηή ηελ άκεζε επίδξαζε, κία έκκεζε επίδξαζε 

δηακεζνιαβνχκελε απφ  ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο παξαηεξήζεθε θαη 

γηα ηα δχν θχια., εχξεκά πνπ εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο πγείαο 

ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. 

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνληα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο ην άγρνο πγείαο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ εξκελεία ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ έδσζε θαη ε κειέηε ησλ 

Neng θαη Weck (2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαλεί ε 

επίδξαζε πνπ ην άγρνο πγείαο ζα κπνξνχζε λα αζθεί ζηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα 

εξκελεχνπλ θνηλά, αιιά αζαθή σο πξνο ηελ παζνινγία  κε ηελ νπνία ζρεηίδνληαη 
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ζπκπηψκαηα. πσο θάλεθε, ζε αληίζεζε κε ηνπο πγηείο ζπκκεηέρνληεο θαη εθείλνπο 

πνπ έπαζραλ απφ δηαθφξσλ εηδψλ αγρψδεηο δηαηαξαρέο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο παξνπζίαδαλ έλα ηδηφκνξθν πξφηππν εξκελείαο ησλ 

ζπκπησκάησλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν έηεηλαλ λα απνδίδνπλ ηα αμηνινγνχκελα 

ζπκπηψκαηα θαηά βάζε ζε αζζέλεηεο ή παζήζεηο κε κέηξηα έσο πςειή ζνβαξφηεηα, 

πξνζπεξλψληαο εξκελείεο πνπ αθνξνχλ πην ήπηεο αζζέλεηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη  ηα εθάζηνηε 

ζπκπηψκαηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο, ή φπσο αλαθέξνπλ 

νη έξεπλεο πνπ βαζίδνληαλ ζηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV, άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί 

κε ζσκαηφκνξθε δηαηαξαρή, είλαη θαη ην φηη, φπσο θαίλεηαη, ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα απηά θαηά βάζε ζε θπζηθνχο παξάγνληεο, ζε αληίζεζε κε αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ απφ θάπνηα αγρψδε δηαηαξαρή ή θάπνηα δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, νη νπνίνη 

ηα εξκελεχνπλ σο έρνληα θπξίσο ςπρνινγηθά αίηηα  (Henningsen, Jakobsen, 

Schiltenwolf, Weiss, 2005). 

Πνηνη φκσο είλαη εθείλνη νη κεραληζκνί, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ην άγρνο πγείαο 

επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ; Μία πξψηε, πηζαλή απάληεζε 

αλαθέξζεθε ήδε. χκθσλα κε ηνπο Goodwin, Fairclough θαη Poole (2013) ινηπφλ, ε 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο πγείαο ζηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα 

ζπκπηψκαηα κίαο αζζέλεηαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηιεθηηθήο 

πξνζνρήο. πσο ππνζηεξίδεη ε εξκελεπηηθή απηή πξφηαζε, ηα πςειά επίπεδα άγρνπο 

πγείαο ζπκβάιινπλ ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηα ζσκαηηθά ζήκαηα- ζπκπηψκαηα. 

Χο απνηέιεζκα, ηα άηνκα αλαθέξνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπκπησκάησλ.  

Μία ελδηαθέξνπζα, αλ θαη κάιινλ αλεπαξθψο ηεθκεξησκέλε εξκελεία, 

ηνλίδεη ην ξφιν ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο έθθξηζεο 

θνξηηδφιεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα ηεο νξκφλεο 

θνξηηδφιεο παξνπζηάδνπλ κία πεξηνδηθή θπθιηθφηεηα, αθνχ παξαηεξείηαη κία 

αχμεζε ηνπο θαηά ην ηέινο ηνπ χπλνπ, κε ηα πςειφηεξα επίπεδα λα θαηαγξάθνληαη 

κηζή ψξα κεηά ηελ αθχπληζε. Σα επίπεδα απηά δηαηεξνχληαη κέρξη θαη κία ψξα 

αξγφηεξα, νπφηε θαη αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη ζηαδηαθά, δηαδηθαζία πνπ εθηείλεηαη 

ζηελ δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο εκέξαο, κέρξη ηελ επφκελε αχμεζή ηνπο, ιίγν πξηλ ηελ 

επφκελε αθχπληζε ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο βηνινγηθήο απηήο 

εξκελείαο, κία κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο θνξηηδφιεο πην απφηνκε απφ ηελ 
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ζπλεζηζκέλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 

επίγλσζε ζρεηηθά κε ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (Edwards, Hucklebridge, Clow, 

Evans, 2003). Αλαθνξηθά κε ην άγρνο πγείαο, απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη είλαη φηη 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ηελ απφηνκε απηή κείσζε (Ferguson, 2008). Παξά ηελ 

ελδηαθέξνπζα ζπιινγηζηηθή ηνπ θαη ην εχξεκα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο 

πγείαο ζηελ έθθξηζε ηεο θνξηηδφιεο, σζηφζν, ν ίδηνο ν Ferguson, δελ κπφξεζε λα 

εληνπίζεη θάπνηα άκεζε επίδξαζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξκφλεο ζηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ.  

 

1.7. Άγρνο Τγείαο, Τγεία θαη πκπεξηθνξά 

χκθσλα κε DSM-IV-TR (φπσο αλαθέξεηαη ζην Bright, 2003), ην νπνίν 

απνηέιεζε ην δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε έλα κεγάιν θνκκάηη 

ηεο έξεπλαο γχξσ απφ ην άγρνο πγείαο, ν επηπνιαζκφο ηεο δηαηαξαρήο ζε, θαηά ηα 

άιια πγηή άηνκα, θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5%, πνζνζηά πνπ αλεβαίλνπλ ζην 2 έσο 7% 

φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα πιεζπζκνχο αζζελψλ πνπ δηαζέηνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα 

πγείαο. Χζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, εκπεηξηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ αξθεηά 

κεγαιχηεξα πνζνζηά επηπνιαζκνχ, εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε αζζελψλ κε ππάξρνληα 

πξνβιήκαηα πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα δείγκα 28.991 αζζελψλ πνπ έπαζραλ 

απφ κία ζεηξά απφ αζζέλεηεο θαη παζήζεηο, νη Tyler θαη ζπλ. (2011) εληφπηζαλ 

ζεκαληηθά πςειά πνζνζηά άγρνπο πγείαο ζην 19.8% ηνπ ζπλφινπ. Τςειά πνζνζηά 

επηπνιαζκνχ ζεκείσζαλ ζε κία αξθεηά παιηφηεξε κειέηε θαη νη Seivewright θαη ζπλ. 

(2004), κε ηνπο αζζελείο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε δηαηαξαρήο 

άγρνπο πγείαο λα αγγίδνπλ ην 8-11%.  

Δλδηαθέξνπζα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο, είλαη ε ζεκαληηθά 

κεγάιε πηζαλφηεηα ζπλλνζεξφηεηαο κε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. ε κία κειέηε 

πνπ δηεμήρζε απφ κία νκάδα Διιήλσλ κειεηεηψλ (Garyfallos θαη ζπλ., 2008), ηα 

πνζνζηά ησλ αζζελψλ κε άγρνο πγείαο πνπ δηέζεηαλ άιιε κία ηνπιάρηζηνλ 

δηεγλσζκέλε δηαηαξαρή, έθηαλαλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ζπλππνινγίδνληαο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ εθδειψζεη ζπκπηψκαηα θάπνηαο απφ ηηο εμεηαδφκελεο 

δηαηαξαρέο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην παξειζφλ, ηα πνζνζηά άγγηδαλ ην 88%. Σα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο αθνξνχζαλ ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

αθνινπζνχκελα απφ δηάθνξεο κνξθέο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. ε κία πξνζπάζεηα 
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εξκελείαο ησλ επξεκάησλ ηνπο, εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηηο δχν θαηεγνξίεο 

δηαηαξαρψλ πνπ θάλεθαλ λα εθδειψλνληαη ζπρλφηεξα ζε αζζελείο κε άγρνο πγείαο 

θαη θπξίσο αλαθνξηθά κε ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, νη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ ηελ 

πηζαλφηεηα χπαξμεο θάπνησλ θνηλψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ αηφκσλ κε άγρνο πγείαο. Δλδηαθέξνπζα  ήηαλ θαη ε ππφζεζε χπαξμεο 

κίαο  θνηλήο «δηάζεζεο άγρνπο», πνπ πξνδηαζέηεη ηα άηνκα γηα αλάπηπμε αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ αξρηθά θαη δηαηαξαρήο άγρνπο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζηελ ζπλέρεηα. 

Πέξα, φκσο, απφ επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ δηαηαξαρή, ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ γεληθφηεξε ζρέζε ηνπ άγρνπο πγείαο κε ηελ ίδηα ηελ πγεία θαίλεηαη 

λα είλαη ιηγνζηά, απφ φζα ηνπιάρηζηνλ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Η ηάζε γηα ηελ ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ 

κειεηεηψλ είλαη λα εζηηάδνπλ κάιινλ ζηνλ ηξφπν πνπ ην άγρνο πγείαο επεξεάδεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά, θαηλφκελν ελ κέξεη δηθαηνινγνχκελν απφ ηελ θχζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπ. 

Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηελ ζρέζε άγρνπο πγείαο θαη ζπκπεξηθνξάο, ηα 

εκπεηξηθά ζηνηρεία είλαη θαη πεξηζζφηεξα θαη ζαθέζηεξα. Δθηφο απφ φζα ήδε 

αλαθέξζεθαλ ζπλνπηηθά (ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηε πηζαλφηεηα λφζεζεο, 

εζηίαζε ζε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ηάζε παξεξκήλεπζεο ζπκπησκάησλ θηι), κία 

ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απηά. ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, ζα γίλεη 

κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο νξηζκέλσλ απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο απφ απηέο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

πσο θάλεθε θαη απφ ηελ ελφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ, κία απφ ηηο πην θνηλέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, 

αθνξά ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ άγρνπο πγείαο, ε αλαδήηεζε 

βνήζεηαο απνηειεί κάιινλ ηελ κία φςε ηνπ λνκίζκαηνο, κε ηελ απνθπγή αλαδήηεζεο 

λα απνηειεί ηελ άιιε. χκθσλα κε ηνλ Starcevic (2013), απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη 

είλαη φηη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο απνηειεί ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη θαηά βάζε κε 

ηελ χπαξμε άγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ην άηνκν λα δηαζέηεη ήδε θάπνηα 

αζζέλεηα, ελψ ε απνθπγή αλαδήηεζεο κάιινλ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο ηπρφλ 

αλάπηπμεο θάπνηαο αζζέλεηαο ζην κέιινλ. Με βάζε ηελ δηάθξηζε απηή, αξθεηά 

πηζαλφ θαίλεηαη ην ζελάξην ε αλαδήηεζε βνήζεηαο λα ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο 
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πάζρνληεο απφ δηαηαξαρή ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, θαηά DSM-V, ελψ ε απνθπγή 

ηεο λα απνηειεί ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη θπξίσο απφ άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαηαξαρή άγρνπο αζζέλεηαο.  

Μηα άιιε, ζρεηηθή κε ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο, ζπκπεξηθνξά, απνηειεί ε 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο αζθάιεηαο. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη αλαθνξηθά κε 

απηήλ είλαη φηη ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο, ηείλνπλ λα 

αλαδεηνχλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε 

ελφο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο (Tang θαη ζπλ., 2007). Χζηφζν, ζχκθσλα κε θάπνηνπο 

κειεηεηέο, ε εκθάληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ελδέρεηαη λα κελ απνηειεί 

απφξξνηα ησλ πςειψλ επηπέδσλ άγρνπο πγείαο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη 

εθείλε πνπ ηα πξνθαιεί.  

ηελ κειέηε πνπ ππνζηήξημε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, νη Olatunji, Etzel, 

Tomarken, Ciesielski, Deacon (2011), ζπλέθξηλαλ κία νκάδα αηφκσλ απφ ηα νπνία 

είρε δεηεζεί λα πηνζεηήζνπλ κία ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ πγείαο (απνιχκαλζε δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ, απνθπγή επαθήο κε πηζαλψο κνιπζκέλα απφ βαθηήξηα αληηθείκελα, 

απνιχκαλζε ρεξηψλ κεηά απφ επαθή κε ηέηνηα αληηθείκελα θηι), κε άηνκα απφ ηα 

νπνία δελ είρε δεηεζεί λα αιιάμνπλ θάηη ζηελ ξνπηίλα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πγεία 

ηνπο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε 

ηα νπνία, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ εκπιαθεί ελεξγά ζηηο δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο 

πγείαο, εκθάληζαλ κία ζεκαληηθή αχμεζε ηφζν ζηα επίπεδα άγρνπο πγείαο, φζν θαη 

ζε ζρεηηθέο κε απηά πεπνηζήζεηο. Σαπηφρξνλα, ζπκπεξηθνξέο φπσο ε απνθπγή 

παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηα άηνκα επάισηα ζε θάπνηα 

αζζέλεηα θαη ζπρλή εκθάληζε ζθέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία, θάλεθαλ πηνζεηνχληαη 

σο απνηέιεζκα ηνπ πεηξακαηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη λα δηαηεξνχληαη αθφκε θαη κεηά ην 

πέξαο ηνπ. ε κία πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ επξεκάησλ ηνπο, νη εξεπλεηέο 

ππνζηήξημαλ πσο ε επαθή κε ζπκπεξηθνξέο πγείαο πνπ ην άηνκν δελ δηέζεηε 

πξσηχηεξα, ελδέρεηαη λα ην θάλεη λα ηηο αμηνινγεί σο απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο πγείαο ηνπ, ρσξίο σζηφζν λα  νξίζνπλ ζαθψο ην κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα ζπκβαίλεη. 

Σέινο, πέξα απφ εθείλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε, κηα ζεηξά άιισλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθδειψλνληαη απφ άηνκα κε πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο, 

απνηεινχλ: ε ςπραλαγθαζηηθή δηεξεχλεζε ζεκάησλ πγείαο, ε ζπρλή κέηξεζε ησλ 
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δσηηθψλ ζεκείσλ θαη ν ζπρλφο ζσκαηηθφο έιεγρνο γηα ζεκάδηα αζζέλεηαο, ε ζπρλή 

δηεμαγσγή δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ε ζπρλή αιιαγή γηαηξψλ κεηά ηελ ιήςε 

αξλεηηθήο απάληεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θάπνηαο αζζέλεηαο (Mayo 

Clinic Staff, 2010).  

 

1.8. θνπόο θαη Τπνζέζεηο Παξνύζαο Μειέηεο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ κίαο αζζέλεηαο ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο 

πγείαο θαη ηελ χπαξμε ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο ζηελ νηθνγέλεηα. Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο 

ήηαλ λα θαλεί ην θαηά πφζν, ζε θαηά βάζε πγηή πιεζπζκφ, ε αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ ην εάλ ην ππνζεηηθφ ζελάξην λφζεζεο 

αθνξά ην ίδην ην άηνκν ή θάπνην ηξίην, γλσζηφ ηνπ πξφζσπν. 

Τπόζεζε 1
ε
: Σα ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ γλσζηά πξφζσπα ζα  ηείλνπλ λα 

αμηνινγνχληαη σο πην ζνβαξά ζε ζρέζε κε απηά πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ. 

Τπόζεζε 2
ε
: Η αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ γίλεηαη 

ελαξγέζηεξε κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ. 

Τπόζεζε 3
ε
: Άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο ζα 

παξνπζηάδνπλ ελαξγέζηεξε αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, ηα άηνκα 

κε κέηξηα ή ρακειά επίπεδα άγρνπο πγείαο.  

Τπόζεζε 4
ε
: Σα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ρξφληαο 

αζζέλεηαο, ζα παξνπζηάδνπλ ελαξγέζηεξε αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

ζπκπησκάησλ ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ δελ δηαζέηνπλ θάπνην ηζηνξηθφ. 
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Κεθάιαην 2  

Μέζνδνο 

2.1. Γείγκα (πκκεηέρνληεο) 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απαξηίζηεθε απφ 210 ζπλνιηθά 

ζπκκεηέρνληεο (n=210), απφ ηνπο νπνίνπο νη 62 (29,5 %) ήηαλ άλδξεο θαη νη 148 

(70,5%) γπλαίθεο. Σελ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηεινχζαλ ηα 19,6 έηε, κε 

ηελ ειηθία ηνπ/ ηεο λεφηεξνπ/ εο ζπκκεηέρνληα/ νπζαο λα απνηεινχλ ηα 17,9 έηε θαη 

ηνπ/ ηεο γεξαηφηεξνπ/ εο ηα 28 έηε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ 

Έιιελεο θνηηεηέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηέζεηαλ ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 173 δελ 

δηέζεηαλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα πγείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο  

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ελψ 29 άηνκα αλέθεξαλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο 8 απφ ηνπο 210 ζπκκεηέρνληεο, δελ ππήξμαλ 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. ρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο (φρη απαξαίηεηα ρξφληαο), 60 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

φηη είραλ αξξσζηήζεη θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ, ελψ 142 αλέθεξαλ κε χπαξμε 

ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο. Γεδνκέλα ζρεηηθά θαη κε απηή ηε κεηαβιεηή, δελ πξνέθπςαλ 

γηα 8 ζπκκεηέρνληεο. ρεηηθά κε ηελ χπαξμε νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο, 80 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηελ χπαξμε  αζζέλεηαο ή πάζεζεο ζην ζηελφ 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 122 δελ αλέθεξαλ ηελ χπαξμε θάπνηαο αζζέλεηαο, ελψ 

θαη πάιη, δεδνκέλα δελ ππήξμαλ γηα 8 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Σελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηέιεζαλ θνηηεηέο δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζψο επίζεο θαη θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

θαη ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο, ελψ απφ ην ηκήκα ςπρνινγίαο ζπκκεηείραλ κφλν θνηηεηέο νη 

νπνίνη βξίζθνληαλ ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνδψλ ηνπο. Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ήηαλ ε ειηθία θαη ε πξνζπάζεηα απνθπγήο παξαγφλησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη νη νπνίνη ζα ζρεηίδνληαλ κε 

γλψζεηο νη νπνίεο είραλ πξνέιζεη απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ςπρνινγία ζπνπδέο (εμ νπ 

θαη ε επηινγή θνηηεηψλ ςπρνινγίαο κφλν πξψηνπ εμακήλνπ).  
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2.2. Δξγαιεία 

Γηα ηελ κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα, 

πνπ δηέζεηαλ κία ζεηξά απφ επηκέξνπο θιίκαθεο. Η βαζηθή δηαθνξά ησλ, θαηά ηα 

άιια παλνκνηφηππσλ εξσηεκαηνινγίσλ, έγθεηην ζηα ππνζεηηθά ζελάξηα πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ζηνλ ζθνπφ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε νκάδα 

εξσηεκαηνινγίσλ εμέηαδε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζνβαξφηεηα κίαο ζεηξάο ζπκπησκάησλ πνπ ππνζεηηθά αθνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ελψ ε δεχηεξε, ηελ αληίιεςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζνβαξφηεηα ζπκπησκάησλ πνπ 

ππνζεηηθά δηέζεηε έλα νηθείν ηνπο πξφζσπν. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εμέηαζεο ησλ ελ 

ιφγσ παξαγφλησλ, αλαπηχρζεθαλ πέληε δηαθνξεηηθά ππνζεηηθά ζελάξηα λφζεζεο, 

θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηέγξαθε κία ζεηξά ζπκπησκάησλ (Cronbach a= .81). Ο/Η 

θάζε ζπκκεηέρσλ/ νπζα θαινχηαλ λα αμηνινγήζεη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ πεξηέγξαθε ην θάζε ζελάξην, ζπκπιεξψλνληαο κία θιίκαθα Likert 

απφ ην 1 εσο ην 7, φπνπ ην 1 αληηπξνζψπεπε ηελ ειάρηζηε αληηιεπηή ζνβαξφηεηα θαη 

ην 7 ηελ κέγηζηε. Δπίζεο, πέξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα αλαθέξνπλ ηελ αζζέλεηα ζηελ νπνία ηνπο παξέπεκπαλ 

ηα ζπκπηψκαηα απηά, ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην ίζρπε θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

γηαηί ηα ζρέηηδαλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ή γηαηί δελ ηα ζρέηηδαλ κε θακία.  

Σα πεξηγξαθφκελα ζπκπηψκαηα απμάλνληαλ πξννδεπηηθά ζε αξηζκφ, θαζψο 

ην άηνκν πξνρσξνχζε ζε θάζε επφκελν ζελάξην. Σαπηφρξνλα, εθηφο απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκπησκάησλ, θάζε ζελάξην δηέζεηε θαη πην δπζάξεζηα 

ζπκπηψκαηα, απφ ηα πξνεγνχκελά ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαζέηνπκε ηηο πεξηγξαθέο 

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ πέκπηνπ ζελαξίνπ: "'Έλα άηνκν έλησζε θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο 

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

ζηηγκέο γηλφηαλ έληνλνο" (πξψην ζελάξην) θαη "'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, 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" (πέκπην ζελάξην). 
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Σν άγρνο πγείαο αμηνινγήζεθε κε ηελ ζρεηηθή θιίκαθα απφ ην Πνιπδηάζηαην 

Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο (απφδνζε ηνπ φξνπ Multidimensional Health Questionnaire, 

Snell & Johnson, 1997). Η θιίκαθα απνηειείηαη απφ 5 ζηνηρεία (π.ρ., Αηζζάλνκαη 

άγρνο φηαλ ζθέθηνκαη ηελ πγεία κνπ, Cronbach a= .84). Οη ζπκκεηέρνληεο 

απαληνχζαλ ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, θπκαηλφκελε απφ ην 1 

(«Γηαθσλψ») κέρξη ην 5 («πκθσλψ»).  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηαηηζηηθφ Παθέην γηα 

ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS 20).  

2.3. ρεδηαζκόο 

Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ. Σελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απνηέιεζε ε αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

ζπκπησκάησλ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηέζζεξεηο. Σελ πξψηε απνηέιεζε ην 

πιήζνο ησλ ζπκπησκάησλ, κε πέληε δηαθνξεηηθά επίπεδα λα θαζνξίδνληαη απφ ηα 

πέληε ππνζεηηθά ζελάξηα. Η δεχηεξε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ήηαλ ην λνζνχλ 

πξφζσπν, κε επίπεδα ηνλ «εαπηφ» θαη ηνλ «άιιν». Η ηξίηε θαη ε ηέηαξηε κεηαβιεηή, 

ήηαλ, ην άγρνο πγείαο θαη ε χπαξμε νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αζζελείαο, αληίζηνηρα. 

2.4. Γηαδηθαζία 

Σελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο απνηέιεζε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ 

ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ αξκφδην θαζεγεηή, ηα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ απηνχο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 

αθαδεκατθήο παξάδνζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξήζεθαλ φηη ζα ιάκβαλαλ κέξνο 

ζε κία κειέηε ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπφλεζεο κίαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα είρε ηελ κνξθή ηεο 

απάληεζεο ζε κία ζεηξά απφ θιίκαθεο, δηάξθεηαο πεξίπνπ κηζήο ψξαο. Απφ ην ζχλνιν 

ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηελ εθάζηνηε δηάιεμε, δεηήζεθε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κφλν νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηκήκαηα 

άιια, εθηφο απφ ην ηκήκα Φπρνινγίαο θαη νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο πνπ 

βξίζθνληαλ ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζα έπξεπε λα είλαη κέρξη 30 έηε. Δλαιιάμ, δφζεθε ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα, είηε έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ 

ζηνλ εαπηφ, είηε έλα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ζε θάπνηνλ άιιν. 
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Αθνχ δηαβεβαηψζεθαλ πσο ζα κπνξνχζαλ αλά πάζα ζηηγκή λα εθθξάζνπλ 

νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη ζπκκεηέρνληεο πξνεηξάπεζαλ 

λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζπκπιήξσζή ηνπο.  

Σελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε θαηαγξαθή ηνπο. Οη απαληήζεηο 

θάζε ζπκκεηέρνληα κεηαθέξζεθαλ ζε έλα θχιιν δεδνκέλσλ ηνπ SPSS 20, ην νπνίν 

ζηελ ζπλέρεηα απνηέιεζε θαη ηελ βάζε ησλ δεδνκέλσλ. ην ζηάδην απηφ 

απνθιείζηεθαλ θαη ηπρφλ απαληήζεηο αηφκσλ πνπ ήηαλ πάλσ απφ 30 ρξφλσλ ή 

αλήθαλ ζε θάπνην εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο, πέξα απφ ην πξψην.  

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κειέηεο, απνηέιεζε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 3  

Απνηειέζκαηα 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM SPSS 20, ελψ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο ηνπ Cronbach (Cronbach’s α). Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην επηινγήο ήηαλ ε 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (repeated measures 

ANOVA), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη είηε φηαλ έρνπκε αμηνινγήζεη κία κεηαβιεηή ζην 

ίδην δείγκα ζπκκεηερφλησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο,  

είηε φηαλ κε ηελ ρξήζε κίαο θιίκαθαο έρνπκε πάξεη κεηξήζεηο γηα δχν δηαθνξεηηθέο 

κεηαβιεηέο (Ρνχζζνο & Δπζηαζίνπ, 2008). Αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα κειέηε, ε 

επηινγή αθνξνχζε ηελ δεχηεξε πεξίπησζε. Ο δείθηεο ζπζρέηηζεο, Pearson r, 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα λα ειεγρζεί ε πηζαλή ζρέζε αλάκεζα ζην άγρνο πγείαο 

θαη ηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ. 

Η χπαξμε κίαο θχξηαο επίδξαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ ζηελ 

αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο παξαηεξήζεθε κε βάζε ηνλ δείθηε Wilks’ ι, F(4,93)= 

23.66, p< .01. Απφ ηελ ζχγθξηζε θαηά δεχγε, παξαηεξήζεθε κία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα αλάκεζα ζε θάζε δχν 

δηαδνρηθά ζελάξηα θαη ζπλεπψο θαη αλάκεζα ζε θάζε ζελάξην θαη θάζε πξνεγνχκελφ 

ηνπ.  

Μία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε παξαηεξήζεθε επίζεο κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ππνζεηηθήο λφζεζεο εαπηνχ ε 

άιινπ, F(4, 201)= 3.08, p< .05. Οη δηαθνξέο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ 

ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηα δηαδνρηθά ζελάξηα, φζν θαη γηα ηελ ζχγθξηζε θάζε ζελαξίνπ 

κε θάζε πξνεγνχκελφ ηνπ.  

Η κφλε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ αληηιακβαλφκελε 

ζνβαξφηεηα, παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηνπ 4νπ θαη ηνπ 5νπ ζελαξίνπ ζηηο αμηνινγήζεηο 

ζπκπησκάησλ νηθείσλ πξνζψπσλ. Σν εχξεκα απηφ αθνξνχζε κφλν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ αλέθεξαλ ηελ χπαξμε αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο. Οη 

επηδξάζεηο ηφζν ηνπ πιήζνπο ησλ ζπκπησκάησλ, φζν θαη ηεο ππνζεηηθήο λφζεζεο 

εαπηνχ ή άιινπ, παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 1.  
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Γπάθημα 1. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εθηηκψκελσλ νξηαθψλ κέζσλ φξσλ 

αληηιακβαλφκελεο ζνβαξφηεηαο ζπκπησκάησλ, ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ππνζεηηθήο λφζεζεο (εαπηνχ θαη άιινπ). 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άγρνπο πγείαο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

ζπκπησκάησλ. Η εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ θαηέδεημε ηελ χπαξμε κίαο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο, κφλν αλάκεζα ζην άγρνο πγείαο θαη ην πξψην 

ζελάξην, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ αμηνινγνχζαλ ππνζεηηθά ζπκπηψκαηα ζηνπο 

εαπηνχο ηνπο, r= .235, n= 108, p< .05.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο 

ζηνλ αληηιακβαλφκελν βαζκφ ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, δελ παξαηεξήζεθαλ. 

Σέινο, απφ ηα δηάθνξα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ππφινηπνπο ζρεηηθνχο 

κε ηελ πγεία παξάγνληεο, παξαηεξήζεθε κφλν κία ηάζε επίδξαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

αζζέλεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο. 
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Κεθάιαην 4 

πδήηεζε 

Η παξνχζα κειέηε είρε σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε 

χπαξμε θαη ην πιήζνο ησλ ζπκπησκάησλ ζηνλ εαπηφ ή ζε θάπνην νηθείν πξφζσπν, ην 

άγρνο πγείαο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αζζέλεηαο, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηάο ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ. πσο θάλεθε απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο 

θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ θαη 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ θάπνην νηθείν πξφζσπν, ελψ ηαπηφρξνλα, ν αξηζκφο ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ην άγρνο πγείαο θαίλεηαη λα απνηεινχλ δχν παξάγνληεο πνπ επίζεο 

επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ ηεο αληηιακβαλφκελεο ζνβαξφηεηαο. Σέινο, ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ αζζέλεηαο δελ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ηα άηνκα αληηιακβάλνληαλ ηα ζπκπηψκαηα σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζνβαξά, είηε 

αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, είηε ζε θάπνην άιιν πξφζσπν. Με βάζε ηα επξήκαηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηβεβαηψλνληαη νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο ππνζέζεηο καο.   

Αθεηεξηαθά, θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ αληίιεςεο ηεο 

ζνβαξφηεηαο θάλεθαλ λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ θιήζεθαλ λα 

αμηνινγήζνπλ ζπκπηψκαηα κε βάζε ην ππνζεηηθφ ζελάξην χπαξμήο ηνπο ζηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ζε εθείλνπο πνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζπκπηψκαηα πνπ ππνζεηηθά 

ππήξραλ ζε νηθεία πξφζσπα. Οη δηαθνξέο αθνξνχζαλ κφλν ην πξψην ζελάξην, ζην 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, λα αμηνινγνχλ ηα 

ζπκπηψκαηα νηθείσλ πξνζψπσλ σο πην ζνβαξά απφ ηα δηθά ηνπο. Μία πηζαλή 

εξκελεία ηνπ γηαηί ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξψηνπ ζελαξίνπ, αθνξά ηελ θχζε ησλ ζπκπησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη 

πηζαλφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ δελ παξαπέκπνπλ ζε θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα, φπσο ήηαλ 

εθείλα ηνπ πξψηνπ ζελαξίνπ, ή είλαη αζαθνχο αηηηνινγίαο, λα επηδέρνληαη 

επθνιφηεξα επηδξάζεηο απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απφ ην 

εάλ ν αζζελήο είλαη ην ίδην ην άηνκν ή θάπνηνο γλσζηφο ηνπ. 

ρεηηθά κε ην θαηλφκελν απηφ, αλ θαη ηα επξήκαηά καο ππνζηήξημαλ ελ κέξεη 

ηελ χπαξμή ηνπ, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ζηνλ βαζκφ πνπ νη κειέηεο νη νπνίεο 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηελ 

αληηπξνζσπεχνπλ, θαίλεηαη λα δίλεη κηα αξθεηά αζαθή εηθφλα. Υαξαθηεξηζηηθφ, 
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αλαθνξηθά κε ην ζέκα, είλαη ην φηη παξά ην πιήζνο ησλ εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε απηφ, δελ θαίλεηαη λα έρεη δνζεί αθφκε κία νξηζηηθή απάληεζε γηα ην 

αλ νη αμηνινγήζεηο ησλ ζπκπησκάησλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κε θξηηήξην ην 

εάλ απηά έρνπλ εθδεισζεί ζην ίδην ην άηνκν ή ζε θάπνην νηθείν ηνπ πξφζσπν, θαη αλ 

λαη, ζε πνηνλ βαζκφ παξαηεξείηαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Δπξήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη άιια πνπ αληηηίζεληαη ζε απηά, 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε κία ζεηξά κειεηψλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο αξθεηά πξφζθαηεο κειέηεο ησλ 

Yesilbalkan θαη Okgun (2010) πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νη αμηνινγήζεηο ησλ 

ζπκπησκάησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

θξνληηζηέο ηνπο, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκθσλία 

λα παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά κε ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. Αληίζηνηρα 

επξήκαηα έδσζε θαη ε κειέηε ησλ Akin θαη Durna (2013), ζηελ νπνία, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη πάιη δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ, απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο αζζελείο, απφ ηνπο θξνληηζηέο ηνπο θαη απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

αζζελείο θαη θξνληηζηέο θάλεθαλ λα ζπκθσλνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Αληίζεηα, νη 

αμηνινγήζεηο ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγάιεο δηαθνξέο. πσο ππνζηεξίδνπλ νη κειεηεηέο ζηηο 

έξεπλεο απηέο, ην εάλ ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζην ίδην ην άηνκν ή ζε θάπνην 

άιιν, νηθείν ηνπ πξφζσπν, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

αληίιεςή ηνπο.  

Μία δηαθνξεηηθή, θαη κάιινλ ππνζηεξηθηηθή ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο εηθφλα, παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Silveira, Given, Given, 

Rosland θαη Piette (2010), γηα ηηο αλάγθεο ηηο νπνίαο κία νκάδα θαξθηλνπαζψλ 

αζζελψλ θαη νη θξνληηζηέο ηνπο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ζνβαξφηεηα 18 

ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη θξνληηζηέο 

ησλ αζζελψλ αμηνιφγεζαλ ηα 17 απφ ηα 18 ζπκπηψκαηα σο πην βαξηά απ’ ν, ηη νη 

ίδηνη νη αζζελείο, θαηλφκελν πνπ δελ θάλεθε λα έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζηελ 

αμηνιφγεζε παξαθνινχζεζεο, 10 εβδνκάδεο αξγφηεξα. Αθφκε, έλαο αξηζκφο άιισλ 

κειεηψλ, έρεη παξνπζηάζεη επξήκαηα ππνζηεξηθηηθά ηεο χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

(McMillan, Moody, 2003; Zloklikovits θαη ζπλ., 2005). 
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ην ζεκείν απηφ, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε αξθεηέο απφ ηηο 

κειέηεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε ππεξηίκεζε απηή, απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη 

είλαη φηη ην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ ελδέρεηαη λα δηαδξακαηίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία ζεηξά εξεπλψλ 

(McPherson, Wilson, Lobchuk, Brajtman, 2008; Molassiotis, Zheng, Denton-Cardew, 

Swindell, Brunton, 2010) ππνζηήξημε πσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο εθάζηνηε αζζέλεηαο 

πνπ ηείλνπλ λα ππεξηηκνχλ νη θξνληηζηέο ησλ αζζελψλ, απνηεινχλ θαηά βάζε 

ζπκπηψκαηα ςπρνινγηθήο θχζεσο, κε ηηο αμηνινγήζεηο γηα ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

λα παξνπζηάδνπλ κία γεληθφηεξε ζπκθσλία. Δλδηαθέξνλ είλαη ην φηη αληίζηνηρα 

επξήκαηα ππήξμαλ θαη ζε κειέηεο, φπσο απηή ησλ Yesilbalkan θαη ζπλ. (2010), νη 

νπνίεο ελ γέλεη, δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε επίδξαζεο ηεο ζρεηηθήο κε ην λνζνχλ 

πξφζσπν κεηαβιεηήο ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ.  

Σέινο, έλαο κηθξφο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ππαξθηφο, αξηζκφο κειεηψλ, 

ππνζηεξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ππνηίκεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ απφ 

νηθεία πξφζσπα ησλ αζζελψλ (Lee, Dickinson, Skelly, 2009; Silva, Baros, 2013). 

ηηο κειέηεο απηέο, ηα νηθεία πξφζσπα απνηεινχλ θαηά βάζε νη γνλείο ησλ παηδηψλ. 

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν ην λα αλαθεξζεί φηη παξά ην ελδηαθέξνλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη κειέηεο απηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπγθξίλνπλ ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ κε αμηνινγήζεηο θάπνηνπ εηδηθνχ θαη φρη κε εθείλεο ηνπ 

αζζελνχο παηδηνχ. 

Έλα δεχηεξν εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξνχζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκπησκάησλ, ν νπνίνο θάλεθε λα δηαθνξνπνηεί πξννδεπηηθά θαη ζεκαληηθά ηελ 

αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο, κε θάζε αχμεζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνρσξψληαο απφ ην πξψην ζην δεχηεξν ζελάξην θαη σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ, νη ζπκκεηέρνληεο θάλεθαλ λα ηα αμηνινγνχλ (ηα 

ζπκπηψκαηα) σο πην ζνβαξά, θάηη πνπ παξαηεξήζεθε θαη γηα θάζε επφκελε 

ζχγθξηζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζελαξίσλ (ζελάξηα 2-3, ζελάξηα 3-4 θηι). 

Απηνλφεην είλαη ην φηη εθηφο απφ ηελ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δηαδνρηθά ζελάξηα, ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ θάζε ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

σο πην ζνβαξά απφ εθείλα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην παξφλ εχξεκα, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη ην θαηλφκελν 

απηφ θάλεθε λα ηζρχεη άζρεηα κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ππφ εμέηαζε νκάδαο 
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είραλ θιεζεί λα αμηνινγήζνπλ ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζε έλα θαληαζηηθφ 

ζελάξην εκθάληζεο ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο ή ζε θάπνην νηθείν πξφζσπν. Σαπηφρξνλα, 

ην θαηλφκελν θάλεθε λα κέλεη θαηά βάζε αλεπεξέαζην, ηφζν απφ ηελ χπαξμε ή κε 

θάπνηαο αζζέλεηαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (παξνληηθά ή παξειζνληηθά), 

φζν θαη απφ ηελ χπαξμε νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ρξφληαο αζζέλεηαο. Η κφλε 

πεξίπησζε ζηελ νπνία δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

ζνβαξφηεηαο αθνξνχζε ηελ κεηάβαζε απφ ην 4ν ζην 5ν ζελάξην θαη κφλν ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θιεζεί λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπκπηψκαηα ζε θάπνην νηθείν 

πξφζσπν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ αλέθεξαλ ηελ χπαξμε θάπνηαο αζζέλεηαο ζην 

παξειζφλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Απφ φζν γλσξίδνπκε, ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

ζηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο, απνηειεί έλα ζέκα πνπ, αλ θαη πηζαλψο 

απηνλφεην, δελ έρεη εξεπλεζεί ζε επαξθή βαζκφ. Αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ γεληθφηεξα, ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ (Cabral, Conceição, 

Saldiva, Martins, 2002), αιιά θαη κία ζεηξά ζρεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ζεηξά 

παξνπζίαζήο ηνπο (Kwan, Wojcik, Miron-shatz, Votruba, Olivola, 2012) έρνπλ 

αλαδεηρζεί ζε παξάγνληεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, δεδνκέλεο ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. 

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε άγρνπο πγείαο θαη αληίιεςεο ζπκπησκάησλ, απηφ πνπ 

θάλεθε λα ηζρχεη, κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη φηη ην άγρνο 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θάλεθε, νη αμηνινγήζεηο ησλ αηφκσλ ηείλνπλ 

λα ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο πγείαο, κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ ζελαξίνπ θαη 

κφλν φηαλ νη αμηνινγήζεηο απηέο αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ηα ζπκπηψκαηα θαίλεηαη λα αμηνινγνχληαη σο πην ζνβαξά απφ ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα, φηαλ απηά αθνξνχλ θάπνηνλ νηθείν. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπησκάησλ κε θξηηήξην ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνλ εαπηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ή ζε θάπνην νηθείν ηνπο πξφζσπν, έηζη θαη αλαθνξηθά κε ηελ δξάζε 

ηνπ άγρνπο πγείαο, κία πηζαλή εξκελεία ησλ επξεκάησλ αθνξά ηελ χπαξμε 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε ακθίζεκσλ ή 

αζαθνχο αηηηνινγίαο ζπκπησκάησλ. Η αιιειεμάξηεζε απηή, κε βάζε ηνπιάρηζηνλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαίλεηαη λα εμαιείθεηαη πξννδεπηηθά, κε 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ, ε νπνία θαη ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε 
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θάπνηνπ κάιινλ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο. Με πην απιά ιφγηα, ην άγρνο πγείαο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα, κφλν 

φηαλ απηά δελ αμηνινγνχληαη σο ηδηαίηεξα ζνβαξά θαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ 

εαπηνχ ηνπ αηφκνπ. ε θάζε πεξίπησζε, δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ νηθείσλ πξνζψπσλ. 

πσο θαηαδείρζεθε ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

ππφζεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ άγρνπο πγείαο κε ηελ ηελ αληίιεςε αζαθψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ παζνινγία κε ηελ νπνία ζρεηίδνληαη ζπκπησκάησλ, θαίλεηαη λα ηπγράλεη 

εκπεηξηθήο ζηήξημεο. ηελ κειέηε ηνπο, νη Neng θαη ζπλ. (2013), έδεημαλ φηη φηαλ 

άηνκα κε πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ακθίζεκα 

ζπκπηψκαηα, θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ έλα ηδηφκνξθν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηψκαηα είλαη αξθεηά 

θνηλά, ηα άηνκα ηείλνπλ λα ηα απνδίδνπλ ζε ηδηαίηεξα ζνβαξέο αζζέλεηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξψηνπ ζελαξίνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ εξκελεία πνπ ήδε επηρεηξήζεθε, 

θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο πγείαο, αλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ην πξναλαθεξζέλ ηδηφκνξθν κνηίβν ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, δελ δηαζέηνπλ θάπνηα θαηά ηα άιια ζεκειηψδε δηαθνξά απφ ηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ ή ζε θάζε πεξίπησζε, θάπνηα δηαθνξά πνπ λα έρεη κέρξη ζήκεξα 

ηεθκεξησζεί επαξθψο. ε κία ηδηαίηεξα πξφζθαηε κειέηε, νη Krautwurst, Gerlach, 

Gomille, Hiller θαη Witthöft (2014), έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε πςειά επίπεδα άγρνπο 

πγείαο δελ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε ελδνδεθηηθή (interoceptive) επαηζζεζία απφ εθείλα 

πνπ δελ παξνπζηάδνπλ άγρνο πγείαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ειιείςεη βηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ λα δηακεζνιαβνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά θαη κε βάζε ηνπο νπνίνπο δελ ζα αλακέλνληαλ ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο 

απφ απηήλ, ελδερνκέλσο νη φπνηνη άιινη παξάγνληεο δηαζέηνπλ θάπνην ξφιν, φπσο ε 

παξεξκελεία ησλ ζπκπησκάησλ, λα εμαιείθνληαη θαζψο ηα ζπκπηψκαηα κίαο 

αζζέλεηαο γίλνληαη πην ζνβαξά ή απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία ππφζεζε, απηή ηεο επίδξαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ, δελ πξνέθπςαλ επξήκαηα 

πνπ λα ηελ ππνζηεξίδνπλ, αθνχ, φπσο θάλεθε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ησλ νπνίσλ ππήξρε ηνπιάρηζηνλ έλαο ρξφληνο αζζελήο, δελ παξνπζίαζαλ 
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θάπνηα ηάζε αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπησκάησλ είηε ζηνλ εαπηφ ηνπο, είηε ζε θάπνην 

νηθείν πξφζσπν σο πην ζνβαξά ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ δηέζεηαλ νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ αζζέλεηαο. 

Απφ φζν γλσξίδνπκε, ε παξνχζα κειέηε απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο σο θξηηεξίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ππνζεηηθψλ ζπκπησκάησλ, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε 

αληίιεςε ήδε ππαξθηψλ ζπκπησκάησλ, γεγνλφο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο κε επξήκαηα άιισλ κειεηψλ. Χζηφζν, 

φπσο έρεη ήδε θαηαζηεί ζαθέο, κία ζεηξά απφ έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε 

παξαπιήζηα ζέκαηα, φπσο ην πψο ε χπαξμε θάπνηαο ρξφληαο αζζέλεηαο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςή ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ αζζέλεηα θαη ηα ζπκπηψκαηά ηεο, κειεηψληαο ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη ζπγγελείο ησλ αζζελψλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο. Αλαζθνπψληαο φζα έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή θαίλεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα ππεξηηκά ηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ, κε κία ηδηφηππε νκάδα, ιφγσ ησλ ακθίζεκσλ 

επξεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, λα απνηεινχλ νη γνλείο αζζελψλ παηδηψλ 

(Ghanizadeh, Mohammadi, Dehbozorgi, 2010; Silva, Barros, 2013). Παξ’ φια απηά 

δελ είλαη απίζαλν ηα ζπγγεληθά πξφζσπα αζζελψλ λα έρνπλ κία θαιή ελεκεξφηεηα 

θαη αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα (Moreira Freitas θαη ζπλ., 2012), ελίνηε θαη 

εθάκηιιε απηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή.  

 

4.1. Δπηπηώζεηο ηεο Έξεπλαο 

Πέξα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε παξάγνληεο, νη επηδξάζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ 

δερηεί έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ έξεπλαο, θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμέηαδε ε 

παξνχζα κειέηε (ζπγθεθξηκέλα ην πιήζνο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ αζζέλεηαο) απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο, 

αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ζπκπησκάησλ. Σαπηφρξνλα, ζε κία 

ζχγθξηζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί ηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο αληηιακβαλφκελεο ζνβαξφηεηαο ππνζεηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Σα δχν απηά ζηνηρεία είλαη θαηαδεηθηηθά ηεο ζεκαζίαο ησλ 

επξεκάησλ ηεο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. 



 44 

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη θαη πάιη ην φηη ε έξεπλα απηή 

ρξεζηκνπνίεζε ππνζεηηθέο ζπλζήθεο γηα λα εμεηάζεη ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ππφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ. Η ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, έγθεηηαη ζην φηη ηα φπνηα επξήκαηά 

(θαη νη δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο πνπ ελδερνκέλσο απηά πξνζθέξνπλ), βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ πγηή πιεζπζκφ, δίλνληαο κηα θάπνηα δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε πεξίπησζε λφζεζεο. Με άιια ιφγηα, ηα επξήκαηα απηά είλαη 

δπλαηφλ λα δψζνπλ κία εηθφλα γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο 

πγηή άηνκα λα εθδειψζνπλ αλ ηα ίδηα ή θάπνην νηθείν ηνπο πξφζσπν αζζελήζεη (π.ρ 

ελδερνκέλσο ηα άηνκα λα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, αλ απηή εθδεισζεί ζηα ίδηα, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε 

εθδήισζεο ηνπο ζε θάπνηνλ νηθείν, κε ν,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο).  

 

4.2. Πεξηνξηζκνί θαη Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο Έξεπλαο  

Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, θξίλεηαη ζθφπηκν ην λα αλαθεξζεί  φηη 

παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Ο πην ζεκαληηθφο, 

ελδερνκέλσο, απφ απηνχο, ζρεηίδεηαη κε ην δείγκα ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο απαξηίζηεθε απφ θνηηεηέο, γεγνλφο πνπ, ιφγσ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ, ελδερνκέλσο λα πιήηηεη ηελ νηθνινγηθή εγθπξφηεηα 

ηεο κειέηεο θαη ηελ γεληθεπζηκφηεηα ησλ επξεκάησλ. Δπίζεο, ε απνθιεηζηηθή ρξήζε 

απηναλαθνξψλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

θιηκάθσλ ηεθκεξησκέλεο εγθπξφηεηαο, απνηειεί πάληνηε κία κέζνδν πνπ δηαζέηεη 

θηλδχλνπο, φπσο ε πηζαλφηεηα παξνρήο ςεπδψλ απαληήζεσλ. Σέινο, ην φηη ε 

παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε κία ζπγρξνληθή κειέηε, επηθέξεη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

πεξηνξηζκνχο (κειέηε δείγκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, αδπλακία 

αμηνιφγεζεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θηι). 

ε κία πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ θαηεπζχλζεσλ  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη κειινληηθέο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα, ζα κπνξνχζακε λα 

πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε ησλ ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ 

ή κε θάπνην νηθείν πξφζσπν, αιιά θαη κε θάπνηνλ άγλσζην άιιν. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν χπαξμεο δηαθνξψλ ζηηο αμηνινγήζεηο 
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σο απνηέιεζκα ηεο νηθεηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν κε ηνλ αζζελή. Μία άιιε 

πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηελ εμέηαζε πηζαλψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε άηνκα 

ηα νπνία δηαζέηνπλ θάπνην αηνκηθφ ηζηνξηθφ αζζέλεηαο θαη ζε εθείλα πνπ δηαζέηνπλ 

θάπνην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηεο ίδηαο αζζέλεηαο ή πάζεζεο, κηα θαη ιφγσ έιιεηςεο 

επαξθνχο αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ κε ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, ε επίδξαζε ηνπ 

αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ αζζέλεηαο ζηελ αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, 

δελ εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε.  
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Παξάξηεκα 

Κιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο αληηιακβαλφκελεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ  γηα 

ηνλ εαπηφ (ππνζεηηθά ζελάξηα). 

 

1) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ δύο ηελεςηαίερ εβδομάδερ αδςναμία και είσε 

ανεβάζει πςπεηό. Παπάλληλα, είσε βήσα πος κάποιερ ζηιγμέρ γινόηαν ένηονορ. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη εζείο πξνζσπηθά έρεηε ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο 

παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, είραηε εζείο ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ζαο; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή ζαο) 

 
Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είραηε εζείο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ, επίζεο, αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ αδςναμία, είσε πςπεηό και 

πονούζε ζηο ζηήθορ. Παπάλληλα, είσε βήσα πος θαινόηαν να σειποηεπεύει.  

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη εζείο πξνζσπηθά έρεηε ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο 

παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, είραηε εζείο ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ζαο; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή ζαο) 

 
Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είραηε εζείο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ αδςναμία και ανοπεξία. 

Πονούζε ζηο ζηήθορ και είσε πςπεηό. Παπάλληλα, είσε ένηονο βήσα πος 

σειποηέπεςε, καθώρ και δςζκολία ζηην αναπνοή. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη εζείο πξνζσπηθά έρεηε ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο 

παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, είραηε εζείο ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ζαο; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή ζαο) 

 
Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είραηε εζείο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ αδςναμία και ανοπεξία 

και έσαζε βάπορ. Πονούζε ζηο ζηήθορ και είσε ςτηλό πςπεηό. Παπάλληλα, είσε 

ένηονο βήσα πος σειποηέπεςε, δςζκολία ζηην αναπνοή, ενώ παπαηήπηζε και 

κάποιο ππήξιμο ζηο λαιμό και ηο ππόζυπο. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη εζείο πξνζσπηθά έρεηε ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο 

παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, είραηε εζείο ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ζαο; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή ζαο) 

 
Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είραηε εζείο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ μεγάλη αδςναμία, 

ανοπεξία και έσαζε βάπορ. Πονούζε επίμονα ζηο ζηήθορ και ζε άλλα ζημεία ηος 

ζώμαηορ και είσε ςτηλό πςπεηό. Παπάλληλα, είσε πολύ ένηονο βήσα, δςζκολία 

ζηην αναπνοή, και κάποιο ππήξιμο ζηο λαιμό και ηο ππόζυπο. Επίζηρ, είσε 

αιμόπηςζη κάποιερ θοπέρ, ενώ μία ή δύο θοπέρ θάνηκε να σάνει ηον ειπμό ηηρ 

ζκέτηρ ηος. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη εζείο πξνζσπηθά έρεηε ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο 

παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, είραηε εζείο ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ζαο; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή ζαο) 

 
Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είραηε εζείο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο; 

 
Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 
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 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Κιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο αληηιακβαλφκελεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ γηα 

άιινλ (νηθείν πξφζσπν). 

 

1) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ δύο ηελεςηαίερ εβδομάδερ αδςναμία και είσε 

ανεβάζει πςπεηό. Παπάλληλα, είσε βήσα πος κάποιερ ζηιγμέρ γινόηαν 

ένηονορ. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη θάπνηνο γλσζηόο ζαο έρεη ηα ζπκπηώκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, θάπνηνο γλσζηφο ζαο είρε ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ηνπ; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή 

ζαο) 

 

Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είρε θάπνηνο γλσζηφο ζαο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε 

ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 
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________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

2) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ, επίζεο, αθνξά ζε θάπνηα 

ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ αδςναμία, είσε 

πςπεηό και πονούζε ζηο ζηήθορ. Παπάλληλα, είσε βήσα πος θαινόηαν να 

σειποηεπεύει.  

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη θάπνηνο γλσζηόο ζαο έρεη ηα ζπκπηώκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, θάπνηνο γλσζηφο ζαο είρε ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ηνπ; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή 

ζαο) 

 

Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είρε θάπνηνο γλσζηφο ζαο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε 

ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο; 
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Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

3) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ αδςναμία και 

ανοπεξία. Πονούζε ζηο ζηήθορ και είσε πςπεηό. Παπάλληλα, είσε ένηονο 

βήσα πος σειποηέπεςε, καθώρ και δςζκολία ζηην αναπνοή. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη θάπνηνο γλσζηόο ζαο έρεη ηα ζπκπηώκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, θάπνηνο γλσζηφο ζαο είρε ηα ζπκπηψκαηα απηά… 
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1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ηνπ; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή 

ζαο) 

 

Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είρε θάπνηνο γλσζηφο ζαο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε 

ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 
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________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

4) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ αδςναμία και 

ανοπεξία και έσαζε βάπορ. Πονούζε ζηο ζηήθορ και είσε ςτηλό πςπεηό. 

Παπάλληλα, είσε ένηονο βήσα πος σειποηέπεςε, δςζκολία ζηην αναπνοή, 

ενώ παπαηήπηζε και κάποιο ππήξιμο ζηο λαιμό και ηο ππόζυπο. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη θάπνηνο γλσζηόο ζαο έρεη ηα ζπκπηώκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, θάπνηνο γλσζηφο ζαο είρε ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ηνπ; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή 

ζαο) 

 

Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

3. Αλ είρε θάπνηνο γλσζηφο ζαο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε 

ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 
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________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

5) Παξαθαιψ, δηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ θείκελν πνπ αθνξά ζε θάπνηα ζπκπηψκαηα.  

Ένα άηομο ένιυθε καηά ηιρ ηελεςηαίερ δύο εβδομάδερ μεγάλη αδςναμία, 

ανοπεξία και έσαζε βάπορ. Πονούζε επίμονα ζηο ζηήθορ και ζε άλλα 

ζημεία ηος ζώμαηορ και είσε ςτηλό πςπεηό. Παπάλληλα, είσε πολύ ένηονο 

βήσα, δςζκολία ζηην αναπνοή, και κάποιο ππήξιμο ζηο λαιμό και ηο 

ππόζυπο. Επίζηρ, είσε αιμόπηςζη κάποιερ θοπέρ, ενώ μία ή δύο θοπέρ 

θάνηκε να σάνει ηον ειπμό ηηρ ζκέτηρ ηος. 

 

Σώξα, θαληαζηείηε παξαθαιώ όηη θάπνηνο γλσζηόο ζαο έρεη ηα ζπκπηώκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Αλ, ινηπφλ, θάπνηνο γλσζηφο ζαο είρε ηα ζπκπηψκαηα απηά… 

 

 

1. Πφζν πηζαλφ ζα ζεσξνχζαηε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ πγεία ηνπ; (θπθιψζηε ηελ απάληεζή 

ζαο) 

 

Καζφινπ 

πηζαλφ 

 Μέηξηα 

πηζαλφ 

  Βέβαην φηη θάηη 

δελ πάεη θαιά 

1        2        3      4        5        6         7 

 

 

2. ε πνην βαζκφ ζα ζεσξνχζαηε ηα ζπκπηψκαηα απηά επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 
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3. Αλ είρε θάπνηνο γλσζηφο ζαο ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, ζε πνην βαζκφ ζα ηα ζεσξνχζαηε 

ελδεηθηηθά κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο; 

 

Καζφινπ        Μέηξηα   Πάξα πνιχ 

1        2         3            4             5             6               7 

 

 

4. Πνηα πηζαλή αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο) ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

 

 Κακία   [  ] 

 Η εμήο αζζέλεηα (ή αζζέλεηεο):  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Αλ αλαθέξαηε θάπνηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζθεθηήθαηε απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

Αλ δελ αλαθέξαηε θάπνηα αζζέλεηα, πείηε παξαθαιψ κε δπν ιφγηα γηα πνην ιφγν ζεσξείηε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα απηά δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα αζζέλεηα. 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 




