
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  

ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 
ΠΜ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΓΕΙΑ 

 

 
 

 

Προςαρμογή ςτο διαβήτη τφπου ΙΙ:Η ςημαςία τησ 
αυτορρφθμιςησ του αςθενοφσ και ο ρόλοσ του ςυντρόφου.  

 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗΝ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΓΕΙΑ 

ΣΗ 
ΔΗΜΗΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ: 147 

 
 

 

 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

 
ΡΕΘΤΜΝΟ 2012 

 

 
 

 
 

 



2 
 

 

Πεξηερόκελα 

Πεξίιεςε……………………………………………………………………………..3 

Δηζαγσγή......................................................................................................................4 

1. Οη επηπηώζεηο ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε………………………………….7 

1.1 Παζνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ δηαβήηε……………………………………..7 

1.2 Φπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο……………………………………………...12 

2. Απηνξξύζκηζε θαη δηαβήηεο……………………………………………….18 

2.1 Σν κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο…………………………………………..18 

2.2 Ζ ζρέζε ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλήο ινγηθήο κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ζην δηαβήηε…………………………………...23 

3. Οηθνγέλεηα θαη ρξόληα αζζέλεηα……………………………………………27 

3.1 Ο ξφινο ηνπ ζπληξφθνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο…………27 

3.2 Οη επηπηψζεηο ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο ζην ζχληξνθν…………………….31 

4. Γπαδηθή πξνζέγγηζε………………………………………………………..38 

4.1 Ζ δπαδηθή πξνζέγγηζε ζηε ρξφληα αζζέλεηα…………………………….38 

4.2 Ζ δπαδηθή πξνζέγγηζε ζην δηαβήηε……………………………………...42 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο……………………………………………………….46 

Μεζνδνινγία………………………………………………………………………...50 

Αλαιύζεηο ...................................................................................................................57 

5. Δπξήκαηα……………………………………………………………………59 

5.1 Αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ππνθεηκεληθή πγεία………………...59 

5.2 Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο σο κεζνιαβεηέο………………………………………..59 

5.3 Καηάζιηςε θαη ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο ζην 

δηαβήηε………………………………………………………………...…64 

5.4 Οη αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο σο κεζνιαβεηέο……………….....64 

5.5 Αιιεινζπζρεηίζεηο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπληξφθσλ γηα ηελ αζζέλεηα (ζπλέπεηεο, ηελ θπθιηθφηεηα θαη ηνλ 

πξνζσπηθφ έιεγρν) κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία…………………...67 

6. πδήηεζε…………………………………………………………………….73 

Βηβιηνγξαθία..............................................................................................................86 

Παξάξηεκα……………………………………………………………………..….118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εμέηαζε πηπρψλ ηεο πξνζαξκνγήο ζην δηαβήηε 

ηχπνπ 2, εζηηάδνληαο ζε αηνκηθέο θαη δπαδηθέο παξακέηξνπο. Σν δείγκα απνηειείην 

απφ 84 δεπγάξηα, φπνπ ν έλαο εθ ησλ δχν έπαζρε απφ ηελ αζζέλεηα. Με βάζε ηα 

επξήκαηα καο βξέζεθε, πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ αλαπαξαζηάζεσλ 

(ζπλέπεηεο, θπθιηθφηεηα θαη πξνζσπηθφο έιεγρνο) ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

Παξάιιεια ε ηήξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο ηνπ δηαβήηε πιήηηεηαη απφ 

ηε βαξχηεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, κε ηελ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο λα ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο. Ζ 

δπαδηθή αλάιπζε ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν 

αιιειεμάξηεζεο δξψληνο-ζπληξφθνπ (Actor-partner Interdependence Model), 

θαηαδεηθλχεη πσο ε θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπλεπεηψλ θαη 

ηεο θπθιηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηφζν γηα ηνπο αζζελείο, φζν θαη γηα ηνπο 

ζπληξφθνπο. Δπηπιένλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζπληξφθνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ θαηάζιηςε πνπ βηψλεη ν αζζελήο. Σν άγρνο θαη ε γεληθή ζσκαηηθή 

πγεία θάλεθαλ λα ζπλδένληαη κε ηελ θπθιηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ δηάζηαζε 

απηή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ζπληξφθνπο ζπλδέεηαη επηπξφζζεηα θαη κε ηε γεληθή 

πγεία ηνπ αζζελνχο. Σα επξήκαηα καο είλαη ζεκαληηθά γηα ζεσξεηηθνχο θαη 

θιηληθνχο ζθνπνχο. Απνδεηθλχεηαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο δελ είλαη 

κνλάρα αηνκηθή ππφζεζε αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

δπαδηθψλ επηδξάζεσλ. 

 Λέμεηο θιεηδηά: Γηαβήηεο ηχπνπ 2, Πξνζαξκνγή, Απηνξξχζκηζε, Γπαδηθή 

Απηνξξχζκηζε. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο αθραξψδεο δηαβήηεο απνηειεί ηαηξηθφ πξφβιεκα εδψ θαη 3.500 πεξίπνπ 

ρξφληα πξηλ. Χο πξψηε πεξηγξαθή ηνπ δηαβήηε, πξέπεη λα ζεσξεζεί  εθείλε πνπ 

βξέζεθε ζε ρεηξφγξαθν ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, γλσζηνχ ζήκεξα σο πάππξoο Ebers ην 

νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηα 1550 π.Υ. Ο φξνο «δηαβήηεο» ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ δεχηεξνπ αηψλα απφ ηνλ Αξεηαίν ηνλ Καπαδφθε.  Ο φξνο απηφο πξνέξρεηαη απφ 

ην ξήκα «δηαβαίλσ» θαζψο ην λεξφ πνπ έπηλε ν αζζελήο, κε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηεί 

ηελ έληνλε αίζζεζε δίςαο, δηάβαηλε (πεξλνχζε) αλαιινίσην ζηα νχξα, αλαθέξνληαο 

έηζη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηνπ, ηελ πνιπνπξία (Chessler & Lernmark, 

2000). Δλψ ν φξνο «ζαθραξψδεο» πξνζηέζεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Cullen θαηά ην 18ν 

αηψλα (Hazlett, 2000).  

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο πεξηγξάθεηαη σο κηα κεηαβνιηθή αζζέλεηα, 

πνιιαπιήο αηηηνινγίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξφληα ππεξγιπθαηκία, ιφγσ 

δηαηαξαρψλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ, σο 

απνηέιεζκα αλεπάξθεηαο ζηελ έθθξηζε ή ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ή θαη ησλ δχν 

(WHO, 1999). Υσξίδεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο: α) ηνλ ηλζνπινεμαξηψκελν δηαβήηε ή 

δηαβήηε ηχπνπ Η ή λεαληθφ δηαβήηε ν νπνίνο θαη αθνξά ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ 

δηαβήηε.  Ζ έλαξμε ηνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε λεαξή ειηθία θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 

ησλ 11 θαη 14 εηψλ (Chessler & Lernmark, 2000).Ο δηαβήηεο ηχπνπ Η νθείιεηαη ζηελ 

απηνάλνζε θαηαζηξνθή ησλ παγθξεαηηθψλ β-θπηηάξσλ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο, ψζηε λα παξαηεξείηαη νιηθή έιιεηςε ή ειάρηζηε 

έθθξηζε ηλζνπιίλεο (WHO, 1999). Ζ αηηηνινγία είλαη πνιππαξαγνληηθή, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη γελεηηθνχο, ρεκηθνχο θαη δηαηξνθηθνχο παξάγνληεο, ηνγελείο 

ινηκψμεηο, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελδνκήηξηνπ πεξηβάιινληνο (Chessler & 

Lernmark, 2000), β) ηνλ κε- ηλζνπινεμαξηψκελν δηαβήηε ή δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ. Απηφο 
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απνηειεί ηνλ πην θνηλά εκθαληδφκελν ηχπν δηαβήηε θαη ζπλαληάηαη ζε πνζνζηφ 90-

95% ησλ πεξηπηψζεσλ. Γηαγηγλψζθεηαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή θαη ζπγθεθξηκέλα 

κεηά ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ (CDCP, 1998,1999), ελψ πνιινί αζζελείο, δχλαηαη λα 

πάζρνπλ απφ δηαβήηε, αθφκε θαη δέθα ρξφληα πξηλ ηελ θιηληθή δηάγλσζε. Αθελφο 

είλαη απνηέιεζκα ζηελ «αληίζηαζε» ζηελ ηλζνπιίλε θαζψο ε δηαζέζηκε ηλζνπιίλε 

δελ θαηαθέξλεη λα δξάζεη θπζηνινγηθά θαη αθεηέξνπ παξαηεξείηαη κεησκέλε 

δπλαηφηεηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο (β- θχηηαξα), λα παξάγνπλ ηλζνπιίλε. Ζ 

αηηηνινγία ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ, θαζψο θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ απνηειεί, φηη ην 80% ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ είλαη παρχζαξθνη (Zimmerman, 1998) θαη γ) ην δηαβήηε ηεο θχεζεο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην 2-5% φισλ ησλ θπήζεσλ, ελψ παχεη λα πθίζηαηαη κεηά ηελ 

εγθπκνζχλε. Ο δηαβήηεο πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ θχεζε, κπνξεί λα απνηειέζεη 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηε κεηέπεηηα εκθάληζε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ (CDCP, 1999). 

Ο δηαβήηεο απνηειεί έλα ζνβαξφ ηαηξηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πξφβιεκα, πνπ απνθηά δηαζηάζεηο επηδεκίαο ηφζν γηα ηηο βηνκεραληθέο φζν θαη ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, απνηειψληαο κείδνλα απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαηά ηνλ 

21ν αηψλα, ελψ θαηαγξάθεηαη σο ε πέκπηε αηηία ζαλάηνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 

2000 (Anderson, 2002). Σα πνζνζηά ηνπ δηαβήηε απμήζεθαλ ζεκαληηθά, ηα 

ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, παγθνζκίσο. πγθεθξηκέλα ην 1985 ππήξραλ πεξίπνπ 30 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ έπαζραλ απφ ηε λφζν (IDF, 1997), ην 1995 απμήζεθαλ ζε 

135 εθαηνκκχξηα, ην 4% ηνπ πιεζπζκνχ παγθνζκίσο, ελψ αλακέλεηαη πσο κέρξη ην 

2025, ην 5,4% ηνπ πιεζπζκνχ ζα πάζρεη απφ δηαβήηε πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

300 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο (Winer & Sowers, 2004). χκθσλα κε ηελ έξεπλα 

Hellas Health I (2006) ε νπνία δηεμήρζε απφ ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 
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Αζελψλ θαη ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, ηα πνζνζηά 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ 2 ζηε ρψξα καο, αλέξρνληαη ζην 6 %, πιήηηνληαο 

πεξηζζφηεξν άηνκα θαηψηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. Σν θφζηνο γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ δηαβήηε ππνινγίδεηαη ζην 2,5-15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, πνζνζηφ πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ επηπνιαζκφ ηεο λφζνπ θαη ηηο δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο (WHO, 2004). 

Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ν δηαβήηεο απνηειεί έλα 

απφ ηα ηαρχηεξα απμαλφκελα πξνβιήκαηα, πνπ πιήηηνπλ ηε δεκφζηα πγεία, ηφζν γηα 

ηηο αλαπηπζζφκελεο, φζν θαη γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο (Wild, Roglic, Green, 

Sicree, & King, 2004). Ζ παξαδνρή απηή, ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηεο 

ζχλδεζεο ηεο αζζέλεηαο κε παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ. πγθεθξηκέλα ε έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε κε πγηεηλή δηαηξνθή 

θαη ε παρπζαξθία έρνπλ ελνρνπνηεζεί φηη επζχλνληαη γηα ην 14% ησλ ζαλάησλ ζηηο 

Ζλσκέλεο πνιηηείεο (Allison, Fontaine, Manson, Stevens, & Vanltallie, 1999). ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο ζα κπνξνχζακε λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ θαηάρξεζε 

αιθνφι(Pietraszek, Gregersen, & Hermansen, 2010) αιιά θαη ην θάπληζκα (Willi, 

Bodenmann, Ghali, Faris, & Cornuz, 2007).  

Σέινο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ δηαβήηε, σο ε ζχγρξνλε επηδεκία ηεο επνρήο 

απηήο, δηθαηνινγείηαη, θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ νξίνπ ειηθίαο, αιιά θαη 

ηεο βειηίσζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ην δηαβήηε ζεξαπεηψλ, νχησο ψζηε λα παξαηεξείηαη 

κείσζε ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο, ηδηαίηεξα ιφγσ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

επηπηψζεσλ (Bruno & Rivetti, 2002). 
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1. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ 

1.1 Παζνινγηθέο επηπηώζεηο ηνπ δηαβήηε 

Ζ λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα πνπ νθείινληαη ζην δηαβήηε ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηηο επηπινθέο ηεο αζζέλεηαο παξά κε απηή θαζεαπηή ηε λφζν. Σα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαβήηε (Manson, Colditz, Stampfer, Willett, 

Crollweski, Ronser, et al., 1991).  πγθεθξηκέλα ζηνπο πάζρνληεο, ηα θαξδηαγγεηαθά 

ηζραηκηθά επεηζφδηα θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα παξαηεξνχληαη λα είλαη 2 κε 3 

θνξέο  ζπρλφηεξα (Almdal, Scharling, Jensen, & Vestergaard, 2004) κε ην 75% ησλ 

ζαλάησλ λα κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ χπαξμε ζηεθαληαίαο λφζνπ (Bonow, Bohannon, 

& Hazzard, 1996) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπνίαο, ν δηαβήηεο απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο (Kannel & McGee, 1979). Οη Voccaro, Eberly, Neaton, 

Yang, Riccardi, θαη Stamler (2004), ζεκείσζαλ πσο ν δηαβήηεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

εμίζνπ ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα κε ηελ χπαξμε πξφηεξνπ εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηε ζλεζηκφηεηα ιφγσ 

απηήο.     

 Ζ ζχλδεζε ηνπ δηαβήηε κε ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαηαδεηθλχεηαη θαη 

απφ παιαηφηεξεο κειέηεο. ηε κειέηε Seattle, γηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 50 ρξνλψλ 

πνπ ππέζηεζαλ έκθξαγκα, ε ζπρλφηεηα ηνπ δηαβήηε ήηαλ δεθαπεληαπιάζηα, απφ φηη 

ζηελ αληίζηνηρε νκάδα γεληθνχ πιεζπζκνχ (Goldestein, Schrott, Haxxard, Bierman, 

& Motulsky, 1973). Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαη απφ ηε κειέηε 

ησλ Kannel θαη McGee (1979), φπνπ ν θίλδπλνο ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε δηαβεηηθνχο 

άλδξεο, ειηθίαο 45- 74 ρξνλψλ ήηαλ δηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαβεηηθνχο, ελψ 

ν θίλδπλνο αζεξνζθιεξσηηθνχ εγθεθαιηθνχ εκθξάθηνπ, ηεηξαπιάζηνο. Με ηηο 

γπλαίθεο λα θαίλνληαη πεξηζζφηεξν επάισηεο, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 
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επηπινθψλ. Οη Krowlewski, Warram, Valsania, Martin, Laffel, θαη Christlied  (1991) 

πξαγκαηνπνηψληαο κηα πιεζπζκηαθή κειέηε ζε δηαβεηηθνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

ειηθίαο 35-64 ρξφλσλ, ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνχζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κέρξη θαη 25 ρξφληα, αλέθεξαλ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ιφγσ 

ζηεθαληαίαο λφζνπ ε νπνία ήηαλ πςειφηεξε γηα ηελ νκάδα ησλ δηαβεηηθψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Πέξα απφ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

απνηειεί ηε ζπρλφηεξε αηηία ηχθισζεο ζηνλ εξγαζηαθά ελεξγφ πιεζπζκφ ειηθίαο 20-

74 ρξνλψλ (Cheung, Mitchell, & Wong, 2010. Dunstan, Zimmet, Welborn, De 

Courten, Cameron, Sicree, et al., 2002. Zimmet, 1999). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν 

πξψησλ δεθαεηηψλ ηεο αζζέλεηαο, φινη ζρεδφλ νη πάζρνληεο απφ δηαβήηε ηχπνπ Η 

θαζψο θαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ 

εκθάληδαλ  ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα (Fong, Aiellio, Gardner, King, Blankenship, 

Cavallerano, et al., 1998). Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο, νη αζζελείο κε δηαβεηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα φξαζεο, ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, φπσο εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, γιαχθσκα θαη θαηαξξάθηε 

(Mangione, Lee, Pitts, Gutierrez, Berry, & Hays, 1998).  

Ζ χπαξμε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ πιήηηεη ηε ζρεηηθή κε ηελ πγεία πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ (Mangione, Philips, Lawrence, Seddon, Orav, & Goldman, 1994. 

Mangione et al., 1998), δεκηνπξγψληαο ηνπο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Όπσο ηελ εξγαζία, ην δηάβαζκα ή ηελ ελαζρφιεζε 

κε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Οη αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηεξα 

πξνβιήκαηα φξαζεο, δπζθνιεχνληαη έληνλα ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

απηνθξνληίδαο πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαβήηε (έιεγρνο ζαθράξνπ, πξνεηνηκαζία ηεο 

έλεζεο ηλζνπιίλεο), ράλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, πεξηνξίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ηηο 
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θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (Coyne, Margolis, Kennedy-Martin, Baker, Klein, 

Paul, et al., 2004), ελψ δχλαηαη λα  εκθαλίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη 

θαηάζιηςε ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηνπο αζζελείο εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κφληκα πξνβιήκαηα φξαζεο (Bernbaum, Albert, & Duckro, 1988). 

Μηα επηπιένλ κηθξναγγεηαθή επηπινθή ηνπ δηαβήηε, είλαη  ε δηαβεηηθή 

λεθξνπάζεηα ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία αλάπηπμεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

ηειηθνχ ζηαδίνπ θαζψο ην 20 κε 30% ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ Η ή ηχπνπ ΗΗ ζα 

εκθαλίζνπλ θάπνηα ζπκπηψκαηα δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο (Costa, Canani, Lisboa, Tres, & Gross, 2004. Wong, Shankar, Klein, & Klein, 

2004) γεγνλφο πνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ηελ εζληθφηεηα, ηελ 

ειηθία αιιά θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο (USRDS, 2003). 

Δπηπιένλ ε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθψλ 

αζζελεηψλ, πςειφηεξε αξηεξηαθή πίεζε, ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, λεπξνπάζεηα, 

δπζιηπηδαηκία (αχμεζε ρνιεζηεξφιεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ), ρακειφ γιπθαηκηθφ 

έιεγρν, θαζψο θαη αχμεζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε  (Obineche & Adem, 

2005).  

εκαληηθή αηηία λνζεξφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε δηαβεηηθή 

λεπξνπάζεηα (Sugimoto, Murakawa, & Sima, 2000. Tesfaye, Boulton, Dyck, 

Freeman, Horowitz, Kempler, et al., 2010), αθνχ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε 

καθξνπξφζεζκε επηπινθή ηνπ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαη επεξεάδεη ην 50-66% φισλ ησλ 

αζζελψλ κε δηαβήηε (Argoff, Cole, Fishbain, & Irving, 2006. Hall, Carroll, Parry, & 

McQuay, 2006). Χο δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα νξίδεηαη ε βιάβε ησλ λεχξσλ, πνπ 

πξνθαιείηαη ιφγσ ηνπ δηαβήηε θαη δελ νθείιεηαη ζε άιιεο αηηίεο πεξηθεξηθήο 

λεπξνπάζεηαο (Boulton, 2005). Γχλαηαη λα πξνθαιέζεη αλππφθνξν πφλν (Tesfaye et 

al., 2010), δπζιεηηνπξγία ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ κπνξεί λα 
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απμήζεη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαηά 25-50% (Vinik, Maser, Mitchell, & Freeman, 

2003). Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο απηήο, δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί πιήξσο, παξφια 

απηά αλαθέξεηαη πσο ε ρξφληα ηνμηθφηεηα ηεο γιπθφδεο θαη ε λεπξηθή ηζραηκία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ (Sugimoto, Murakawa, & Sima, 

2000) 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν λεπξνπάζεηαο, ηε 

δηαβεηηθή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα ε νπνία είλαη δηπιάζηα ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 

απφ δηαβήηε ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ αλζξψπσλ 

κε δηαβήηε, πάλσ απφ ζαξάληα εηψλ πάζρνπλ απφ ηε λφζν ησλ θάησ άθξσλ, ελψ ην 

15% δχλαηαη λα εκθαλίζεη εμέιθσζε ζηα πφδηα (Gregg, Sorlie, Paulose-Ram, Cu, 

Eberhardt, Wolz, et al., 2004). Ζ κε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ελφο δηαβεηηθνχ 

πνδηνχ, ζα νδεγήζεη ζε αθξσηεξηαζκφ ηνπ θάηνπ άθξνπο. Οη πάζρνληεο απφ δηαβήηε, 

έρνπλ 15 κε 40 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν, ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ λα 

ππνζηνχλ αθξσηεξηαζκφ ζην θάησ άθξν, ελψ πεξίπνπ νη κηζνί άλζξσπνη πνπ 

ππνβάιινληαη ζε κε ηξαπκαηηθφ αθξσηεξηαζκφ, είλαη δηαβεηηθνί (Frykberg, Zgonis, 

Armstrong, Driver, Giurini, Kravitz, et al., 2006. Slovenkai, 1998).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αθξσηεξηαζκφο, έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ (Jensen, 

Chodroff, & Dworkin, 2007). Πνιινί αζζελείο αληηκεησπίδνπλ έληνλν πφλν θαη 

δπζθνξία, πεξηνξηζκφ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, άγρνο, θαηάζιηςε αιιά 

θαη κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπο, ράλνληαο αξθεηέο εξγάζηκεο 

εκέξεο (Gore, Brandenburg, Hoffman, Tai, & Stacey, 2006).  

Σέινο, ε δηαβεηηθή θεηνμέσζε θαη ε ππεξγιπθαηκηθή ππεξσζκσηηθή 

θαηάζηαζε απνηεινχλ απφ ηηο ζνβαξφηεξεο κεηαβνιηθέο  επηπινθέο ηνπ δηαβήηε νη 

νπνίεο νθείινληαη ζε αλεπαξθή ή αθαηάιιειε ζεξαπεία ηλζνπιίλεο (Kitabchi, 
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Umpierrez, Murphy, Barrett, Kreisberg, Malone, & Wall, 2001) Ζ δηαβεηηθή 

θεηνμέσζε είλαη πεξηζζφηεξν ζχλεζεο λα ζπκβεί ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαβήηε ηχπνπ Η αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα θηλδχλνπ θαη γηα ηνπο 

αζζελείο ηχπνπ ΗΗ, φηαλ απηνί εθηεζνχλ ζε έληνλν θαηαβνιηθφ ζηξεο κηαο νμείαο 

λφζνπ, φπσο ηξαπκαηηζκφο, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ινίκσμε (Kitabchi, Umpierrez, 

Murphy, & Kreisberg, 2006). Σα ζπκπηψκαηα ηεο θεηνμέσζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πνιπνπξία θαζψο θαη ηελ αίζζεζε έληνλεο δίςαο. Αθνινπζεί έλα νμχ επεηζφδην 

λαπηίαο θαη εκεηνχ, έληνλν θνηιηαθφ άιγνο θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή (American 

Diabetes Association, 2001). Όζν αλαθνξά ηελ ππεξγιπθαηκηθή ππεξσζκσηηθή 

θαηάζηαζε, απηή εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο ειηθίαο αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ (Maclsaac, Lee, McNeil, Tsalamandris, & Jerums, 2002), θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αθπδάησζε, ππεξγιπθαηκία θαη ζπρλά θάπνηνπ βαζκνχ 

λεπξνινγηθή δηαηαξαρή (Stoner, 2005). Ζ ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηε δηαβεηηθή 

θεηνμέσζε μεπεξλά ην 5% ελψ ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα ηελ  ππεξγιπθαηκηθή 

ππεξσζκσηηθή θαηάζηαζε παξακέλνπλ αθφκε πςειά ζην 11% (Kitabchi et al., 2001. 

Umpierrez, Kelley, Navarrete, Casals, & Kitabchi, 1997). 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο ζε φιεο ηηο κνξθέο δηαβήηε είλαη ε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα ζε επίπεδα θπζηνινγηθά ή πεξίπνπ θπζηνινγηθά, κε 

ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ησλ 

ζνβαξψλ απηψλ επηπινθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Gatchel & Oordt, 2003). 

Γηα ηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε, απαηηείηαη ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο 

ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο  φπσο ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, ε αιιαγή ηνπ πξνηχπνπ δηαηξνθήο ηνπ 

αιιά θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο άζθεζεο (American Diabetes 

Association, 2004. Glasqow, Funnell, Bonomi, Davis, Beckham, & Wagner, 2002. 
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Norris, Lau, Smith, Schimid & Engelgau, 2002). Δπηπιένλ ε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη 

αληηδηαβεηηθά ράπηα, ιήςε ηλζνπιίλεο κε ελέζεηο ή κε εηδηθέο ζπζθεπέο. Πνιιαπιέο 

ελέζεηο ηλζνπιίλεο απαηηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαβήηε ηχπνπ Η αιιά θαη απφ θάπνηνπο κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, θαζψο ε ζπρλφηεηα ηεο 

ιήςεο ηεο ηλζνπιίλεο εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ ειάρηζηε ζεξαπεία 

πεξηιακβάλεη 1-2 ελέζεηο θάζε κέξα, ελψ ζε ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (Nathan, 1997). 

1.2 Φπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ δηαβήηε 

  

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαίλεηαη λα απμάλεη ην θίλδπλν εκθάληζεο 

ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

εκθάληζε θαηάζιηςεο, θαζψο ην 1/3 ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε, δχλαηαη λα δηαγλσζηεί 

κε κείδνλα θαηάζιηςε (Anderson, Freedland, Clouse, & Lustman, 2001. Egede, 

Zheng, & Simpson, 2002. Gavard, Lustman, & Clouse, 1993. Goodnick, Henry, & 

Buki, 1995). Ο επηπηιαζκφο ηεο θαηάζιηςεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ ελειίθσλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 3-4% (Gavard et al., 1993), πνζνζηά πνπ δηπιαζηάδνληαη γηα 

ηελ νκάδα ησλ παζρφλησλ απφ δηαβήηε, θηάλνληαο αθφκε θαη ην 11% (Anderson, 

Freedland, Clouse, & Lustman, 2001. Egede, Zheng, & Simpson, 2002. Goodnick, 

Henry, & Buki, 1995). 

Ζ θαηάζιηςε δπζρεξαίλεη ηελ εθαξκνγή  ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο 

ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο (Anderson, Horton, O‘Toole, Brownson, Fazzone, 

Fischer, et al., 2007. Gonzalez, Safren, Cagliero, Wexler, Delahanty, & Wittenberg et 

al., 2007. Lin, Katon, Von Korff, Rutter, Simon, Oliver, et al., 2004. McKellar, 

Humphreys, & Piette, 2004), κεηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή 

(Gonzalez et al., 2007), δπζθνιεχεη ηελ ηήξεζε ελφο πξνγξάκκαηνο πγηεηλήο 
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δηαηξνθήο θαη ηαθηηθήο ζσκαηηθήο άζθεζεο (Ciechanowski, Katon, Russo, & Hirsch, 

2003. Gonzalez et al., 2007). Δπηπιένλ απνζπά ηνλ αζζελή απφ ηελ θαζεκεξηλή 

παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα (απηνεμέηαζε) (Gonzalez et al., 

2007) έρνληαο σο ζπλέπεηα ηελ απνξξχζκηζε ηεο, ζπληειψληαο ζηελ εκθάληζε 

επηπινθψλ. 

Οη Edege θαη Zheng (2003) θάλνπλ αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

δχλαηαη λα εληζρχζνπλ ηε ζρέζε ηνπ δηαβήηε θαη ηεο θαηάζιηςεο. πγθεθξηκέλα, 

ελνρνπνηνχληαη νη αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ δηαβήηε, ε ειηθία, 

θαζψο αζζελείο θάησ ησλ 64 εηψλ εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζπρλφηεξα, 

ην θχιν, ε εθπαίδεπζε θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ε αίζζεζε 

ειέγρνπ πάλσ ζηελ αζζέλεηα (Talbot, Nouwen, Gingras, Belanger, & Audet, 1999). 

ηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη ηξεηο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ηνπ δηαβήηε. χκθσλα κε ηελ πξψηε ππφζεζε, ε θαηάζιηςε κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο πνπ 

πξνθαιείηαη ιφγσ ηνπ δηαβήηε ή λα είλαη απφξξνηα ησλ βηνρεκηθψλ αιιαγψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία απηήο (Anderson et al., 2007. De Groot, 

Anderson, Freedland, Clouse, & Lustman, 2001. Lustman, Anderson, Freedland, De 

Groot, Carney, & Clouse, 2000.).  

Απφ ηελ άιιε, ε δεχηεξε ππφζεζε πνπ επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηε ζρέζε 

απηή, ππνζηεξίδεη πσο ε πξνυπάξρνπζα θαηάζιηςε κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν 

πξνζβνιήο απφ δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ (Lustman, Griffith, & Clouse, 1988). πγθεθξηκέλα 

νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο θαηάζιηςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αχμεζεο ηνπ 

βάξνπο, ιφγσ ηνπ κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δηαηξνθήο, ηεο έιιεηςεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά θαη ιφγσ βηνινγηθψλ κεραληζκψλ φπσο ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε- θινηφο ησλ επηλεθξηδίσλ 



14 
 

(Bjorntorp, Holm, & Rosmond, 1999; Brown, Varghese, & McEwen, 2004) κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε, κε παξάιιειε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα. 

Ζ ηειεπηαία ππφζεζε αλαθέξεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη δηαβήηε 

είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε θαη ίζσο δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ δηαβήηε ηχπνπ Η θαη 

ηχπνπ ΗΗ. Με άιια ιφγηα ε ζρέζε απηή, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ακθίδξνκε 

κε ηελ εκπινθή ζε απηήλ πνιιαπιψλ κεραληζκψλ (Lustman, Griffith, Gavard, & 

Clouse, 1992). Οη Golden, Lazo, Carnethon, Bertoni, Schreiner, Diez Roux, θαη ζπλ. 

(2008) αλέθεξαλ φηη νη αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, νη νπνίνη δελ παξνπζίαδαλ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε, είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαβεηηθνχο, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο 

κε απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο εκθάληζαλ ζε πςειφηεξν βαζκφ δηαβήηε ζε ζρέζε 

κε απηνχο, πνπ βίσλαλ ρακειήο έληαζεο ή θαζφινπ ζπκπηψκαηα. 

Δθηφο απφ ηελ θαηάζιηςε, νη δηαβεηηθνί αζζελείο έρνπλ δηπιάζηεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ αγρψδε δηαηαξαρή ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ 

(Bouwman, Adriaanse, Van‘t Riet, Snoek, Dekker, & Nijpels, 2010) πξάγκα πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ πξφγλσζε ηεο αζζέλεηαο, θαζψο δπζθνιεχεη ηνλ αζζελή ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο ηνπ δηαβήηε (Inui, Kitaoka, Majima, 

Takamiya, Uemoto, Yenenaga, et al., 1998).  Οη Grigsby, Anderson, Freedland, 

Clouse, θαη Lystman (2002) ζε κηα κεηα-αλάιπζε 18 εξεπλψλ ζηελ νπνία θαη 

ζπκκεηείραλ 4076 αζζελείο (2584 δηαβεηηθνί αζζελείο θαη 1492 ζηελ νκάδα ειέγρνπ) 

ζεκείσζαλ πσο ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή ζπλαληάηαη ζην 14% ησλ αζζελψλ 

κε δηαβήηε. Δπηπιένλ αλαθέξζεθαλ ζπκπηψκαηα άγρνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα 

πιαίζηα δηαηαξαρήο αιιά θαη γεληθφηεξα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο ζε πνζνζηά 27% 

θαη 40% αληίζηνηρα, θαηαγξάθνληαη γηα ηελ νκάδα ησλ αζζελψλ απηψλ, κε ηηο 
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γπλαίθεο λα αλαθέξνπλ πςειφηεξα ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ελψ δελ 

ππήξμε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δηαβήηε.  

Δπηπιένλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο, φπνπ ε ζεξαπεία βαζίδεηαη ζε ελέζεηο 

ηλζνπιίλεο παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα, ιφγσ ηνπ 

θφβνπ ηεο έλεζεο θαη ηνπ θφβνπ ηεο απηνεμέηαζεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε ζπζηεκαηηθή απνθπγή ηνπ ειέγρνπ ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην 

αίκα θαζψο θαη ζηελ αλαβνιή ή παξάιεηςε ησλ ελέζεσλ ηλζνπιίλεο, ψζηε ε 

εκθάληζε ησλ επηπινθψλ ηνπ δηαβήηε λα είλαη πξστκφηεξε (Zambanini & Feher, 

1997). ε επηδεκηνινγηθή κειέηε ησλ Bienvenu θαη Eaton (1998) ε θνβία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνεμέηαζε παξνπζίαζε ηζρπξή ζχλδεζε κε ηελ εκθάληζε 

καθξναγγεηαθψλ επηπινθψλ ζε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ θαηαγξάθεθε 

ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιία. Δπίζεο ππεξβνιηθφο θφβνο γηα ηελ έλεζε ηλζνπιίλεο θαη 

ηελ απηνεμέηαζε ζπλδέεηαη κε πςειά επίπεδα θαηαζηαζηαθνχ θαη ραξαθηεξνινγηθνχ 

άγρνπο θαη θαηάζιηςε. Δλψ απμάλεη ην θφβν ππνγιπθαηκίαο, ηε ζρεηηθή κε ην 

δηαβήηε δπζθνξία, κεηψλνληαο έηζη ηα επίπεδα επεμίαο (Mollema, Snoek, Ader, 

Heine, & van de Ploeg, 2001). 

Ο δηαβήηεο απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ θαη γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθψλ 

εγθεθαιηθψλ βιαβψλ, ελψ κπνξεί πηζαλφηαηα λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ αηηηνινγία ησλ 

γλσζηαθψλ ειιεηκκάησλ. ην δηαβήηε ηχπνπ Η ε ζρέζε απηή ζα κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ηε ζπρλφηεηα ζηελ νπνία ν αζζελήο εθηίζεηαη ζε ζνβαξή 

ππνγιπθαηκία (Perros & Deary, 1999), ελψ δπν ζρεηηθέο κειέηεο ζπλδένπλ ηελ 

ςπρνθηλεηηθή αδπλακία κε ηελ ππέξηαζε, ηηο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο αιιά θαη ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαβήηε (Ferguson et al., 2003. Ryan, Geckle & Orchard, 2003). ηνπο 

αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ ε ζρέζε απηή είλαη αθφκε πην ζχλζεηε θαη είλαη κάιινλ 

απίζαλν λα ζρεηίδεηαη κνλάρα κε ηελ ππνγιπθαηκία.    
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 Ο αληίθηππνο ηνπ δηαβήηε ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, θπξίσο ζηε κλήκε, ζηνλ 

ςπρνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδεηαη αξθεηά 

ρξφληα (Pasquier, Boulogne, & Leys, 2006). πγθξηλφκελνη κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, νη 

δηαβεηηθνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν εμαζζέληζεο ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (Cukierman, Gerstein, & Williamson, 2005) θπξίσο ηεο κλήκεο θαη ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Yeung, Fischer, & Dixon, 2009. Ruis, Biessels, Gorter, 

van den Donk, Kappelle, & Rutten, 2009). Αθφκε  κέηξηα εμαζζέληζε ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

φκσο απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ζχλζεησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο γεληθή 

λνεκνζχλε, ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ςπρνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, 

πξνζνρή, αληίιεςε, κάζεζε, κλήκε θαη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Kodl & Seaquist, 

2008). 

Πέξα φκσο απφ ηε γλσζηηθή έθπησζε πνπ παξαηεξείηαη, ηδηαίηεξν θνηλφ 

πξφβιεκα κεηαμχ ησλ δηαβεηηθψλ κεγάιεο ειηθίαο, είλαη ε εκθάληζε άλνηαο 

(Arvanitakis, Wilson, & Bennett, 2006). πγθεθξηκέλα αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, 

έρνπλ 1.5 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη 

1.6 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ άλνηα ζην κέιινλ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο κε πάζρνληεο (Cukierman et al., 2005). Πέξα απφ ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα,  ν 

δηαβήηεο ηχπνπ Η ζπρλά ζπλδέεηαη κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (αλνξεμία θαη 

βνπιηκία), θπξίσο ζε λεαξά θνξίηζηα γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε θησρφ κεηαβνιηθφ 

έιεγρν θαη έλαξμε ησλ επηπινθψλ αξθεηά λσξίηεξα (Rydall, Rodin, Olmsted, 

Devenyi, & Daneman, 1997). 

πκπεξαζκαηηθά, νη πάζρνληεο απφ δηαβήηε θαζεκεξηλά έρνπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κηα ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αζζέλεηα ηνπο, νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα παξαθακθηνχλ. Ζ ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε, φπσο ε ιήςε ηλζνπιίλεο 
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κέζσ ελέζεσλ, ε θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

γιπθφδεο ζε θπζηνινγηθά ή ζρεδφλ θπζηνινγηθά επίπεδα, ε αχμεζε ζπκπησκάησλ 

ιφγσ ππνγιπθαηκίαο κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ ζε απηά κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ην ςπρνθνηλσληθφ 

θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αζζέλεηα, ην νπνίν  κπνξεί λα κπινθάξεη ηελ εθαξκνγή 

ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ δπζκελψλ επηπινθψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ (Rubin & Peyrot, 1999).  Μπξνζηά ζε απηή ηε πξφθιεζε, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο πνπ ν θάζε αζζελήο ζα δηαρεηξηζηεί ην δηαβήηε, 

γεγνλφο ην νπνίν ζα θαζνξίζεη θαη ηε πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπ.  
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2. ΑΤΣΟΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ. 

2.1 Σν κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο 

Ζ απηνξξχζκηζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζεηξά δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ. ηε δηαδηθαζία απηή, κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο: α) ηε θάζε ηεο επηινγήο ησλ ζηφρσλ, β) ηελ 

ελεξγφ επηδίσμε ηνπ ζηφρνπ θαη γ) ηελ επίηεπμε, ηε δηαηήξεζε θαη απαγθίζηξσζε 

απηνχ (Maes & Karoly, 2005). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, νη ζηφρνη είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Σα άηνκα πνπ αγσλίδνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο, νη νπνίνη 

είλαη πξνζσπηθνί θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί, είλαη πηζαλφηεξν πσο ζα ηνπο επηηχρνπλ 

(Williams, Freedman, & Deci, 1998. Williams, McCregor, Zeldman, Freedman, & 

Deci, 2004. Williams, McGregor, Sharp, Levesque, Kouides, Ryan, & Deci, 2006). 

Καηά ηελ ελεξγφ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ, ιακβάλνπλ ρψξα ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο (Maes & Karoly, 2005), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεραληζκνχο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο κεραληζκψλ ειέγρνπ. Μεραληζκνί 

αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο ε απηφ-παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ ζηφρσλ έρνπλ απνδεηρζεί σο απνηειεζκαηηθέο ζπληζηψζεο 

παξέκβαζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηνδηαρείξηζεο γηα ηηο ρξφληεο αζζέλεηεο (Teach, 

Crain, Quint, Hylan, & Joseph, 2006. Jansen, 2006). Δλψ ζχλδεζε κε ηελ αιιαγή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πγείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο, φπσο ν δηαβήηεο, 

παξνπζηάδνπλ παξάγνληεο φπσο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Sol, Van der Graaf, Van 

der Bikl, Goessens, & Visseren, 2006). Δπηπιένλ ζεκαληηθή θξίλεηαη ε δηαηήξεζε 

ησλ επηδησθφκελσλ αιιαγψλ. Σερληθέο πξφιεςεο ησλ ππνηξνπψλ απνδεηθλχνληαη σο 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ πγείαο φπσο ε άζθεζε(Fogelholm 

et al., 2000)  θαη ε δίαηηα (Dornelas, Wylie-Rosett, & Swencionis, 1998). 
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Έλα απφ ηα επξέσο δηαδνκέλα κνληέια απηνξξχζκηζεο, είλαη ην μονηέλο ηηρ 

κοινήρ λογικήρ φπνπ ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζνπλ, πσο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ απεηιή ηεο αζζέλεηαο, ηε 

ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο εκθάληζεο αληίζηνηρσλ ζπκπησκάησλ, 

αιιά θαη πσο απηέο νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ζπληεινχλ  ηειηθά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ή αγλφεζε ηεο απεηιήο. Έηζη ινηπφλ ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν απηφ, ε αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο, βαζίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο θαη 

πεπνηζήζεηο πνπ ην θάζε άηνκν δηακνξθψλεη γηα ηελ αζζέλεηα, απνηειψληαο 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηειηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο απεηιήο ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο αληίδξαζεο ζε απηή (Leventhal, 1970. Leventhal, Benyamini, 

Brownlee, Diefenbach, Leventahal, Patrick-Miller, & Robitaille, 1997.   Leventhal, 

Brissette, & Leventahal,  2003.  Leventhal, Leventhal, & Contrada, 1998).  

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο κε άιια ιφγηα αθνξά ηε γλσζηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ θαη δηαθέξεη ζε ηξία ζεκεία απφ 

άιια κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ην ξφιν ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ ηνπ αζζελνχο 

ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο: α) ε αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο 

απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζρεκάησλ. Έηζη ζε αληίζεζε κε άιια 

θνηλσληθνγλσζηηθά κνληέια, έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζε κηα γεληθή γλσζηηθή ζεσξία φπνπ 

παξαηεξείηαη ζπγρψλεπζε ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζφληνο, β) ζαλ έλλνηα δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, θαη φρη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο πνπ ηε κειεηνχλ θαζψο πεξηιακβάλεη ηηο ζπληζηψζεο εθείλεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε δηαρείξηζε απηήο θαη 

γ) ελέρεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο ζηελ αζζέλεηα θαη ηε 
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ζεξαπεία, πξάγκα πνπ ιείπεη απφ ηα άιια κνληέια πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία (Edgar 

& Skinner, 2003). 

Οη αλαπαξαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο δπλακηθέο θαη επκεηάβιεηεο, θαη 

κπνξεί λα είλαη απφξξνηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ, φπσο ε ηξέρνπζα εκπεηξία 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο ε νπνία θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ αζζελή ή ηελ 

νηθνγέλεηα απηνχ, ηνπο θίινπο ηνπ, απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αιιά θαη ην 

επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν δεη (Shiloh, 2006).  

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο «θνηλήο ινγηθήο», φηαλ απεηιείηαη ε πγεία 

ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη αλαπαξαζηάζεηο ζε δπν επίπεδα, ε γλσζηηθή 

αλαπαξάζηαζε πνπ αθνξά ηε θχζε ηεο απεηιήο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε, φπσο είλαη ν θφβνο. Οη δπν απηέο αλαπαξαζηάζεηο δεκηνπξγνχληαη 

έρνληαο σο ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη πξψηα αλαγλσξίδεηαη ε 

απεηιή θαη έπεηηα ην ζπλαίζζεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή. Οη δηεξγαζίεο απηέο 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια, δχλαηαη φκσο λα θηλεηνπνηήζνπλ φκνηεο ή δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Wearden & Peters, 2008). Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο αζζελείο κε 

δηαβήηε ηχπνπ 2, κηα παξέκβαζε ζρεηηθή κε ηελ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ δηαηξνθήο 

ηνπο, ζα πεξηιακβάλεη ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πξφιεςεο ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ επηπέδσλ 

ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζα ζρεηίδεηαη κε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αμίεο αλαθνξηθά κε ην θαγεηφ. Αλ ε θνηλσληθή εκπεηξία είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή απφ ηε γλσζηηθή, νη άλζξσπνη ζα επηιέμνπλ λα ηξψλε 

θαγεηά πνπ αλεβάδνπλ ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα αιιά κηα ηέηνηα επηινγή είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (Jane & Rankin, 2001).  

  Πην ζπγθεθξηκέλα ην κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα κε ζθνπφ ηε 

ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο: α) ηελ αληίιεςε ηεο απεηιή γηα ηελ πγείαο, β) ηηο 
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ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ή ην ζρέδην δξάζεο πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ην άηνκν  θαη γ) ηελ αμηνιφγεζε (Baumann & Leventhal, 1985. 

Leventhal, Meyer, & Nerenz, 1980). Ζ αλαπαξάζηαζε φπσο πξνείπακε, αλαθέξεηαη 

ζηελ αληίιεςε ηεο απεηιήο, βαζηδφκελε ζηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ή ηα ζπκπηψκαηα. 

ην κνληέιν ηνπ Leventhal, ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηηο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

πιεξνθνξίεο ζπλζέηνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία. Ζ εμέηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ βνεζά ηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληίδξαζεο ζηελ αζζέλεηα. Πνιιέο κειέηεο ζηεξηδφκελεο ζην κνληέιν απηφ, 

θαηαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο απεηιήο ηεο αζζέλεηαο θαη 

ησλ δξάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε απεηιή απηή 

(Baumann & Keller, 1991. Croyle & Hunt, 1991. Hamera, Cassmeyer, O‘ Connell, 

Weldon, Knapp, & Kyner, 1988. Keller, Ward, & Baumann, 1989). 

Οη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα επεξεάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγμεη ην θφβν θαη ηα άιια ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα, αιιά θαη κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πγεία. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ, είηε αλαθέξνληαη ζηα 

αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζζέλεηαο ή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε 

απηήο, αμηνινγείηαη, έηζη ψζηε ην άηνκν λα ζπλερίδεη λα ρεηξίδεηαη ηελ αζζέλεηα θαηά 

απηψλ ηνλ ηξφπν ή λα πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο. ην δηαβήηε νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο αζζέλεηαο αθνξνχλ ην κεηαβνιηθφ έιεγρν, 

έηζη αμηνινγνχληαη δείθηεο φπσο ε απψιεηα βάξνπο θαη ε γιπθνδπιησκέλε 

αηκνζθαηξίλε, αληίζεηα ζηξαηεγηθέο επηθεληξσκέλεο ζην ζπλαίζζεκα δελ 

αμηνινγνχληαη ζπρλά, παξά κφλν κέζσ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ δηαβήηε (Jayne & Rankin, 2001)                         
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χκθσλα κε ην Leventhal et al. (1997) ε αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο 

απνηειείηαη απφ πέληε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: 1) ηην ηαςηόηηηα: ε νπνία αθνξά ηε 

θχζε θαη ην φλνκα ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη επξέσο παξαδεθηφ πσο 

νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ «εηηθέηεο», ψζηε λα ραξαθηεξίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπο (Meyer, Leventhal, & Gutmann, 1985), 2) ηην αιηία:  πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ, ζρεηηθά κε ηελ αηηία ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη βηνινγηθήο θχζεσο (Heijmans, 1998) 

ζπλαηζζεκαηηθήο (Moss-Morris, Petrie, & Weinman, 1996), ςπρνινγηθήο (Moss-

Morris, Weinamn, Petrie, Horne, Cameron, & Buick, 2002)  ή απφξξνηα 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (Heijmans, 1998; Heijmans & De Ridder, 1998), 3) ηη 

σπονική ποπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνβιεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθέο κε ην πφζν 

θαηξφ ζα δηαξθέζεη ε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα θαζψο θαη κε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ. Έηζη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο νμεία ή ρξφληα, 4) ηιρ ζςνέπειερ ηεο 

αζζέλεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ 

έρεη ζηε ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή. Οη πεπνηζήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ σο πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 5) ηην 

ελεγξιμόηηηα πνπ ελέρεη αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ε αζζέλεηα απηή κπνξεί λα 

ζεξαπεπηεί ή λα ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη θαηά πφζν ν ίδηνο ν 

αζζελείο παίδεη ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

πκπεξαζκαηηθά ην μονηέλο ηηρ κοινήρ λογικήρ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ςπρνινγία ηεο πγείαο, επεηδή αληηιακβάλεηαη 

ελλνηνινγηθά ηνλ άλζξσπν σο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ, έρνληαο έηζη ελεξγφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ. Σν 

κνληέιν απηφ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζε νμείεο, φζν θαη ρξφληεο αζζέλεηεο, 

βνεζψληαο λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, φηαλ νη αζζελείο 
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θαηαλννχλ επαξθψο ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγήζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαλφεζεο απηήο. πρλά πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ  ην 

κνληέιν απηφ, γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζθέςεσλ (πεπνηζήζεηο γηα 

ηελ αζζέλεηα), ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο (Hagger & 

Orbell, 2003). 

2.2 Ζ ζρέζε ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλήο ινγηθήο κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ζηξεο ζην δηαβήηε.      

 

Πιεηάδα εξεπλψλ έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

κνληέινπ ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο πνπ ηα άηνκα πηνζεηνχλ, 

σο αληίδξαζε ζηελ αζζέλεηα ηνπο θαη απνδίδνληαη κε ηνλ φξν ζηπαηηγικέρ 

ανηιμεηώπιζηρ ζηπεζογόνυν καηαζηάζευν (Coping Strategies). Έηζη ζην κνληέιν ηνπ 

Leventhal et al. (1980) παξαηεξείηαη κηα μεθάζαξε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ 

γηα ηελ αζζέλεηα, ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο απηήο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ηειηθά ζα πηνζεηήζεη ην άηνκν.  Σν κνληέιν πξνηείλεη πσο ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

αζζέλεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δξάζεηο πνπ ην 

άηνκν ζα επηδηψμεη σο απάληεζε ζε απηή. Δπηπιένλ ην κνληέιν ππνλνεί πσο ε ζρέζε 

απηή είλαη αηηηψδεο, έηζη ε γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο δχλαηαη λα 

επεξεάζεη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζε αλαινγία κε ηελ 

αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ην 

άηνκν αληιεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο ή θαη απφ ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο  (Hagger & Orbell, 2003).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξν ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αζζέλεηα, 

αλαθνξηθά κε ηελ αίζζεζε ειέγρνπ απηήο ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 
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εζηηαζκέλσλ ζην πξφβιεκα (δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο αηηία ηεο δπζθνξίαο), 

ελψ αληηιήςεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αζζέλεηα σο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξή ζπλδένληαη κε δπζιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο απνθπγή (Lawson, 

Bundy, Belcher, & Harvey, 2010). Ζ ζρέζε απηή κεηαμχ ηεο ειεγμηκφηεηαο ηεο 

αζζέλεηαο, ηεο θχζεο, ηεο δηάξθεηαο απηήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη αληίθηππν φπσο είλαη αλακελφκελν ζηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο ζε πνιιέο αζζέλεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν 

δηαβήηεο (Griva, Myers, & Newman, 2000. Moss-Morris et al., 1996) 

Οη πάζρνληεο απφ δηαβήηε πνπ πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο πνπ 

εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, ζε αληίζεζε κε απηέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα 

(δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δπζθνξίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα) 

παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο,  έρνπλ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή θαη θαιχηεξν γιπθαηκηθφ έιεγρν (Karlsen, Idsoe, Hanestad, Murberg & 

Bru, 2004. Sultan & Heurtier-Hartmann, 2001). Ζ αίζζεζε ειέγρνπ απνηειεί ηζρπξφ 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγηθψλ δηαηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζην δηαβήηε ηχπνπ 2.  Οη αζζελείο εθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ην δηαβήηε, σο κηα 

ηδηαίηεξα ζνβαξή λφζν αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια πσο ε ζεξαπεία πνπ ιακβάλνπλ 

κπνξεί λα είλαη απνδνηηθή, πηνζεηνχλ επθνιφηεξα έλα πξφηππν δηαηξνθήο, ζχκθσλν 

κε ηηο απαηήζεηο ηεο αζζέλεηαο ηνπο θαη επηδίδνληαη επθνιφηεξα ζε ηαθηηθή 

ζσκαηηθή άζθεζε (Glasgow, Hampson, Strycker, & Ruggiero, 1997. Hampson, 

Glasqow, & Strycker, 2000. Skinner & Hampson, 2002. Hampson, Glasgow, & 

Foster, 1995). εκαληηθφ αθφκε είλαη πσο νη αζζελείο πνπ απνδίδνπλ ηελ αηηία ηνπ 

δηαβήηε ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη αλαγλσξίδνπλ βνεζεηηθή ηε ζεξαπεία πνπ 

ιακβάλνπλ ζα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξν γιπθαηκηθφ έιεγρν. Με άιια ιφγηα κηα 

ηζρπξή πεπνίζεζε ζρεηηθή κε ηελ χπαξμε πξνζσπηθήο επζχλεο ζηελ αηηηνινγία ηνπ 



25 
 

δηαβήηε, ζπληειεί ζηελ δηαηήξεζε ρακειψλ επηπέδσλ ζαθράξνπ, ζρέζε πνπ είλαη 

ηζρπξφηεξε ζηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο (Hampson, Glasgow, & Foster, 1995.  

(Hampson et al., 2000). 

Οη Watkins, Connell, Fitzgerald, Klem, Hickey, θαη Ingersoll-Dayaton (2000)  

εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δηαβήηε, ησλ  

ζρεηηθψλ κε ην δηαβήηε ζπκπεξηθνξψλ πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Leventhal. Σα επξήκαηα ππνδειψλνπλ πσο νξηζκέλεο 

δηαζηάζεηο ηεο γλσζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο αζζέλεηαο (θπξίσο ε  θαηαλφεζε ηεο 

αζζέλεηαο θαη ν έιεγρνο απηήο) ζπλδένληαη κε αχμεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο, 

κείσζε ησλ ζρεηηθψλ εκπνδίσλ  θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ε πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο ζπλδένληαλ κε επηπιένλ εκπφδηα γηα ηε 

δσή ησλ αζζελψλ, ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, ήηαλ αξθεηά ρακειά.  

ε αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2 ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε ςπρηθή 

επεμία αιιά θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πγεία ηνπ ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηελ αληίιεςε γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ δηαβήηε, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζεξαπείαο κεηψλεη ηα αλαθεξφκελα επίπεδα ζηξεο (Hampson, Glasgow, & Foster, 

1995). Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαηαδεηθλχνληαη 

θαη ζε άιιεο κειέηεο φπνπ ε αληηιακβαλφκελε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο, νη 

δπζκελείο ζπλέπεηεο απηήο αιιά θαη ε κε απνηειεζκαηηθφηαηα ηεο ζεξαπείαο 

πξνζβάιινπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ζπλδένληαη κε 

θαηάζιηςε θαη άγρνο (Hampson et al., 2000 Paschalides, Wearden, Dunkerly, Bundy, 

Davies, & Dickens, 2004).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ, αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

ζθέςεσλ, θπξίσο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο αζζέλεηαο ζην γιπθαηκηθφ έιεγρν αιιά θαη 

ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε. Ζ παξαδνρή απηή επηβεβαηψλεη 
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ηε ζπλεηζθνξά ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλήο ινγηθή ζηελ ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ, κε 

ζθνπφ ηε πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα. 

Έηζη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηηρ κοινήρ λογικήρ ε δηαδηθαζία ηεο 

απηνξξχζκηζεο ζην δηαβήηε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 1) Ζ αλαπαξάζηαζε 

ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη ν ζηφρνο γηα ηελ απηνξξχζκηζε (γιπθαηκηθφο έιεγρνο), 2) 

επηιέγνληαη νη ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ (πηνζέηεζε πγηεηλνχ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο), 3) δεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην 

δξάζεο, πνπ ζα εμαζθαιίζεη φηη νη απαηηνχκελεο δηεξγαζίεο εθαξκφδνληαη, 4) 

αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ απφ ηνλ αζζελή θαη ηειηθά 5) 

ε αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο ηξνπνπνηείηαη ιφγσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ επέιεμε 

(Shibayama, Sato, Nishigaki, Ochiai, & Kazuma, 2011). 

Γηα παξάδεηγκα εάλ νη εκπεηξίεο ηνπ αζζελνχο αθνξνχλ πςειά επίπεδα 

γιπθφδεο ζην αίκα, νη πεπνηζήζεηο πνπ ζα δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο 

αζζέλεηαο  (ην ζρέδην δξάζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη ζα ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηεο 

γιπθφδεο, πξάγκα πνπ είλαη αληίζεην ζηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ) θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  ζεξαπεπηηθψλ δξάζεσλ (επηπιένλ ηλζνπιίλε) ζα 

θαηεπζχλνπλ ηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ  θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο. ηα άηνκα εθείλα φπνπ ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζρεδίνπ 

πνπ πηνζέηεζαλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ζα παξαηεξεζεί αιιαγή 

ζηηο εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθέο (δηαηξνθή, άζθεζε). Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη 

κέρξη σζφηνπ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζεσξεζνχλ επηηπρείο, σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο (Edgar 

& Skinner, 2003).  
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3. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ ΑΘΔΝΔΗΑ 

3.1 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο ρξόληαο αζζέλεηαο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηνπ δηαβήηε, αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ν αζζελήο θαιείηαη λα αθνινπζήζεη, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε απηνχ, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο ε ρξφληα αζζέλεηα είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ. Έηζη νη αζζελείο έξρνληαη αληηκέησπνη κε αιιαγέο ζρεηηθέο κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο, ηελ εκθάληζε ηνπο, ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ θαηέρνπλ, ηα 

ζρέδηα γηα ην κέιινλ, πξάγκα πνπ δχλαηαη λα πξνζβάιιεη ηελ απηνεηθφλα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπο (Burish & Bradley, 1983). Πέξα φκσο απφ ηελ επίδξαζε ηεο 

ρξφληαο αζζέλεηαο ζηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα, ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην ξφιν πνπ 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ε νηθνγέλεηα θαη νη ζηελνί θίινη (Halgeson, 1993. 

Patterson, & Garwick, 1994. Revenson 1994). Σν θνηλσληθφ δίθηπν ελφο ρξφληνπ 

αζζελνχο κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ αζζέλεηα αιιά θαη λα ζπληειέζεη 

ζηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία, λα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή 

παιαηφηεξσλ πνπ ηψξα ραξαθηεξίδνληαη σο δπζιεηηνπξγηθέο θαη γεληθφηεξα λα 

εκπιαθεί ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο (Kerns & Weiss, 1994. Reich & 

Zautra, 1995. Thompson & Pitts 1992). 

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ίζσο ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή ζηήξημεο γηα ηνλ 

αζζελή, θαζψο αθφκε θαη αλ είλαη ιηγφηεξν ππνζηεξηθηηθή απφ φηη ζα 

πξνζδνθνχζακε, εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζηήξημε ηνπ αηφκνπ 

(Kissane, 2005). Ζ νηθνγέλεηα νξίδεηαη σο κηα κνλαδηθή θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ ζπλδένληαη γελεηηθά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνρή 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο ζηα κέιε ηεο (Beulter, Bun, Bahr, & Herrim, 1989). Κάζε 

είδνπο αζζέλεηα είλαη ζε ζέζε λα δηαηαξάμεη ηελ νκνηφζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα 

πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηεο. Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκε πην 
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ζχλζεην, φηαλ ε αζζέλεηα είλαη ρξφληα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη αιιαγή 

ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ξφισλ πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνγέλεηα, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο λέαο θαηάζηαζεο (Goldestein & Kenet, 2002.). Όηαλ έλα κέινο λνζήζεη, ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζα βηψζνπλ κηα ζεηξά ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ νη νπνίεο 

εθδειψλνληαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο.  

ηηο αληηδξάζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αξρηθή αίζζεζε ηνπ ζνθ 

(Epperon, 1977). ηε θάζε απηή, ε νηθνγέλεηα δελ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηεί 

πιήξσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο δίδνληαη, έηζη πηνζεηεί κηα ζεηξά απφ απηφκαηεο  

αληηδξάζεηο, ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηεί απφιπηα ηελ θαηάζηαζε. 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ εθδειψλνληαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή, κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ ηελ απάζεηα κέρξη θαη ηελ ππεξδηέγεξζε (Granot, 1985 ζην 

Goldestein & Kenet, 2002.). Αθνινπζεί ε άξλεζε, φπνπ απνθεχγεηαη ε αληηκεηψπηζε 

ηεο αζζέλεηαο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ. ην ηξίην ζηάδην πηα, ε 

νηθνγέλεηα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ αηηία ηεο αζζέλεηαο, γεγνλφο ην νπνίν 

νδεγεί ζε έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, έληνλν 

άγρνο ζρεηηθά κε ην πνηεο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο απηήο, αλεζπρία γηα ηε ζεξαπεία 

αιιά θαη ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Αθφκε κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη βαζηά ιχπε, ελψ ε 

ζεμνπαιηθή δσή ηνπ δεπγαξηνχ δχλαηαη λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά (Granot, 1985 ζην 

Goldestein & Kenet, 2002). Σέινο ν θχθινο ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ θιείλεη κε ηελ 

απνδνρή θαη ηε πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο. ηε πξαγκαηηθφηεηα,  ηα κέιε ηεο   

αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε λέα θαηάζηαζε, αλαιακβάλνληαο ν θαζέλαο ηηο 

επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ρσξίο βέβαηα λα ζεκαίλεη απηφ φηη δελ παξαηεξνχληαη 

θαη εδψ δηαθπκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, απέλαληη ζηελ αζζέλεηα 

(Goldestein & Kenet, 2002). 
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ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ζπληεινχλ αξθεηνί παξάγνληεο. Πέξα απφ 

ηε θχζε, ηε πνξεία θαη ην λφεκα πνπ απνδίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ  νηθνγέλεηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

βαζηθά ζηνηρεία πξνζαξκνγήο ησλ κειψλ ηεο (Kissane, 2005). Έηζη φηαλ ε αζζέλεηα 

εκθαλίδεηαη ζε έλα αλακελφκελν ζεκείν ηνπ θχθινπ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, φπσο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ γήξαηνο, ηα κέιε ηεο δχλαηαη λα ηε δηαρεηξηζηνχλ επθνιφηεξα, 

ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην, φηαλ απηή εκθαλίδεηαη απξφνπηα (Walsh & McGoldrick, 

1991-a. Walsh & McGoldrick-b). Δπηπιένλ παξάγνληεο φπσο, ε θνπιηνχξα, ε 

πξφηεξε γλψζε γηα ηελ αζζέλεηα, ε ζεξαπεία, ε δηαζέζηκε ζηήξημε, νη θνηλνηηθνί 

πφξνη αιιά θαη νη εηδηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

αζζέλεηαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ή ηελ επαισηφηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο απέλαληη ζε απηή (Kissane, 2005).  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο ε ρξφληα ζσκαηηθή αζζέλεηα δελ απνηειεί 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά κνλάρα ηνλ αζζελή αιιά θαη απηνχο νη νπνίνη δνπλ καδί ηνπ,  

θπξίσο φκσο πιήηηεη ην ζχληξνθν ηνπ. Χζηφζν, πνιιέο είλαη νη κειέηεο νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη ιηγφηεξν ζην ηη ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ, 

φηαλ απηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηε ρξφληα αζζέλεηα (Cutrona, 1996. Bard-Hoda, 

2003). Σν θελφ απηφ έξρνληαη λα θαιχςνπλ νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ αθξηβψο ζην λα δηεπθξηλίζνπλ πσο ηα 

γεγνλφηα ηεο δσήο, φπσο ε αζζέλεηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηελέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Lyons & Meade, 1995). πγθεθξηκέλα, ε ρξφληα αζζέλεηα 

ραξαθηεξίδεηαη σο κηα θνηλή εκπεηξία γηα ην δεπγάξη, θαη φρη σο έλα αηνκηθφ 

πξφβιεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν απιά ζπλέβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ κε ην ζχληξνθν ηνπ (Kerns, 1994). 
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Ο ζχληξνθνο ηνπ αζζελνχο ζα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαηά ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο. Καηά ηε 

θάζε απηή, ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηε δσή ηνπ αζζελνχο, φζν θαη 

ηνπ ζπληξφθνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ιίγα είλαη ηα δεπγάξηα ηα νπνία έρνπλ 

πξνβιέςεη ηέηνηεο ξαγδαίεο αιιαγέο (Manne, Ostroff, Sherman, Glassman, Ross, 

Goldstein, & Fox, 2003). Οη ρξφληεο αζζέλεηεο κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηε δσή ηνπ 

αηφκνπ, αιιά ηαπηφρξνλα επηδξνχλ θαη ζηελ επεμία ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ, ζηελ 

θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζηελ αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ, 

ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη δπζρεξαίλνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο. Έηζη ε 

αζζέλεηα δελ επεξεάδεη κφλν ηνλ ηξφπν πνπ ην δεπγάξη βιέπεη ν έλαο ηνλ άιιν αιιά 

θαη ην πψο απηνί αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (Ayles & Reynolds, 2001). 

Ο ζχληξνθνο ηνπ αζζελνχο μαθληθά έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ αλάιεςε 

επζπλψλ, φπσο ην λνηθνθπξηφ, ηε κείσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζεξαπείαο, ηε δηαρείξηζε ησλ θφβσλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα αιιά 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ ζπδχγνπ ηνπ 

(D‘Ardenne, 2004). Απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηαηάξαμε ησλ θαλνληθψλ 

ξπζκψλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ δεπγαξηνχ, πξνθαιψληαο λέεο εληάζεηο αιιά θαη 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε θαη γηα ηνπο δχν. Με άιια 

ιφγηα, νη ζχληξνθνη ησλ ρξφλησλ παζρφλησλ επεξεάδνληαη άκεζα, θαζψο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πνιιαπιέο επζχλεο, αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, ην 

νπνίν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ δηαρείξηζε κηαο νμείαο λφζνπ (Baanders & 

Heijmans, 2007). Πέξα φκσο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

πξνζαξκνγή, αξθεηέο νηθνγέλεηεο θαηαθέξλνπλ λα απνδψζνπλ ζεηηθφ λφεκα ζηελ 

εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο θαη λα εληάμνπλ ηε δηαρείξηζε απηήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο. Έηζη ε νηθνγελεηαθή δσή ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ πνηφηεηα ηεο.   
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3.2 Οη επηπηώζεηο ηεο ρξόληαο αζζέλεηαο ζην ζύληξνθν  

 

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, αλαθέξεηαη πσο νη ζχληξνθνη ησλ ρξφλησλ αζζελψλ 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ( Klein, Den, & Bogdonoff, 1967). Αξρηθά 

φκσο νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εζηίαδαλ ζηνπο ζπληξφθνπο εθείλνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο θξνληηζηέο. Γειαδή είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αζζελνχο (κπάλην, έλδπζε, ζίηηζε). Ζ 

παξνρή βνήζεηαο ζπρλά  απνζπά ην άηνκν  απφ ηε πξνζσπηθή, ηελ θνηλσληθή θαη 

εξγαζηαθή ηνπ δσή. Έηζη νη θξνληηζηέο δηαζέηνπλ αξθεηά ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηνπο 

θίινπο ηνπο, ή γηα δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Gilleard, Gilleard, Gledhill, & 

Whittick, 1984. Kosberg & Cairl, 1986)               

Αξγφηεξα φκσο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, επηθεληξψζεθε θαη ζηνπο 

ζπληξφθνπο εθείλνπο, φπνπ δελ πξνζθέξνπλ απνθιεηζηηθά βνήζεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο απηνθξνληίδαο, θαηαδεηθλχνληαο πσο 

θαη απηνί δχλαηαη λα παξνπζηάζνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα 

πγείαο (Bigatti & Cronan, 2002). 

πγθεθξηκέλα νη ζχληξνθνη ησλ ρξφλησλ αζζελψλ αλαθέξνπλ ρεηξφηεξα 

επίπεδα πγείαο, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα ίδηαο 

ειηθίαο (Haley, Levine, Brown, Berry, & Hughes, 1987. Satariano, Minkler, & 

Langhauser, 1984. Sexton & Munro, 1985. Stone, Cafferata, & Sangl, 1987). Αθφκε 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά πξνζβνιήο απφ θάπνηα ρξφληα 

αζζέλεηα αιιά θαη λα παξαπνληνχληαη γηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα φπσο, πφλνπο ζηελ 

πιάηε, αξζξίηηδα, πξνβιήκαηα αθνήο, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, δηαβήηε, έιθε, αλαηκία, 
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πςειή πίεζε, θαηαξξάθηε θαη θαξδηαθέο παζήζεηο (Pruchno & Potashnik, 1989. 

Scharlach, Runkle, Midanik, & Soghikian, 1994. Sexton & Munro,1985). 

Οη θξνληηζηέο ινηπφλ εθηίζεληαη ζε ρξφλην ζηξεο πνπ ζπλδέεηαη απφ ηε κηα, 

κε ηελ αζζέλεηα (Cohen, Kessler, & Underwood- Gordon, 1997. Greenwood, Muir, 

Packham, & Madeley, 1996) θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ εμέιημε πνπ ζα έρεη απηή γηα ην 

ζχληξνθν ηνπο (Everson, Lynch, Chesney, Kaplan, Goldberg, Shade, et al., 1997). Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη βηψλνπλ παξαηεηακέλν, πξνδξνκηθφ πέλζνο ιφγσ ηεο 

απψιεηαο πνπ πθίζηαληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρέζεο πνπ είραλ κε ην ζχληξνθν ηνπο, 

αιιά θαη ιφγσ απηήο θαζ‘ απηήο ηεο αζζέλεηαο, ησλ ζπρλψλ επηζθέςεσλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (Prigerson, Bierhals, Kasl, Reynolds, Shear, Day, et al.,  1997) θαη 

ηεο ζλεζηκφηεηαο (Goldman, Korenman, & Weinstein, 1995). Οη ρξφληνη απηνί 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη λα είλαη ζέζε λα εμεγήζνπλ ηε πξνζβνιή ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο ησλ θξνληηζηψλ (O‘ Connor, Allen, & Kaszniak, 2002). 

Ζ έθζεζε ζε ρξφλην ζηξεο, πξνθαιεί ςπρηθή δπζθνξία θαη δηαηάξαμε ηεο 

νξκνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα ελεξγνπνηείηαη ν άμνλαο 

ππνζάιακνο-ππφθπζε-θινηφο ησλ επηλεθξηδίσλ φπνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

απάληεζε ζην ζηξεο. Απηφ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε νξκνλψλ, φπσο  ACTH θαη ε 

θνξηηδφιε, ελψ ηαπηφρξνλα απειεπζεξψλνληαη επηλεθξίλε θαη λνξεπηλεθξίλε απφ ηα 

επηλεθξίδηα κεηά απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Steptoe et al., 

2000). Ζ επίδξαζε ησλ νξκνλψλ απηψλ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο πεξηθεξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη αιινζηαηηθφ θνξηίν, πνπ νδεγεί 

ζηε ζπζζσξεπηηθή θζνξά ηνπ νξγαληζκνχ, ιφγσ παξαηεηακέλεο θαη κε σθέιηκεο 

ρξήζεο (Chrousos & Gold, 1992).  
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Μηα δεχηεξε εξκελεία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ρξφληνπ ζηξεο θαη ηεο 

επηδείλσζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, αθνξά ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ 

θηλδχλνπ, φπσο αλζπγηεηλφ πξφγξακκα δηαηξνθήο, έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη 

θαηάρξεζε νπζηψλ (Vataliano, Zhang, & Scanlan, 2003).Οη παξαδνρέο απηέο, 

κπνξνχλ ίζσο λα ζπλεηζθέξνπλ, ψζηε λα θαηαλνεζεί γηαηί νη θξνληηζηέο 

θαηαγξάθνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ 

(Mausbach, Aschbacher, Patterson, von Kanel, Dimsdale, Mills, et al., 2007) 

αλνζνινγηθψλ θαη κεηαβνιηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ (Lovell & Wetherell, 2011). 

ε πξφζθαηε κεηαλάιπζε ησλ Vitaliano, Zhang, θαη Scanlan (2003) φπνπ 

ζπλέθξηλαλ ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ θξνληηζηψλ, αζζελψλ κε άλνηα κε πγηή δεπγάξηα 

ίδηαο ειηθίαο θαη θχινπ αλαθέξεηαη πσο νη θξνληηζηέο εθθξίλνπλ 23% πςειφηεξεο 

πνζφηεηεο νξκνλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηξεο κε  ηα επίπεδα ησλ αληηζσκάησλ 

ηνπο λα είλαη 15% ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο κε θξνληηζηέο. Σα δεδνκέλα απηά, 

καο δίλνπλ κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ επηβάξπλζε ησλ θξνληηζηψλ, παξφιν πνπ ε 

θξνληίδα ελφο αζζελνχο κε άλνηα δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο.        

Πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία, ν ζχληξνθνο ελφο ρξφληνπ 

αζζελνχο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα ζεηξά επηβαξχλζεσλ ζε  ςπρνινγηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν (Bishop, 2005. D‘Ardenne, 2004). Ο αληίθηππνο ηεο ρξφληαο 

αζζέλεηαο ζπλδέεηαη κε πνιιαπιέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο θφβν γηα ην 

κέιινλ, αγαλάθηεζε, αλαζθάιεηα, αδπλακία, ελνρή, απνζάξξπλζε, αλεζπρία, 

εμνπζέλσζε, θφπσζε (Gallagher, Wrabetz, Lovett, Del Maestro, & Rose, 1989. 

Weitzenkamp, Gerhart, Charlifue, Whiteneck, & Savic, 1997), θαηάζιηςε θαη άγρνο, 

δπζθνιίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζπληξνθηθή ζρέζε, κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

απφιαπζεο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 
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(Cochrane, & Watson, 2008. Ohman & Soderberg, 2004. Rees, O‘Boyle, & 

MacDonagh, 2001. Spence, Hasson, Waldron, Kernohan, McLaughlin,).  

Ζ θαηάζιηςε αθνξά κηα θνηλή αληίδξαζε, ηφζν γηα ην ζχληξνθν, φζν θαη ηνλ 

ίδην ηνλ αζζελή θαη ζπλδέεηαη κε ηηο αληηιακβαλφκελεο δπζθνιίεο ηεο αζζέλεηαο θαη 

γηα ηα δχν κέιε ηεο ζρέζεο. Ζ θαηάζιηςε είλαη απφξξνηα έληνλνπ ζηξεο θαη 

πηζαλφηαηα απνηειεί  ηελ αηηία ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο ή ελνρήο (D‘Ardenne, 

2004). Πνιιέο είλαη νη κειέηεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη πσο νη ζχληξνθνη αζζελψλ κε 

ρξφληα λφζν εκθαλίδνπλ απμεκέλα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Anderson, Linto, & Stewart-Wynne, 1995. Dennis, O‘Rourke, Lewis, 

Sharpe, & Warlow, 1998. Schulz & Williamson, 1994). 

 Μηα επηπιένλ αληίδξαζε ηνπ δεπγαξηνχ ζηε ρξφληα αζζέλεηα, είλαη ν ζπκφο. 

Ο ζπκφο κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. Οη Revenson θαη 

Majerovitz (1991), ζηε κειέηε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπκνχ ζηε 

ρξφληα αζζέλεηα, αλαθέξνπλ φηη πάλσ απφ ην 30% ησλ ζπληξφθσλ, αζζελψλ κε 

αξζξίηηδα νλνκάδνπλ ηελ αξλεηηθή δηάζεζε ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο, σο ζπκφ, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο ζηξεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

Δπηπιένλ ν ζπκφο ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν θξνληηζηήο, αληηιακβάλεηαη 

ηε παξνρή βνήζεηαο πξνο ην ζχληξνθν ηνπ σο «βάξνο». Φαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηε 

πνηφηεηα δσήο, ηα ζπλνιηθά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο, ηελ αίζζεζε 

κνλαμηάο, πξνθαιψληαο αδπλακία θάιπςεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

αζζελνχο (Sholte op Reimer, Haan, Pijnenborg, Limbourg, & van des Bos, 1998).  

ρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ δεπγαξηνχ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, σο απφξξνηα ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

αζζέλεηαο. Έηζη ν πφλνο, ε θφπσζε ε έιιεηςε επηζπκίαο θαη ε αίζζεζε κε 

ειθπζηηθφηεηαο δπζρεξαίλνπλ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δεπγαξηψλ θαζψο 
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νη αζζελείο ράλνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπο. Απφ ηελ άιιε ν ζχληξνθνο 

αηζζάλεηαη ελνρή γηα νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή επηζπκία, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο 

απεηιεηηθήο αζζέλεηαο. Έηζη κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κηα ζεηξά εζθαικέλσλ 

ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία ηνπ αζζελνχο, ή ηνλ αληίθηππν πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε πνξεία ηεο πγείαο ηνπ. Γελ 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ν ζχληξνθνο 

κπνξεί λα αξρίζεη λα βιέπεη ηνλ αζζελή σο ιηγφηεξν ειθπζηηθφ ή λα αληηιακβάλεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο ιηγφηεξν ειθπζηηθφ (D‘Ardenne, 2004). 

ε αληίζεζε κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξνρήο θξνληίδαο, πνιιά 

δεπγάξηα αλαθέξνπλ απμεκέλε εγγχηεηα ζηα πιαίζηα ηεο ζρέζεο, ζπλαηζζήκαηα 

αγάπεο, αληακνηβήο αιιά θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνθιήζεσλ σο απνηέιεζκα 

ηεο εκπεηξίαο ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο (Baanders & Heijmans, 2007. Soderberg, Strand, 

Haapala, & Lundman, 2003. Kramer, 1997) πξάγκα πνπ πξνθαιεί ηθαλνπνίεζε, 

πεξεθάληα θαη ελδπλακψλεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο.  

Με ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ πξνζαξκνγήο ζηα δεπγάξηα, πξνηείλεηαη έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ ζηνρεχεη αθξηβψο ζηελ πξφβιεςε ησλ παξακέηξσλ απηψλ. 

Σν κνληέιν ελζσκαηψλεη ηηο ηπρψλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, δίλνληαο ζηνπο 

εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εμεγήζνπλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, σο 

απνηέιεζκα ηεο παξνρήο θξνληίδαο, λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θξνληηζηέο πςεινχ 

θηλδχλνπ, αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

κεζνιαβνχλ ή ηξνπνπνηνχλ ηε ζρέζε παξνρήο θξνληίδαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο.   

Γηα παξάδεηγκα δηαθνξέο ζηελ εππάζεηα θαη ζηνπο πφξνπο ζηήξημεο ηξνπνπνηνχλ, 

απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο. πγθεθξηκέλα ζην κνληέιν 

απηφ, νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο θαη νη ππάξρνπζεο αηνκηθέο δηαθνξέο 
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αιιειεπηδξνχλ γηα λα ζπλζέζνπλ ηειηθά ην πξφηππν δπζθνξίαο, γηα ηνλ θάζε 

θξνληηζηή. Έηζη κεηαβιεηέο φπσο ε αληηιακβαλφκελε ελφριεζε, ε θαηάζιηςε, ηα 

πηζαλά εκπφδηα αιιά θαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο αζζέλεηαο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ 

επίδνζε ζε πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο άζθεζεο, ηε δηαηξνθή ή ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ 

(Vitaliano et al., 2002). Ζ εππάζεηα αλαθέξεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξά ζην 

ρξφλν, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε εζληθφηεηα, ε ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηα πξνυπάξρνπζα πξνβιήκαηα πγείαο. Αληίζεηα νη πφξνη 

αθνξνχλ επκεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, φπσο νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε (Vataliano, Zhang, & Scanlan, 2003). Έηζη νη θξνληηζηέο πνπ εκθαλίδνπλ 

πςειή εππάζεηα θαη ρακεινχο πφξνπο δχλαηαη λα βηψζνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

δπζθνξίαο θαη ρακειφηεξα επίπεδα πγείαο απφ εθείλνπο κε ρακειή εππάζεηα θαη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο (Vitaliano, Russo, Young, Teri, & Maiuro, 1991). 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε πσο ν αληίθηππνο πνπ ζα έρεη κηα ρξφληα 

αζζέλεηα ζην θξνληηζηή δηαθνξνπνηείηαη γηα ηα δπν θχια. ηεξηδφκελνη ζηα 

επξήκαηα κειεηψλ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζην ζχληξνθν, είλαη 

παξαδεθηφ πσο νη γπλαίθεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, θαζψο 

θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζρέζε αιιά θαη 

λνηάδνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ επεμία ηνπ άιινπ (Acitelli & Young, 1996. Aube & 

Koestner, 1995. Koestner & Aube, 1995). Δπηπιένλ, ε νηθνγελεηαθή εκπεηξία θαζψο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπληξφθνπ φπσο ε ππνζηεξηθηηθφηεηα θαη ε  δηάζεζε 

παξνπζηάδνληαη ηζρπξφηεξα ζηηο γπλαίθεο (Cutrona, 1996). Οη Hagedoorn et al. 

(2001) αλέθεξαλ πσο ε ςπρνινγηθή δπζθνξία πνπ βίσλαλ νη γπλαίθεο ζρεηίδνληαλ 

ηφζν κε ηε δηθή ηνπο θαηάζηαζε πγείαο, φζν θαη κε απηή ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο, ζε 
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αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο φπνπ ε δπζθνξία ζπλδένληαλ απνθιεηζηηθά κε ηε δηθή ηνπο 

θαηάζηαζε πγείαο. 

Πέξα φκσο απφ ηελ αμία πνπ έρεη ε παξνρή βνήζεηαο θαη ζηήξημεο απφ ην 

ζχληξνθφ ζηνλ αζζελή, σζηφζν πνιινί θξνληηζηέο κπνξεί λα γίλνπλ απφ ηε κηα 

ηδηαίηεξα ππεξπξνζηαηεπηηθνί θαη απφ ηελ άιιε λα ππεξεθηηκήζνπλ ηε βνήζεηα πνπ 

παξέρνπλ ζηνλ άξξσζην ζχδπγν ηνπο (Stephens & Clark, 1997). Μπνξεί ινηπφλ λα 

παξεκβαίλνπλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη αζζελείο θαηαθέξλνπλ λα αλαθηήζνπλ ηε 

δχλακε θαη ηελ πξφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο αιιά θαη λα ζπληεινχλ ζηελ 

απνκφλσζε ηνπ δεπγαξηνχ, ιφγσ ηνπ φηη ν θξνληηζηήο δελ επηδέρεηαη ηελ παξνρή 

ζηήξημεο απφ νπνηνδήπνηε άιινλ (D‘Ardenne, 2004).   
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4.  ΓΤΑΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

4.1 Ζ δπαδηθή πξνζέγγηζε ζηε ρξόληα αζζέλεηα. 

 

Γηα ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο, νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

κειέηεο ζε δεπγάξηα ελδηαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ην ξφιν ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ κεηαβιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζθεπψλ φπσο ε ζεηηθή θαη 

αξλεηηθή ακνηβαηφηεηα, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ 

ζπληξφθσλ (Gottman, 1998). Ζ θαηαγξαθή ηέηνησλ κεηαβιεηψλ, ζην ρξφλν, ζπληειεί 

ζηε δπλακηθή θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο, έρνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ 

παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε κεηαβνιή αξλεηηθψλ κνηίβσλ επηθνηλσλίαο (Cook & 

Snyder, 2005). Οη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα δεπγάξηα, ζηεξίδνληαλ ζην φηη ε 

εκπινθή ηνπ ζπληξφθνπ ζηε ζεξαπεία, κπνξεί λα απμήζεη ηελ ζπληξνθηθή ζηήξημε, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Όκσο 

κέζα απφ κηα εθηελή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νη Lewis, McBride, Pollak, 

Puleo, Butterfield, θαη Emmons (2006) αλέθεξαλ πσο ην κνληέιν απηφ είλαη αξθεηά 

απιντθφ, θαζψο απφ κφλε ηεο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπληξφθνπ ζηε ζεξαπεία, δελ επαξθεί 

ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Οη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο, ζεσξείηαη πην 

σθέιηκν, λα πηνζεηνχλ έλα «δπαδηθφ κνληέιν»   

Οη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζε δπαδηθή ζρέζε ή αθφκε θαη ζε ζχληνκε 

δπαδηθή αιιειεπίδξαζε  ζπρλά επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο, σο πξνο ηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά (Kelley et al., 1983). Μηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ Kelley θαη Thibaut 

(1978), φπνπ αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε αιιειεμάξηεζεο ζηνπο ζπληξφθνπο, ψζηε ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο λα είλαη απφξξνηα ηεο δπάδαο θαη φρη απνηέιεζκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελφο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ. Σν κνληέιν απηφ έρεη ηηο 
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ξίδεο ηνπ ζηε παξαδνρή ηνπ Lewin (1946) θαηά ηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

  Πην αλαιπηηθά, ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ελφο αηφκνπ Α θαη ελφο αηφκνπ Β, είλαη ζπλάξηεζε θαη ησλ 

δπν αηφκσλ αληίζηνηρα αιιά θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε 

αιιειεπίδξαζε. Κάζε «θαηάζηαζε» πξνζδηνξίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

άηνκα εμαξηψληαη θαη επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν (έηζη πξνθχπηεη, ν φξνο 

αιιειεμάξηεζε). Ζ ζεσξία ινηπφλ, πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη ηηο ζηάζεηο, ηα 

θίλεηξα θαη ηηο αμίεο ησλ αηφκσλ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο  ζε θάζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. Έηζη ε θαηάζηαζε καδί κε ηε ζρεηηθή 

ζηάζε/ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ Α θαη Β, ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

(Kelley & Holmes, 2002).   

Όζν αλαθνξά ηε ρξφληα αζζέλεηα, παξαδνζηαθά ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζην 

πσο ν αζζελήο θαη ν ζχληξνθνο πξνζαξκφδνληαη ζηε θαηάζηαζε απηή κέζα απφ κηα 

αηνκηθηζηηθή πξννπηηθή γηα ην ζηξεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απηνχ (Carver 

& Scheier, 1999. Heckhausen & Schulz, 1995. Lazarus & Folkman, 1984. Maes, 

Leventhal, & DeRidder, 1996). Πξφζθαηα φκσο, ε εθαξκνγή ηεο δπαδηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο ππνγξακκίδεη πσο νη 

ζχληξνθνη κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (ρεηξηδφκελνη 

απηνχο ζαλ λα αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο), ηηο πεγέο ζηήξημεο αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Bodenmann, 2005. Lyons, Sullivan, & Ritvo, 

1995. O‘Brien & DeLongis, 1997. Revenson, 2003. Revenson, Kayser, & 

Bodenmann, 2005). Έηζη ζχκθσλα κε ηε δπαδηθή πξνζέγγηζε, φηαλ έλα δεπγάξη 

έξρεηαη αληηκέησπν κε έλα ζηξεζνγφλν παξάγνληα φπσο είλαη ε ρξφληα αζζέλεηα, νη 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο πνπ δηαζέηνπλ θαη νη δχν ζχληξνθνη, ζα 
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ελεξγνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ή λα απνθαηαζηαζεί ε νκνηφζηαζε ζην 

άηνκα, ζηα πιαίζηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο, πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ηα κέιε ηεο δπάδαο, δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο 

θαη ελαξκνλίδνληαη πάληνηε κε ην αληίζηνηρν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο, θαηά ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή, ψζηε ε θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε ησλ ζπληξφθσλ λα θαηαζηεί 

απνηειεζκαηηθή, σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ (Berg & 

Upchurch, 2007). 

Παξά ινηπφλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ ε 

αλαζθφπεζε ησλ Berg θαη Upchurch (2007) ε νπνία θαη αθνξνχζε ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ ην δεπγάξη έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε 

ρξφληα αζζέλεηα, επηζήκαηλε ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηέηνησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, 

θαη γηα άιιεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαη ζα εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηεο δπάδαο, κε 

ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πηπρψλ ηεο πξνζαξκνγήο. 

Μειέηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε δεπγάξηα φπνπ έλαο ζχληξνθνο έπαζρε απφ 

θαξδηαγγεηαθή λφζν, αλαθέξνπλ πσο νη αληηιήςεηο ηνπ ζπληξφθνπ επεξεάδνπλ ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδχγνπ ηνπ (Benyamini, Medalion, & Gartinkel, 

2007. Figueiras & Weinman, 2003). πγθεθξηκέλα νη Benyamini, Medalion, & 

Gartinkel (2007) αλέθεξαλ πσο νη ζχδπγνη πνπ είραλ αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

αζζέλεηα πξνζέθεξαλ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε, ελψ νη αζζελείο κε αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο αλέθεξαλ ρακειφηεξε αληηιακβαλφκελε ζηήξημε. εκαληηθφ σζηφζν 

είλαη πσο, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ αζζελψλ 

/ζπληξφθσλ κε ηελ παξνρή ζηήξημεο. Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο πνπ αλέθεξαλ 

ρακειή αληηιακβαλφκελε ζηήξημε θαη ραξαθηήξηδαλ ηελ αζζέλεηα ηνπο σο κφληκε, νη 

ζχληξνθνη απηψλ έθαλαλ ιφγν γηα κηα αζζέλεηα ζχληνκεο δηάξθεηαο.  
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Οκνίσο νη Figueira θαη Weinamn (2003) κειεηψληαο ηελ χπαξμε αλαινγίαο 

κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπληξφθσλ θαη αζζελψλ κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάξξσζε ησλ αζζελψλ, βξήθαλ πσο ηα δεπγάξηα πνπ είραλ φκνηεο 

ζεηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο έδεημαλ 

θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ιεηηνπξγία, ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλέθεξαλ 

ρακειφ αληίθηππν ηεο αζζέλεηαο ζηε δσή ηνπο.  Δπηπιένλ πεπνηζήζεηο ησλ 

ζπληξφθσλ γηα κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ζπλδέζεθαλ κε ιηγφηεξεο 

αλαθεξφκελεο δπζθνιίεο, κε παξαδνρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο, 

αιιά θαη πηνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο, φπσο δηαηξνθηθέο αιιαγέο.            

ηε βάζε απηή νη Benyamini, Cozlan, θαη Kokia (2009) αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα ζηε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ 

αηφκσλ ζηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, κειέηεζαλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ 

ππνγνληκφηεηα ζε ζπλζήθεο ζεξαπείαο ζε δεπγάξηα. Τπφ ην πξίζκα ηεο δπαδηθήο 

πξνζέγγηζεο, αλέθεξαλ πσο ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ σο πξνο ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ ππνγνληκφηεηα αιιά θαη ηελ αλαθεξφκελε δπζθνξία. 

πγθεθξηκέλα θαηά ηελ πξψηε ζεξαπεία ησλ δεπγαξηψλ νη αληηιήςεηο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ζεξαπείαο ζπλδένληαλ κε πςειφηεξε δπζθνξία θαη γηα ηνπο δχν 

ζπληξφθνπο, ελψ ε αίζζεζε ειέγρνπ ηνπ ζπληξφθνπ θαη ε ζεξαπεία κηθξήο 

δηάξθεηαο, κε θαιχηεξε επεμία. Τςειφηεξε δπζθνξία παξαηεξήζεθε κεηαμχ εθείλσλ 

ησλ γπλαηθψλ φπνπ αλέθεξαλ ρακειή αίζζεζε ειέγρνπ, ελψ νη ζχληξνθνη ηνπο 

αηζζάλνληαλ φηη είραλ πςειφ έιεγρν, ζε ζρέζε κε ηα δεπγάξηα πνπ εκθάληδαλ 

παξφκνηεο αληηιήςεηο. Ζ δπαδηθή πξνζέγγηζε είλαη ζε ζέζε λα θαλεξψζεη ηέηνηα 

δπζιεηηνπξγηθά πξφηππα ζηα δεπγάξηα, ηα νπνία θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα θησρή 

πξνζαξκνγή.  
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Ζ πηνζέηεζε ηνπ δπαδηθνχ κνληέινπ, φπνπ ελζσκαηψλνληαη νη ζπκπεξηθνξέο, 

ηα θίλεηξα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ζπληξφθνπ κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξεκβάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα δεπγάξηα, θαζψο ηα δπζιεηηνπξγηθά 

πξφηππα επηθνηλσλίαο φρη κφλν δπζρεξαίλνπλ ηε πξνζαξκνγή ζηε ρξφληα αζζέλεηα 

αιιά θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα αλνζνινγηθέο θαη 

ελδνθξηληθέο αλσκαιίεο (Kiecolt-Glaser & Newton, 2001. Robles & Kiecolt-Glaser, 

2003). 

Βέβαηα ε Ogden (1995) άζθεζε θξηηηθή ζηελ ςπρνινγία ηεο πγείαο γηα ηε 

κεηάβαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο απφ ην άηνκν ζην πεξηβάιινλ απηνχ. Αλαγλσξίδεη 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα απηνξξχζκηζε, δηαθσλψληαο κε ηε πξννπηηθή ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Σα επξήκαηα φκσο 

ησλ κειεηψλ, νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε δπαδηθψλ κνληέισλ, επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπ πιαηζίνπ ζηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ κεηαβιεηέο φπσο νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα ή νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απηήο αθνξνχλ ζχλζεηεο 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξάγκα πνπ δελ 

κπνξεί λα αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

(Heijmans, de Ridder, & Bensing, 1999. Benyamini, Medalion, & Gartinkel, 2007).  

 

4.2 Ζ δπαδηθή πξνζέγγηζε ζην δηαβήηε 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε εκπεηξία ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο βηψλεηαη 

απφ θνηλνχ απφ ην δεπγάξη, παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εζηηάδνπλ 

κνλάρα ζηε κέηξεζε κεηαβιεηψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ηνπ πάζρνληα, 

δίλνληαο έηζη ιηγφηεξε πξνζνρή ζηελ εκπεηξία ηνπ ζπληξφθνπ (Berg & Upchurch, 

2007). ε πνιιέο ρξφληεο αζζέλεηεο ν ζχληξνθνο ζπρλά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 
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θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο, ζπληειψληαο ζηε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ 

ζρεηηθψλ κε απηήλ (Franks, Stephens, Rook, Franklin, Kateyian, & Artinian, 2006), 

ηαπηφρξνλα φκσο ε εκπινθή ηνπ επεξεάδεη θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ επεμία 

(Coyne & Smith, 1991). 

ηηο αζζέλεηεο απηέο, εληάζζεηαη θαη ν δηαβήηεο ηχπνπ 2 ιφγσ ηνπ φηη επηδξά 

έληνλα ζηε δσή ησλ αζζελψλ, θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζην θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ κειινληηθψλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ. Δπηπιένλ ε αζζέλεηα επεξεάδεη ηα άηνκα εθείλα πνπ 

βξίζθνληαη θνληά κε ηνλ αζζελή, θπξίσο φκσο ην ζχληξνθν ηνπ (Berg & Upchurch, 

2007. Burman & Margolin, 1992). Πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζπληξφθνπ ζηελ ςπρνινγηθή 

ηζνξξνπία ηνπ αζζελνχο κε δηαβήηε (Chesla, Fisher, Skaff, Mullan, Gilliss, & Kanter, 

2003. Fisher, Chesla, Chun, Skaff, Mullan, Kanter et al., 2004. Hagedoorn, Keers, 

Links, Bouma, Ter Maaten, & Sanderman, 2006. Trief, Morin, Izquierdo, Teresi, 

Starren, Shea, et al., 2006; Wearden, Tarrier, & Davies, 2000), αιιά θαη εθείλεο πνπ 

εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππφ ηνπ δηαβήηε ζην ζχληξνθν (Fisher et al.,  2002. Gonder-

Frederick, Cox, Kovatchew, Julian & Clarke, 1997. Stahl, Berger, Schaechinger, & 

Cox, 1998. Wearden, Ward, Barrowclough, & Tarrier, 2006). Αληίζεηα δελ 

θαηαγξάθνληαη κειέηεο φπνπ ζα δίδεηαη έκθαζε ζην θαηά πφζν νη ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο ζην ζχληξνθν κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αζζελψλ απέλαληη ζε απηνχο.  

ην πιαίζην απηφ νη Schokker, Links, Bouma, Keers, Sanderman, 

Wolffenbuttel, θαη Hagedoorn (2010) ρξεζηκνπνίεζαλ ην δπαδηθφ κνληέιν κε ζθνπφ 

λα κειεηήζνπλ πσο ν ηξφπνο παξνρήο θξνληίδαο επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

ζρέζε ηφζν γηα ηνλ αζζελή, φζν θαη ην ζχληξνθν. Έηζη ινηπφλ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 
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ζρέζε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ παξνρή ελεξγνχο ζηήξημεο θαη αξλεηηθά κε κνληέια 

ζηήξημεο, φπνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη «πξνζπνίεζε» πσο ηα 

πξάγκαηα πεγαίλνπλ θαιά. Σν γεγνλφο φηη ε ζρέζε απηή επηβεβαηψλεηαη γηα ηνπο 

ζπληξφθνπο, απνδεηθλχεη πσο ν δηαβήηεο, κπνξεί λα έρεη αληίθηππν θαη ζηα δχν κέιε 

ηεο ζρέζεο αιιά θαη φηη κπνξνχλ εμίζνπ θαη νη δπν λα επσθεινχληαη ή λα 

βιάπηνληαη απφ ηα κνληέια ζηήξημεο πνπ πηνζεηνχλ. Καηαγξάθνληαη κε άιια ιφγηα 

ζηε κειέηε απηή, ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ 

ζπληξφθνπ, πάλσ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζα βηψζνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο. 

ε κηα δηαθνξεηηθή κειέηε ησλ Franks, Lucas, Stephens, Rool, θαη Gonzalez 

(2010) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην κνληέιν αλάιπζεο δεδνκέλσλ, βξέζεθε πσο ε 

ζρεηηθή κε ην δηαβήηε δπζθνξία ζπλδέεηαη κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηφζν γηα 

ηνλ αζζελή, φζν θαη ην ζχληξνθν ηνπ, ζρέζε ε νπνία είλαη ηζρπξφηεξε γηα ηνπο 

άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο αζζελείο, αιιά δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ (επηδξάζεηο ζπληξφθνπ), παξά κφλν ζρεηηθά κε ηε 

δπζθνξία πνπ ληψζνπλ νη γπλαίθεο αζζελψλ κε δηαβήηε, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

απμήζεη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ βηψλεη ν αζζελήο. 

Ζ δπαδηθή πξνζέγγηζε ζην δηαβήηε έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε κειέηεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε ζπκβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ ζπληξφθσλ σο πξνο ηε 

βειηίσζε ζπκπεξηθνξψλ πγείαο ησλ αζζελψλ. Ο θνηλσληθφο έιεγρνο απνηειεί 

δηαδηθαζία δηαπξνζσπηθήο ξχζκηζεο πνπ εμεγεί πσο νη ζηελέο ζρέζεηο, φπσο ν γάκνο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνζηαηεπηηθά (Berg & Upchurch, 2007), θαη αλαθέξεηαη 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ λα ξπζκίζεη ζπκπεξηθνξέο πγείαο (Hughes & Gove, 

1981). Οη ζχληξνθνη εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά αξλεηηθψλ ή ζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα λα 

επεξεάζνπλ ηελ πηνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Lewis et al., 2004).  Οη 

Stephens  et al. (2010) κειέηεζαλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο έιεγρνπ ζηε 
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δηακφξθσζε ελφο πγηεηλνχ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο γηα ηνπο αζζελείο. Θεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο ε ελζάξξπλζε (φπσο αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ αζζελή θαη ην 

ζχληξνθν) ζπλδέζεθαλ κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην πξφγξακκα δηαηξνθήο ελψ 

ζηξαηεγηθέο φπσο ε πξνεηδνπνίεζε ησλ αηηηψλ ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο, 

νδήγεζαλ ζε ρεηξφηεξε πξνζαξκνγή. 

Ζ ρξήζε ηέηνησλ κνληέισλ πνπ εκπιέθνπλ θαη ηα δπν κέιε ηεο ζρέζεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο, θαλεξψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

πξνζεγγίζεσλ απηψλ, φρη κνλάρα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο 

αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πνπ 

ζα αλαγλσξίδνπλ αθξηβψο πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο πνπ βηψλνπλ θαη ηα δπν κέιε ηεο 

ζρέζεο θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ (Fisher & Weihs, 2000). Σα 

πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαβήηε επεξεάδνπλ εμίζνπ θαη ηελ επεμία 

ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ, πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε αιιαγήο ησλ 

παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο «θαισζνξίδνπλ» ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπληξφθνπ, ρσξίο φκσο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ηνλ εληάζζνπλ νπζηαζηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ δηαβήηε (Franks et al. 2010). 
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θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο 

θνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο πξνζαξκνγή ζην 

δηαβήηε ηχπνπ 2. Γηα ηε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ε έξεπλα καο 

ζα εζηηάζεη ηφζν ζε κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζζελή, φζν θαη ζε 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ην δεπγάξη. πγθεθξηκέλα ζε αηνκηθφ επίπεδν, 

ζηνρεχνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζχλδεζε κεηαμχ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο, 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο απηήο θαη πνηφηεηαο δσή ηνπ αζζελνχο, θαζψο θαη λα 

κειεηήζνπκε ηελ ππάξρνπζα ζρέζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απηνθξνληίδαο ζην δηαβήηε. ε δπαδηθφ επίπεδν, ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ αζζέλεηα, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο 

αζζελείο θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, δηακνξθψλνληαο αλάινγα επίπεδα ππνθεηκεληθή 

πγείαο. 

Σν πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο, ζηεξίδεηαη ζηηο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ ηεο 

θνηλήο ινγηθήο (Leventhal, Diefenbach, & Leventhal, 1992. Leventhal, Meyer, & 

Nerenz, 1980). Σν κνληέιν απηφ, αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

αζζέλεηαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο απηήο, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πξνζαξκνγήο. Ζ λνεκαηνδφηεζε θαη ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην 

πξφβιεκα πγείαο ηνπ, ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνζσπηθνχ κνληέινπ 

αληηκεηψπηζεο απηνχ (Cameron, Leventhal, & Leventhal, 1993). Μεηαμχ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ςπρηθήο πγείαο παξαηεξείηαη κηα ηζρπξή ζρέζε ε 

νπνία πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηα  επξήκαηα πνιιψλ εξεπλψλ. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ δηαβήηε, σο κηαο κε ειέγμηκεο αζζέλεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αχμεζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Bradley, 1994), παξάιιεια νη Hampson, 

Glasqow, & Toobert (1990, 1995) ππνζηήξημαλ ηε ζρέζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο κε ηελ αλαγλψξηζε ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο. Ζ ζρέζε ηνπ 
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άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο, κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο, επηδξά θαηαιπηηθά 

θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε θαη ηελ απνθπγή δπζκελψλ 

επηπινθψλ (Paschalides et al., 2004). Δπνκέλσο ν αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο θαζψο 

θαη νη αλαγλψξηζε ησλ ιηγφηεξσλ δπλαηψλ ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο ζπλδένληαη κε 

θαιχηεξα επίπεδα πξνζαξκνγήο (Murphy et al., 1999. Paschalides et al., 2004.). Με 

βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ απηψλ επηιέμακε λα εζηηάζνπκε ζηηο παξαπάλσ 

δηαζηάζεηο ηνπ IPQ, κειεηψληαο επηπξνζζέησο ηελ δηάζηαζε ηεο θπθιηθφηεηαο ησλ 

ζπκπησκάησλ. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο αζζέλεηαο, ε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο ε κε νξζή εθαξκνγή ησλ θαζεκεξηλψλ   

ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο νδεγεί ζε κεηαβνιή ηνπ θχθινπ ηεο αζζέλεηαο (π.ρ.  

θαζπζηέξεζε ή παξάιεηςε γεχκαηνο ή έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε, νδεγνχλ ζε 

ππνγιπθαηκία). 

Πέξα φκσο απφ ηηο αηνκηθέο παξακέηξνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίδεηαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζεκαληηθνί άιινη, θαη θπξίσο ν 

ζχληξνθνο ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ζηε ρξφληα αζζέλεηα. ε πξφζθαηε 

κεηαλάιπζε ηνπο νη Berg θαη Upchurch (2007) ζρεηηθά κε  ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ ην δεπγάξη έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε 

ρξφληα αζζέλεηα, επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηέηνησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ 

θαη γηα άιιεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαη ζα εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηεο δπάδαο, κε 

ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πηπρψλ ηεο πξνζαξκνγήο.  

Πιεηάδα κειεηψλ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζηε 

δηακφξθσζε πηπρψλ ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο. πγθεθξηκέλα ην θνηλσληθφ δίθηπν 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

απηνθξνληίδαο (Kerns & Weiss, 1994. Reich & Zautra, 1995). Οη Albright θαη ζπλ. 
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(2001) ππνζηήξημαλ φηη ην θνηλσληθφ δίθηπν, θπξίσο ε νηθνγέλεηα ζπλδέεηαη 

ζεκαληηθά κε ηε βειηίσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο ζηνπο αζζελείο κε 

δηαβήηε ηχπνπ 2. Δπηπιένλ ην θνηλσληθφ δίθηπν, θπξίσο φκσο νη ζχληξνθνη  δχλαηαη 

λα επεξεάζνπλ ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηελ 

αζζέλεηα ηνπο (Croyle &  Hunt, 1991), αιιά θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ δηακνξθψλεη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο ζα θαζνξίζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε πξνζαξκνγή απηήο 

(Leventhal, Leventha, & Van Nguyen, 1985). 

ηεξηδφκελνη ζηελ άπνςε απηή, πσο ε αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο αληίδξαζεο ησλ αζζελψλ, νη 

Searle θαη ζπλ. (2007) ππνζηήξημαλ πσο νη πεπνηζήζεηο ησλ ζπληξφθσλ 

δηακεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αζζελψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

απηνθξνληίδαο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη ζχληξνθνη 

αλαγλσξίδνπλ πσο ε αζζέλεηα είλαη ειέγμηκε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ αζζελψλ θαη ηεο πηνζέηεζεο πξνγξακκάησλ θπζηθήο άζθεζεο ηζρπξνπνηείηαη. 

Τπνγξακκίδνληαο έηζη ηελ ππάξρνπζα ζρέζε κεηαμχ πεπνηζήζεσλ ησλ ζπληξφθσλ 

θαη πξνζαξκνγήο ησλ αζζελψλ ζην δηαβήηε ηχπνπ 2. 

Αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ησλ ζπληξφθσλ, ζηνρεχνπκε λα κειεηήζνπκε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο φρη ζαλ κηα αηνκηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη κνλάρα ν αζζελήο, αιιά ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ δεπγαξηνχ. Έηζη ζα πξνζεγγίζνπκε ην θαηλφκελν ηεο πξνζαξκνγήο ζηε ρξφληα 

αζζέλεηα ππφ ην πξίζκα ηεο δπαδηθήο νπηηθήο. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο 

αλαπηχμακε ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο: α) Ζ δηακφξθσζε κηαο ιεηηνπξγηθφηεξεο 

αλαπαξάζηαζεο γηα ηελ αζζέλεηα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ππνθεηκεληθή πγεία, ελψ 

κηα ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθή αληίιεςε ζα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά.  Β) Οη ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δξνπλ σο 
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κεζνιαβεηέο ζηε ζρέζε αλαπαξαζηάζεσλ θαη ππνθεηκεληθήο πγείαο Γ) Ζ θαηάζιηςε 

ζα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηεο ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο ηνπ δηαβήηε. Γ) Οη 

αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο δξνπλ σο κεζνιαβεηέο ζηε ζρέζε θαηάζιηςεο 

θαη ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο. Δ) Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπληξφθσλ ζα ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ δηθή ηνπο ππνθεηκεληθή  πγεία (actor effects) 

φζν θαη κε απηή ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο (Partner effects).       
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 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 πκκεηέρνληεο θαη δηαδηθαζία 

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεμήρζε ζηα δηαβεηνινγηθά ηαηξεία ηνπ Βεληδειείνπ θαη 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ. πγθεθξηκέλα απεπζχλζεθε ζε αζζελείο 

κε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαη ζηνπο ζπληξφθνπο απηψλ. Δπνκέλσο απνθιείζηεθαλ απφ ηε 

κειέηε, φζνη έπαζραλ απφ θάπνην άιιν ηχπν δηαβήηε, απηνί πνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο δελ είραλ ζχληξνθν αιιά θαη φζνη αδπλαηνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηαηξηθνί 

θάθεινη ησλ αζζελψλ, ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ απηνί πνπ πιεξνχζαλ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα. Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε απηψλ θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, 

απφ ηελ ππεχζπλε ηεο κειέηεο, φπνπ έιαβαλ ελήκεξε θφξκα ζπγθαηάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο Γενληνινγίαο ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο έλσζεο. Οη 

αζζελείο θαη νη ζχληξνθνη απηψλ, πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα μερσξηζηά. Ζ έξεπλα εγθξίζεθε απφ ηελ 

επηηξνπή επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο αιιά θαη απφ ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ησλ λνζνθνκείσλ. 

Μεηαμχ ησλ δχν δηαβεηνινγηθψλ ηαηξείσλ ππήξμαλ 127 αζζελείο πνπ 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο κειέηεο. Όκσο 20 απφ απηνχο αξλήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαζψο δελ ηνπο ελδηέθεξε ε κειέηε ή δελ αηζζάλνληαλ φηη κπνξνχζαλ 

λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο. Δπηπιένλ ζε 23 αθφκε δεπγάξηα, ν έλαο απφ ηνπο δχν 

ζπληξφθνπο δελ επέζηξεςε ηα εξσηεκαηνιφγηα, ή δελ νινθιήξσζε ηελ ζπκπιήξσζε 

απηψλ. Γελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ην 

θχιν, ηα ρξφληα αζζέλεηαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν κφξθσζεο, 
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κεηαμχ απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε θαη εθείλσλ πνπ είηε αξλήζεθαλ, είηε δελ 

ζπκπιήξσζαλ επαξθψο ηηο δηάθνξεο θιίκαθεο. 

Σν ηειηθφ δείγκα αθνξνχζε 84 δεπγάξηα (168 ζπκκεηέρνληεο) ηα νπνία ήηαλ 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ ήηαλ 64,65 έηε (Σ.Α 

=11,47. Διάρηζην=34, Μέγηζην= 86 έηε), απφ απηνχο νη 55 ήηαλ άλδξεο θαη 29 

γπλαίθεο. Σν 61,9% ήηαλ ζπληαμηνχρνη, ην 27,4% εξγαδφηαλ σο ππάιιεινη / 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ην 10,7% αζρνινχληαλ κε νηθηαθέο εξγαζίεο. Όζν 

αλαθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (62%) είρε ιάβεη 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε,  ην 16,7% αλέθεξε φηη είρε ηειεηψζεη ην ιχθεην, ελψ ην 

21,4% είρε απνθνηηήζεη απφ αλψηαηε ζρνιή. Ζ κέζε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ήηαλ ηα 

14,94 έηε (Σ.Α=9,87. Διάρηζην=1 έηνο, κέγηζην 43 έηε). Όζν αλαθνξά ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ηνπο είρε ζπζηαζεί, ην 44% ησλ αζζελψλ έθαλε ελέζεηο 

ηλζνπιίλεο, ην 53,6% ιάκβαλε αληηδηαβεηηθά ράπηα, ελψ κνλάρα ην 2,4 % 

αθνινπζνχζε πξφγξακκα πγηεηλήο δηαηξνθήο. ρεηηθά κε ηνπο ζπληξφθνπο, ν κέζνο 

φξνο ειηθίαο απηψλ ήηαλ 62,83 έηε (Σ.Α= 12,16. Διάρηζην= 29, κέγηζην 85 έηε). Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (51,2%) εξγάδνληαλ σο ππάιιεινη ή αζρνινχληαλ κε ηα 

νηθηαθά, ελψ ην 48,8% είρε ιάβεη ζχληαμε. Σν 63,1% είρε παξαθνινπζήζεη 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ην 25% είρε ηειεηψζεη ην ιχθεην ελψ κνλάρα ην 11,9% ήηαλ 

απφθνηηνη αλψηαηεο ζρνιήο.    
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Φπρνκεηξηθά εξγαιεία 

  

 Αναπαπαζηάζειρ ηηρ αζθένειαρ. Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο 

αμηνινγήζεθαλ κε ην Revised Illness Perception Questionnaire (Moss-Morris, 

Weinman, Petrie, Horne, Cameron, & Buick, 2002), ην νπνίν έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα 

ειιεληθά γηα ηηο αλάγθεο παιαηφηεξσλ κειεηψλ (π.ρ. Karademas et al., 2008). Ζ 

ειιεληθή έθδνζε απηνχ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ίδηα εξσηήκαηα, ηα νπνία απαξηίδνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αξρηθήο έθδνζεο. Ζ θιίκαθα απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο αζζελείο 

αιιά θαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο. Όζν αλαθνξά ηνπο ζπληξφθνπο, ε θιίκαθα 

ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηεζεί ειαθξψο, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ νη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζπληξφθνπ γηα ην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

αζζελήο. πγθεθξηκέλα κεηξήζεθαλ επηά δηαζηάζεηο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

αζζέλεηαο: ε ρξνληθή δηάξθεηα (νμεία έλαληη ρξφληαο) πνπ αλαθέξεηαη ζε πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ην πφζν ζα δηαξθέζεη ε αζζέλεηα (6 εξσηήζεηο, π.ρ. Ζ αζζέλεηα κνπ ζα 

δηαηεξεζεί γηα πνιχ θαηξφ- έθδνζε ζπληξφθνπ: Ζ αζζέλεηα ζα δηαηεξεζεί γηα πνιχ 

θαηξφ), νη ζπλέπεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο (6 εξσηήζεηο,  π.ρ. Ζ αζζέλεηα κνπ έρεη 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δσή κνπ- έθδνζε ζπληξφθνπ: Ζ αζζέλεηα έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπ/ηεο), ν βαζκφο πξνζσπηθνχ ειέγρνπ επί ηεο αζζέλεηαο (6 

εξσηήζεηο, π.ρ. Ζ πνξεία ηεο αζζέλεηαο εμαξηάηαη απφ κέλα - έθδνζε ζπληξφθνπ: Ζ 

πνξεία ηεο αζζέλεηαο εμαξηάηαη απφ απηφλ/ή), ν ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο πνπ αθνξά 

αμηνινγήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο (5 εξσηήζεηο, π.ρ. 

Ζ ζεξαπεία πνπ αθνινπζψ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αζζέλεηα κνπ - έθδνζε 
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ζπληξφθνπ: Ζ ζεξαπεία πνπ αθνινπζεί είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αζζέλεηα 

ηνπ/ηεο), ε ζπλνρή ηεο αζζέλεηαο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν γίλεηαη 

θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα πγείαο (5 εξσηήζεηο, π.ρ. Έρσ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ 

θαηάζηαζε κνπ – έθδνζε ζπληξφθνπ: Έρσ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ/ηεο), ε θπθιηθφηεηα ηεο αζζέλεηαο, πνπ εμαζθαιίδεη πιεξνθνξείο γηα ην αλ είλαη 

πξνβιέςηκε ε επκεηάβιεηε (4 εξσηήζεηο, π.ρ. Ζ αζζέλεηα κνπ είλαη απξφβιεπηε - 

έθδνζε ζπληξφθνπ: Ζ αζζέλεηα ηνπ/ηεο είλαη απξφβιεπηε) θαη ε ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο  πνπ αθνξνχλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν ηεο αζζέλεηαο (6 

εξσηήζεηο, π.ρ. Ζ αζζέλεηα κνπ κε θνβίδεη - έθδνζε ζπληξφθνπ: Ζ αζζέλεηα ηνπ/ηεο 

κε θνβίδεη). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη αθφκε δπν δηαζηάζεηο, 

ηα πηζαλά αίηηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηα αληηιακβαλφκελα ζπκπηψκαηα, νη νπνίεο δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

θαηαγξάθηεθαλ ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert απφ ην 1 (δηαθσλψ έληνλα) έσο ην 5 

(ζπκθσλψ πνιχ). Οη δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach α) θπκάλζεθαλ γηα 

ηνπο αζζελείο απφ .69 έσο .91 θαη γηα ηνπο ζπληξφθνπο απφ .50 έσο .89.  Ο κέζνο 

φξνο ησλ ηηκψλ, γηα ηελ θάζε δηάζηαζε ππνινγίζηεθε μερσξηζηά. 

 

Ψςσική ςγεία. Γηα ηε κέηξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θιίκαθα Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983. 

Mystakidou, Tsilika, Parpa, Katsouna, Galanos, & Vlahos, 2004, γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ζηα ειιεληθά). Πεξηιακβάλεη δπν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχλ ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 7 εξσηήκαηα ε θάζε κηα (π.ρ. Αηζζάλνκαη 

έληαζε. Έρσ έλα άζρεκν πξναίζζεκα ζα λα πξφθεηηαη λα ζπκβεί θάηη θαθφ. Σα 

πξάγκαηα πνπ κε επραξηζηνχλ, εμαθνινπζνχλ λα κε επραξηζηνχλ. Αηζζάλνκαη 

ραξνχκελνο). Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, δφζεθαλ ζε ηεηξαβάζκηα θιίκαθα 
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Likert, φπνπ πςειφηεξε βαζκνινγία ππνδειψλεη εληνλφηεξα ζπκπηψκαηα. Ο δείθηεο 

εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach α) γηα ηελ θιίκαθα ηνπ άγρνπο ήηαλ .87 ηφζν γηα 

ηνπο αζζελείο, φζν θαη γηα ηνπο ζπληξφθνπο θαη γηα ηελ θαηάζιηςε .85 θαη .87 

αληίζηνηρα. 

 

Υποκειμενική ςγεία: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Sort-Form Health Survey (SF-36) (Ware, Snow, Kosinski, & 

Gandek, 1993. Pappa, Kontodimopoulos, & Niakas, 2005.) ζηελ έθδνζε RAND.  Σν 

SF-36 ρσξίδεηαη ζε δχν θιίκαθεο, ηελ θιίκαθα ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηελ θιίκαθα 

ςπρηθήο πγείαο. Πεξηιακβάλεη 36 εξσηήζεηο, πνπ εθηηκνχλ 8 δηαθνξεηηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο ππνθεηκεληθήο πγείαο: ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ην ζσκαηηθφ πφλν, ηε γεληθή 

πγεία, ηε δσηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ιφγσ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ςπρηθή πγεία. ηελ παξνχζα κειέηε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κνλάρα κηα ζπληζηψζα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο. Γηαζηάζεηο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε κειέηε, θαζψο αμηνινγήζεθαλ απφ ην 

HADS. Έηζη κεηξήζεθε ε δηάζηαζε ηεο γεληθήο πγείαο (5 εξσηήζεηο, π.ρ. Μνπ 

θαίλεηαη φηη αξξσζηαίλσ ιίγν επθνιφηεξα απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Cronbach α 

= .82 γηα αζζελείο θαη .84 γηα ζπληξφθνπο). Σν εχξνο ησλ επηινγψλ γηα ηηο 

απαληήζεηο ζηε δηάζηαζε απηή, θπκάλζεθε απφ 1 έσο 5 δηαβαζκίζεηο.  Κάζε 

δηάζηαζε βαζκνινγείηαη απφ 0 (ρεηξφηεξν επίπεδν πγείαο) κέρξη 100 (θαιχηεξν 

επίπεδν Τγείαο).     

 

Σηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ηηρ αζθένειαρ: Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο 

αζζέλεηαο αμηνινγήζεθαλ κε ην Coping with Health Injuries and Problems Scale 
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(Endler, Parker, & Summerfeldt, 1998) ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε ζηα ειιεληθά απφ 

ηνπο Καξαδήκα, Εαξνγηάλλν, ηξαβνδήκν, Γπθηφπνπιν, θαη Κσλζηαληηλίδε (2010). 

Απνηειείηαη απφ πέληε παξάγνληεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: 

δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ή 

ιεηηνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο (8 δειψζεηο, π.ρ. Μαζαίλσ πεξηζζφηεξα 

γηα ηηο πην απνηειεζκαηηθέο δηαζέζηκεο ζεξαπείεο. Βξίζθσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αζζέλεηα. Cronbach α = .88), ηήξεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, δειαδή ησλ νδεγηψλ 

πνπ ε νκάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, έρεη ζπζηήζεη (4 δειψζεηο, π.ρ. Κάλσ φηη κνπ 

ιέεη ν γηαηξφο κνπ. Δίκαη ζπλεπήο ζηε ιήςε ησλ θαξκάθσλ. Cronbach α = .84), 

αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζπάζεηεο επίηεπμεο ζσκαηηθήο 

αλαθνχθηζεο θαη εξεκίαο (4 δειψζεηο, π.ρ. Πιαγηάδσ φηαλ ληψζσ θνπξαζκέλνο. 

Μέλσ ζην θξεβάηη. Cronbach α = .67), νλεηξνπφιεζε – επρνινγηθή ζθέςε πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (5 δειψζεηο, π.ρ. Δχρνκαη λα κελ είρε 

ζπκβεί πνηέ ην πξφβιεκα. θέθηνκαη ηηο θαιέο επνρέο πνπ είρα. Cronbach α = .84). 

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ 

αηφκνπ απέλαληη ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη (4 δειψζεηο, π.ρ. Θπκψλσ 

επεηδή ζπλέβε ζε κέλα. Cronbach α =.79), δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο αλαιχζεηο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο, φπσο απηέο κεηξήζεθαλ απφ Revised Illness 

Perception Questionnaire. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηε βάζε κηαο θιίκαθαο 

ηχπνπ Likert απφ ην 1 (=θαζφινπ) έσο 5 (πάξα πνιχ). 

 

Σςμπεπιθοπέρ αςηοθπονηίδαρ: Οη ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο γηα ηνλ 

δηαβήηε, κεηξήζεθαλ κε ην Revised Summary of Diabetes Self-Care Activities 

Measure (SDSCA) (Toobert, Hampson, & Glasgow, 2000). Απνηειεί έλα ζχληνκν 
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εξσηεκαηνιφγην απηo-αλαθνξάο ηνπ νπνίνπ ηα εξσηήκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε 6 δηαζηάζεσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνδηαρείξηζεο ηνπ δηαβήηε: Σε 

γεληθή δίαηηα (2 εξσηήκαηα, π.ρ. Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο 

αθνινπζήζαηε έλα πξφγξακκα πγηεηλήο δηαηξνθήο. Καηά κέζν φξν, ηνλ ηειεπηαίν 

κήλα, πφζεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα αθνινπζήζαηε ην πξφγξακκα δηαηξνθήο ζαο.  

Cronbach α = .99). Σελ  εηδηθή δίαηηα (2 εξσηήκαηα, π.ρ. Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο 

επηά εκέξεο θαηαλαιψζαηε πέληε ή πεξηζζφηεξεο κεξίδεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο  θαηαλαιψζαηε ηξνθέο κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο, φπσο θφθθηλν θξέαο ή πιήξε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 

Cronbach α = .23). Σε ζσκαηηθή άζθεζε [2 εξσηήκαηα, π.ρ. Πφζεο απφ ηηο 

ηειεπηαίεο επηά εκέξεο πξαγκαηνπνηήζαηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ; (πλνιηθή δηάξθεηα ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βαδίζκαηνο). Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο 

ζπκκεηείραηε ζε κάζεκα ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο (φπσο θνιχκβεζε, πεξίπαηνο, 

πνδειαζία) πέξα απφ απηά πνπ θάλαηε ζην ζπίηη ή ζηελ εξγαζία ζαο. Cronbach α = 

.54]. Σνλ έιεγρνο ζαθράξνπ (2 εξσηήκαηα, π.ρ. Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο 

ειέγμαηε ην ζάθραξν ζαο. Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο ειέγμαηε ην 

ζάθραξν ζαο, αθξηβψο φζεο θνξέο ζαο ζπλέζηεζε ν γηαηξφο ζαο. Cronbach α = .78). 

Σελ θξνληίδα πνδηψλ (2 εξσηήκαηα, π.ρ. Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο 

ειέγμαηε ηα πφδηα ζαο. Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο ειέγμαηε ην εζσηεξηθφ 

ησλ παπνπηζηψλ ζαο. Cronbach α = .70). Καη ηέινο ην θάπληζκα (1 εξψηεκα 

Καπλίζαηε έλα ηζηγάξν-έζησ θαη κηα ξνπθεμηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

επηά εκεξψλ). Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πφζεο κέξεο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα πηνζέηεζαλ ηηο ζπκπεξηθνξψλ απηέο. Ο κέζνο φξνο ησλ 

εκεξψλ γηα ηελ θάζε δηάζηαζε, κπνξεί λα απνηειέζεη δείθηε γηα ηελ επαξθή 
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εθαξκνγή απηήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ε δηάζηαζε ηεο εηδηθήο δίαηηαο δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αλαιχζεηο καο ιφγσ ηνπ φηη, ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

Cronbach α ήηαλ αξθεηά ρακειφο.     

 

 

Αλαιύζεηο 

 Μέθοδορ Αξιολόγηζηρ έμμεζυν επιδπάζευν ζε μονηέλα πολλαπλών 

μεζολαβηηών.  

Γηα λα ειέγμνπκε εάλ νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαπαξάζηαζε απηήο, κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε 

ηχπνπ ΗΗ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο έκκεζσλ επηδξάζεσλ ζε κνληέια 

πνιιαπιψλ κεζνιαβεηψλ ησλ Peacher & Hayes (2008). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: επηηξέπεη λα εμεηαζηεί ε ζπλνιηθή έκκεζε 

επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν θάζε επηκέξνπο πηζαλφο κεζνιαβεηήο, φλησο κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 

ζρέζεο απηήο, ειέγρνληαο παξάιιεια φινπο ηνπο πηζαλνχο κεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ εμίζσζε, επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ εηδηθψλ έκκεζσλ επηδξάζεσλ 

ψζηε λα εμεηάζεη αλ είλαη ίζεο ζε κέγεζνο θαη ηέινο απηή ε κέζνδνο ζπληειεί ζηνλ 

έιεγρν ησλ ζπκκεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ ππνινγίδεηαη ην Sobel ηεζη γηα ηηο άκεζεο θαη 

ζπλνιηθέο επηδξάζεηο αιιά θαη ηα bootstrapped  δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα θάζε 

εηδηθή έκκεζε επίδξαζε αιιά θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ (Contrast). Οη εθηηκήζεηο 

ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηαθηηθή παιηλδξφκεζε ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ 

(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Peacher & Hayes, 2008-a. Peacher & Hayes, 2008-b). 
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 Δςαδική ανάλςζη 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα, 

φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ αζζελή θαη ην ζχληξνθν, επεξεάδνληαο ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, ρξεζηκνπνηήζακε ην Μνληέιν Αιιειεμάξηεζεο 

δξψληνο- πληξφθνπ Actor-Partner Interdependence Model (APIM. Kenny, Kashy, & 

Cook, 2006).  Σν APIM βαζίδεηαη ζηελ  πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε, ε νπνία επηηξέπεη 

ηελ εμέηαζε κεηαβιεηψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, κειεηψληαο παξάιιεια θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ελφο δεπγαξηνχ, ζε δπαδηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα 

εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο σο πξνβιεπηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ 

εμαξηεκέλε γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά θαη αλαθέξεηαη σο actor effect, αιιά θαη ηε 

ζρέζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηνπ ελφο ζπληξφθνπ σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ θαη αλαθέξεηαη σο partner 

effect.  Γηα ηελ αλάιπζε, ινηπφλ ησλ δπαδηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο Kenny, 

Kashy, & Cook (2006) εθαξκφζακε δνκηθά κνληέια εμηζψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

LISREL 8.54 (Joreskog & Sorbom, 1996b). Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

αζζέλεηαο θαη ε θπθιηθφηεηα απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

ελψ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία. Γελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν πξνζσπηθφο έιεγρνο σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηηο δπαδηθέο 

αλαιχζεηο, θαζψο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (Πίλαθαο 5).   
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5. ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

5.1 Αναπαπαζηάζειρ ηηρ αζθένειαρ και ςποκειμενική ςγεία. 

 Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη 

ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ε θπθιηθφηεηα απηήο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

θαηάζιηςε  θαη ην άγρνο (ps<0.01) θαη αξλεηηθά κε ηε γεληθή πγεία (ps<0.01). 

Δπηπιένλ νη αλαπαξαζηάζεηο  ζρεηηθά κε ην ζεξαπεπηηθφ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (ps<0.05). Θεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο γεληθήο πγείαο (ps<0.01), ελψ ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (ps<0.01).  

 

5.2 Οι ζηπαηηγικέρ διασείπιζηρ ηηρ αζθένειαρ και οι ζςναιζθημαηικέρ αναπαπαζηάζειρ 

υρ μεζολαβηηέρ 

 Οη εηδηθέο έκκεζεο επηδξάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Οη ζπλνιηθέο 

έκκεζεο επηδξάζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, αθνχ πξψηα ειέγμακε ηηο 

κεηαβιεηέο θχιν, ειηθία αιιά θαη ηα ρξφληα πνπ έπαζραλ απφ δηαβήηε. χκθσλα κε 

ηα επξήκαηα καο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζελείαο (ζπλέπεηεο, πξνζσπηθφο έιεγρνο θαη 

θπθιηθφηεηα) θαη ηεο γεληθήο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. Δπηπιένλ νη 

αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κεζνιαβνχλ κεηαμχ ζπλεπεηψλ θαη γεληθήο ζσκαηηθήο 

πγείαο, ελψ ε επρνινγία, κεηαμχ ζπλεπεηψλ θαη θαηάζιηςεο. Ζ ηήξεζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ε επρνινγία βξέζεθε πσο κεζνιαβνχλ κεηαμχ πξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ θαη θαηάζιηςεο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ άγρνπο ε 

επρνινγία θαίλεηαη σο έλαο ζεκαληηθφο κεζνιαβεηήο. Σέινο νη αλαθνπθηζηηθέο 
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ζηξαηεγηθέο κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

γεληθήο ζσκαηηθήο πγείαο ελψ ε επρνινγία ζηε ζρέζε θπθιηθφηεηαο θαη θαηάζιηςεο.    
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Πίλαθαο 1. 

πζρεηίζεηο (Pearson r) ηεο ππνθεηκεληθήο πγείαο θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο 

(Ν=84) 

 

 ΜΟ ΣΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Γεληθή πγεία 42,57 22,25 _          
Καηάζιηςε 0,80 0,59 -0,48** _         
Άγρνο  0,98 0,65 -0,43** 0,80** _        
Υξνληθή δηάξθεηα 4,45 0,68 -0,18 0,21* 0,23* _       
πλέπεηεο 3,30 0,95 -0,46** 0,46** 0,43** -0,00 _      
Πξνζσπηθφο έιεγρνο 3,73 0,88 0,31** -0,35** -0,16 -0,14 -0,27* _     
Θεξαπεπηηθφο έιεγρνο 3,97 0,62 0,16 -0,27* -0,15 0,04 -0,27* 0,41** _    
πλνρή  2,16 1,16 0,00 0,05 -0,01 -0,04 0,14 -0,06 -0,14 _   
Κπθιηθφηεηα  3,24 1,10 -0,38** 0,38** 0,30** -0,02 0,29** -0,22** -0,18 0,15 _  

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ. 3,23 1,21 -0,42** 0,56** 0,65** 0,13 0,34** -0,27* -0,09 -0,08 0,38** _ 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 2,83 1,11 0,10 -0,10 0,02 -0,11 0,03 0,50** 0,15 -0,09 0,03 0,06 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ. 2,45 0,79 -0,39** 0,17 0,18 -0,10 0,22* 0,06 0,07 0,09 0,23* 0,14 

Σήξεζε αγσγήο 3,84 0,88 0,10 -0,25* -0,04 -0,04 -0,07 0,48** 0,17 -0,07 0,00 0,01 

Δπρνινγία 3,32 1,10 -0,29** 0,49** 0,42** -0,06 0,35** -0,42** -0,23 0,01 0,26* 0,44** 

 

 

Σημείυζη: ΜΟ= Μέζνο φξνο. ΣΑ= Σππηθή απφθιηζε 

*p<0.05, **p<0.01 
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Πίλαθαο 2. 

Οη έκκεζεο επηδξάζεηο αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

 Σηκή B Σππηθφ ζθάικα Σηκή Ε Bootstrapping 

95%  Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο* 

 

 

Υακειφ            Τςειφ  

ΑΜ: πλέπεηεο, ΔΜ: Γεληθή ζσκαηηθή πγεία 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,0047 0,8144 0,2793 -2,3769             1,8511 

Σήξεζε αγσγήο 0,1080 0,2465 0,1843 -0,3750            1,7425 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ -2,3791 1,1258 -1,8826 -5,3734           -0,5079 

Δπρνινγία 0,2251 0,8069 0,5040 -1,7723            2,5386           

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ -1,7123 1,0530 -2,3160 -4,8980           -0,1054   

AM: πλέπεηεο, ΔΜ: Καηάζιηςε 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,000 0.0112 0.2741 -0,0265           0,0277 

Σήξεζε αγσγήο 0,0208 0,0269 0,2741 -0,0208           0,1048 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ 0,0139 0,0112 0,2741 -0,0154           0,0612 

Δπρνινγία 0,0477 0,0241 1.9085 0,0076            0,1161 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ 0,0568 0,0311 2.6574 0,0068            0,1450 

ΑΜ: πλέπεηεο, ΑΜ: Άγρνο 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,0000 0.0046 0,2212 -0,0310          0,0191 

Σήξεζε αγσγήο 0,0038 0,0089 0,4568 -0,0175          0,0527 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ 0,0104 0,0138 0,2212 -0,0180          0,0622 

Δπρνινγία 0,0294 0,0236 1.1754 -0,0142          0,0914 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ 0,0970 0,0431 2,9438 0,0287           0,2010          

Σημείυζη: ΑΜ= αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ΔΜ= εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

*Γηνξζσκέλν ζθάικα bootstrapping (5000 bootstrap δείγκα). Οη έκκεζεο επηδξάζεηο 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p <0.05 γηα  δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηαλ 

ζε απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κεδεληθή ηηκή.  
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Πίλαθαο 2 (ζπλέρεηα) 

 Σηκή B Σππηθφ ζθάικα Σηκή Ε Bootstrapping 

95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο*   

 

      Υακειφ  Τςειφ 

ΑΜ: Πξνζσπηθφο έιεγρνο, ΔΜ: Γεληθή ζσκαηηθή πγεία 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 3,7562 1,9939 1,3761    -0,3097 9,3940 

Σήξεζε αγσγήο -0,2782 1,7792 0,0911    -4,0417 2,9356 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ -1,1817 1,2441 -0,5722    -4,2662 1,1047 

Δπρνινγία 0,0116 1,1335 -0,2432    -3,0495 2,8981 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ 1,8547 1,1335 2.0594        0,2210  5,1455 

ΑΜ: Πξνζσπηθφο έιεγρνο, ΔΜ: Καηάζιηςε 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,0534 0,0495 1,4355  -0,0501 0,1709 

Σήξεζε αγσγήο -0,1388 0,0519 -2,7124      -0,2915 -0,0445 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ 0,0095 0,0104 0,5367      -0,0069 0,0577 

Δπρνινγία -0,0746 0,0324 -2,1782      -0,1616 -0,0127 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ -0,0582 0,0343 -2,2385       -0,1351 -0,0113 

ΑΜ: Πξνζσπηθφο έιεγρνο, ΔΜ: Άγρνο  

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο -0,0175 0,0519 0,2805      -0,1415 0,0991 

Σήξεζε αγσγήο -0,0457 0,0491 -1,1366       -0,1768 0,0717 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ 0,0084 0,0078 0,4888       -0,0049 0,0602 

Δπρνινγία -0,0665 0,0336 -1,8203       -0,1501 -0,0055 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ -0,0973 0,0500 -2,3863       -0,1912 -0,0268 

Σημείυζη: ΑΜ= αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ΔΜ= εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

*Γηνξζσκέλν ζθάικα bootstrapping (5000 bootstrap δείγκα). Οη έκκεζεο επηδξάζεηο 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p < 0.05 γηα  δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηαλ 

ζε απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κεδεληθή ηηκή.  
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Πίλαθαο 2 (ζπλέρεηα) 

 Σηκή B Σππηθφ ζθάικα Σηκή Ε Bootstrapping 

95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο*   

 

     Υακειφ  Τςειφ 

ΑΜ: Κπθιηθφηεηα, ΔΜ: Γεληθή ζσκαηηθή πγεία 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,1280 0,5865 0,3353    -1,4569 1,8236 

Σήξεζε αγσγήο 0,0030 0,0850 0,0464    -0,8298 0,6075 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ -1,7767 1,0076 -1,9507    -4,2201 -0,0306 

Δπρνινγία -0,1233 0,5279 0,0002    -1,6415 1,0142 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ -1,5638 0,9939 -2,3797    -4,4541 -0,0047 

ΑΜ: Κπθιηθφηεηα, , ΔΜ: Καηάζιηςε 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,0015 0,0120 0,3325    -0,0166 0,0393 

Σήξεζε αγσγήο 0,0047 0,0253 -0,0471    -0,0456 0,0584 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ 0,0126 0,0127 1,0446    -0,0048 0,0525 

Δπρνινγία 0,0319 0,0189 1,8340     0,0014 0,0910 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ 0,0502 0,0281 2,7878     0,0056 0,1339 

ΑΜ: Κπθιηθφηεηα, ΔΜ: Άγρνο  

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 0,0000 0,0060 0,2961    -0,0311 0,0188 

Σήξεζε αγσγήο 0,0012 0,0080 -0,0470    -0,0159 0,0418 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγ 0,0122 0,0131 0,7116    -0,0055 0,0548 

Δπρνινγία 0,0222 0,0174 1,3870    -0,0013 0,0803 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ 0,0892 0,0398 3,2069     0,0209 0,1978 

Σημείυζη: ΑΜ= αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ΔΜ= εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

*Γηνξζσκέλν ζθάικα bootstrapping (5000 bootstrap δείγκα). Οη έκκεζεο επηδξάζεηο 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p < 0.05 γηα  δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηαλ 

ζε απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κεδεληθή ηηκή.  
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     5.3 Καηάθλιτη και ζςμπεπιθοπέρ αςηοθπονηίδαρ ζηο διαβήηη. 

Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 3, ε θαηάζιηςε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε γεληθή 

δίαηηα (ps<0,01) θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε (ps<0,01). Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ 

νη ζπζρεηίζεηο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο κε ηηο ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο. 

Ζ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ελφο πγηεηλνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο, ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαζψο θαη ηε θξνληίδα ησλ πνδηψλ 

(ps<0,01), ελψ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (ps<0,01). Δπηπιένλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε θαηαγξάθεηαη κεηαμχ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο γεληθήο δίαηηαο 

(ps< 0,05) αιιά  θαη ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ  (ps<0,01). Όζν αλαθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε ηήξεζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ δηαηξνθή ηελ άζθεζε θαη ηε θξνληίδα 

ησλ πνδηψλ (ps<0,01), ελψ ε επρνινγία αξλεηηθά κε ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο 

(ps<0,01). 

5.4 Οι αναπαπαζηάζειρ και οι ζηπαηηγικέρ υρ μεζολαβηηέρ.  

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε αλ νη αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο 

αζζέλεηαο κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη ζπκπεξηθνξψλ 

απηνθξνληίδαο, ρξεζηκνπνηήζακε θαη πάιη ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο έκκεζσλ 

επηδξάζεσλ ζε κνληέια πνιιαπιψλ κεζνιαβεηψλ ησλ Peacher & Hayes (2008). ηελ 

αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηήζακε σο πηζαλνχο κεζνιαβεηέο κνλάρα ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ βξέζεθαλ φηη ζπζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ θαηάζιηςε φζν θαη ηε 

δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε.  χκθσλα κε ηα επξήκαηα (Πίλαθαο 4) ν πξνζσπηθφο 

έιεγρνο θαη ε ηήξεζε ηεο αγσγήο κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη γεληθή 

δίαηηαο. Δλψ ζηε ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ε επρνινγία θαη ε 

ηήξεζε ηεο αγσγήο θάλεθαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο. 
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Πίλαθαο 3.  πζρεηίζεηο (Pearson r) ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο (Ν = 84)  

 ΜΟ ΣΑ 1 2 3 4 5 

Καηάζιηςε 0,80 0,59 -     

Γεληθή δίαηηα 4,08 2,56 -0,28** -    

σκαηηθή άζθεζε  2,22 2,00 -0,28** 0,26* -   

Γιπθαηκηθφο  έιεγρνο  5,09 2,08 0,18 -0,08 -0,05 -  

Έιεγρνο πνδηψλ 2,98 2,33 -0,06 0,44** 0,18 0,02 - 

Γηάξθεηα 4,45 0,68 0,21* -0,04 0,10 0,08 -0,04 

πλέπεηεο 3,30 0,95 0,46** -0,25* -0,12 -0,30** -0,14 

Πξνζσπηθφο έιεγρνο  3,73 0,88 -0,35** 0,64** 0,28** -0,17 0,35** 

Θεξαπεπηηθφο έιεγρνο 3,97 0,62 -0,27* 0,35** -0,06 0,02 0,23* 

πλνρή 2,16 1,16 0,05 -0,04 0,13 -0,12 -0,13 

Κπθιηθφηεηα 3,24 1,10 0,38** -0,04 0,13 -0,12 -0,13 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 3,23 1,21 0,56** -0,21* -0,09 0,27* -0,11 

Γηαρείξηζε πξνβιήκαηνο 2,83 1,11 -0,10 0,57** 0,28** 0,15 0,57** 

Σήξεζε αγσγήο 3,84 0,88 -0,25* 0,59** 0,28** 0,09 0,31** 

Αλαθνπθηζηηθέο ζηξαηεγηθέο  2,45 0,79 0,17 0,20 -0,13 0,22* 0,06 

Δπρνινγία 3,32 1,10 0,49** -0,34** -0,37** 0,11 -0,16 

Σημείυζη: ΜΟ= Μέζνο φξνο. ΣΑ= Σππηθή απφθιηζε  *p<0.05, **p<0.01
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Πίλαθαο 4 

 Έκκεζεο επηδξάζεηο ηεο θαηάζιηςεο ζηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε, κέζσ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο. 

 Σηκή Β Σππηθφ ζθάικα Σηκή Ε Bootstrapping 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

    Υακειφ  Τςειφ  

ΑΜ: Καηάζιηςε, ΔΜ: Γεληθή δίαηηα 

Πξνζσπηθφο έιεγρνο -0,6874 0,2240 -2,6140 -1,3010 -0,2439 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ. -0,1614 0,2322 -0,8214 -0,7027 0,2413 

Σήξεζε αγσγήο -0,6012 0,2062 -2,1295 -1,1601 -0,2254 

Δπρνινγία -0,2332 0,1997 -1,0000 -0,6687 0,2254 

ΑΜ: Καηάζιηςε, ΔΜ: σκαηηθή άζθεζε 

Πξνζσπηθφο έιεγρνο -0,0040 0,1483 -0,3131 -0,3232 0,3140 

πλαηζζεκαηηθέο αλαπαξ. 0,3091 0,2375 1,0259 -0,0237 0,8616 

Σήξεζε αγσγήο -0,3029 0,1223 -1,3552 -0,7478 -0,0495 

Δπρνινγία -0,5893 0,2260 -2,4184 -1,0973 -0,1995 

Σημείυζη: ΑΜ= αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ΔΜ= εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

*Γηνξζσκέλν ζθάικα bootstrapping (5000 bootstrap δείγκα). Οη έκκεζεο επηδξάζεηο 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<0.05 γηα  δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηαλ 

ζε απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ε κεδεληθή ηηκή.  
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5.5 Αλληλοζςζσεηίζειρ ηυν αναπαπαζηάζευν ηυν αζθενών και ηυν ζςνηπόθυν για ηην 

αζθένεια (ζςνέπειερ, ηην κςκλικόηηηα και ηον πποζυπικό έλεγσο) με ηη ζυμαηική και 

τςσική ςγεία. 

  χκθσλα κε ην πίλαθα 5, νη ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ε θπθιηθφηεηα 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ γεληθή πγεία θαη ζεηηθά κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε 

(ps<0,01). Αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

θαηάζιηςεο, ελψ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πγεία. Δπίζεο νη ζπλέπεηεο ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (ps<0,01) θαη ην άγρνο (ps<0,05) πνπ αλαθέξεη ν ζχληξνθνο. 

Όζν αλαθνξά ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπληξφθσλ, θαίλεηαη πσο νη ζπλέπεηεο 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο πγείαο ηνπο (ps<0,05) θαη ζεηηθά κε ην άγρνο 

θαη ηελ θαηάζιηςε (ps<0,01), νκνίσο  ε θπθιηθφηεηα ηεο αζζέλεηαο ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ γεληθή ζσκαηηθή πγεία (ps<0,01) θαη ζεηηθά κε ην άγρνο θαη ηελ 

θαηάζιηςε (ps<0,01), ελψ ν πξνζσπηθφο έιεγρνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζχληξνθν, 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κνλάρα κε ηελ θαηάζιηςε πνπ βηψλεη (ps<0,05). Σέινο, νη 

αλαθεξφκελεο απφ ην ζχληξνθν ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο,  ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε 

γεληθή πγεία ηνπ αζζελνχο (ps<0,01) θαη ζεηηθά κε ην άγρνο θαη ηελ  θαηάζιηςε πνπ 

βηψλεη (ps<0,01), παξάιιεια αξλεηηθά κε ηελ  ζσκαηηθή πγεία ηνπ αζζελνχο 

ζπζρεηίδνληαη θαη ε θπθιηθφηεηα (ps<0,01), ελψ ν πξνζσπηθφο έιεγρνο ηνπ ζπληξφθνπ 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε ηνπ αζζελνχο (ps<0,01) . 

Σα ζρήκαηα 1, 2 θαη 3 παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ 

κνληέισλ εμηζψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ 

κνληέινπ APIM. χκθσλα κε ην ζρήκα 1, ηφζν νη ζπλέπεηεο φζν θαη ε θπθιηθφηεηα ηεο 

αζζέλεηαο, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ αζζελή θαη ην ζχληξνθν απηνχ, 
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ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη γηα ηα δχν κέιε (actor 

effects) ηαπηφρξνλα φκσο παξαηεξνχκε πσο ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

ζπληξφθνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θαηάζιηςε πνπ βηψλεη ν ίδηνο ν αζζελήο (Partner 

effects). ρεηηθά κε ην άγρνο, κφλν νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο αζζέλεηαο 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ην άγρνο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ζπληξφθνπ(actor effects). 

Σέινο, φζν αλαθνξά ηελ γεληθή πγεία, ε θπθιηθφηεηα ηεο αζζέλεηαο ζπλδέεηαη κε ηα 

επίπεδα πγείαο ηνπο αζζελνχο θαη ηνπ ζπληξφθνπ (actor effects), παξάιιεια φκσο ε 

γεληθή πγεία ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα πξνβιεθηεί θαη απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

θπθιηθφηεηαο ηεο αζζέλεηαο πνπ δηακνξθψλεη ν ζχληξνθνο (Partner effects).       
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Πίλαθαο 5. 

Αλληλοζςζσεηίζειρ ηυν αναπαπαζηάζευν ηυν αζθενών και ηυν ζςνηπόθυν για ηην αζθένεια (ζςνέπειερ, πποζυπικόρ έλεγσορ και κςκλικόηηηα) με 

ηη ζυμαηική και τςσική ςγεία. 

 ΜΟ ΣΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

πλέπεηεο Αζζ.  3,30 0,95 -            

Κπθιηθφηεηα Αζζ. 3,24 1,10 0,29** -           

Πξνζσπηθφο Έιεγρνο Αζζ. 3,73  0,88 -0,27* -0,22* -          

πλέπεηεο πλ.  3,30 1,00 0,67** 0,17 -0,43** -         

Κπθιηθφηεηα πλ. 3,33 1,64 0,28** 0,11 -0,08 0,36** -        

Πξνζσπηθφο Έιεγρνο πλ. 3,68 0,88 -0,26* -0,01 0,50** -0,43** -0,10 -       

Γεληθή πγεία Αζζ. 42,57 22,25 -0,46** -0,38** 0,31** -0,42** -0,36** 0,16 -      

Καηάζιηςε Αζζ. 0,80 0,59 0,46** 0,38** -0,35** 0,45** 0,19 -0,29** -0,48** -     

Άγρνο Αζζ. 0,98 0,65 0,43** 0,30** -0,16 0,41** 0,20 -0,14 -0,43** 0,80** -    

Γεληθή πγεία πλ. 54,40 22,84 -0,13 -0,95 0,07 -0,21* -0,31** 0,12 0,28** -0,20 -0,16 -   

Καηάζιηςε πλ. 0,89 0,64 0,28** -0,03 -0,12 0,39** 0,33** -0,24* -0,18 0,25** 0,20 -0,52** -  

Άγρνο πλ. 1,01 0,62 0,25* -0,11 -0,00 0,36** 0,30** -0,18 -0,04 0,26* 0,32** -0,30** 0,77** - 

 

Σημείυζη: ΜΟ= Μέζνο φξνο. ΣΑ= Σππηθή απφθιηζε  *p<0.05, **p<0.01 
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πλέπεηεο Αζζελνχο                    ,21** Καηάζιηςε Αζζελνχο   

                     ,26**                  

Κπθιηθφηεηα Αζζελνχο                                               ,09 

                       ,27**   

πλέπεηεο πληξφθνπ                       ,28** Καηάζιηςε πληξφθνπ  

                        ,14**   

Κπθιηθφηεηα πληξφθνπ                           

 

 

 

ρήκα 1. πληειεζηέο βήηα (beta – coefficients) απφ ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ 

κνληέισλ εμηζψζεσλ γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ δξψλησλ (actor effects) θαη ζπληξφθσλ 

(partner effects)  γηα ηελ θαηάζιηςε (Ν=84 δεπγάξηα).   

 

Σημείυζη: Γηα ιφγνπο επθξίλεηαο, νη ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην παξαπάλσ ζρήκα.   

**p<0.01 

 

 

 

 

 

 

,67

7 

,79 
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πλέπεηεο Αζζελνχο                     Άγρνο  Αζζελνχο   

                     ,19 **                 

Κπθιηθφηεηα Αζζελνχο                                               ,19 

                          

πλέπεηεο πληξφθνπ                        Άγρνο πληξφθνπ  

                        ,13**   

Κπθιηθφηεηα πληξφθνπ                           

 

 

ρήκα 2. πληειεζηέο βήηα (beta – coefficients) απφ ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ κνληέισλ 

εμηζψζεσλ γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ δξψλησλ (actor effects) θαη ζπληξφθσλ (partner effects)  

γηα ην άγρνο (Ν=84 δεπγάξηα).    

 

Σημείυζη: Γηα ιφγνπο επθξίλεηαο, νη ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην παξαπάλσ ζρήκα.   

**p<0.01 

 

 

 

 

 

 

,75 

,79 
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πλέπεηεο Αζζελνχο                     Γεληθή Τγεία Αζζελνχο   

                     -,25**                  

Κπθιηθφηεηα Αζζελνχο                                               ,12 

                       -,13**   

πλέπεηεο πληξφθνπ                        Γεληθή Τγεία  πληξφθνπ  

                        -,16**   

Κπθιηθφηεηα πληξφθνπ                           

 

 

ρήκα 3. πληειεζηέο βήηα (beta – coefficients) απφ ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ κνληέισλ 

εμηζψζεσλ γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ δξψλησλ (actor effects) θαη ζπληξφθσλ (partner effects)  

γηα ηε γεληθή πγεία (Ν=84 δεπγάξηα).    

 

 

Σημείυζη: Γηα ιφγνπο επθξίλεηαο, νη ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην παξαπάλσ ζρήκα.   

**p<0.01 

 

 

 

 

-,64 

-,89 
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

 Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν ηεο, λα κειεηήζεη ηελ πξνζαξκνγή ζην 

δηαβήηε ηχπνπ 2. Ζ πξνζαξκνγή ζηε ρξφληα αζζέλεηα, θαηά βάζε έρεη εμεηαζηεί σο κηα 

αηνκηθή δηαδηθαζία, παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη πσο ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο, 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θπξίσο ν 

ζχληξνθνο  πιήηηεηαη απφ ηε ρξφληα αζζέλεηα, ηαπηφρξνλα φκσο ε ζηάζε ηνπ απέλαληη 

ζε απηή, δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αζζελνχο (Berg & Upchurch, 

2007. Franks et al., 2010. Hickman & Douglas, 2010).  Με βάζε ηηο παξαπάλσ 

παξαδνρέο, ε κειέηε καο εζηίαζε ηφζν ζε αηνκηθέο φζν θαη δπαδηθέο παξακέηξνπο ηεο 

πξνζαξκνγήο. Όζν αλαθνξά ην αηνκηθφ επίπεδν, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αζζελνχο, 

εκπιέθνληαο  παξάιιεια θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο πνπ εθαξκφδεη.  

Δλψ ζε δπαδηθφ επίπεδν κειεηήζακε ηελ  αιιειεμάξηεζε αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

αζζέλεηαο, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ αζζελή θαη ην ζχληξνθν ηνπ, επεξεάδνληαο ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.   

 ε γεληθέο γξακκέο ηα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο καο, 

ζε αηνκηθφ θαη δπαδηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα επηθεληξσζήθακε ζηηο αλαπαξαζηάζεηο 

εθείλεο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθφηεξεο αληίιεςεο γηα ηελ 

αζζέλεηα. Έηζη εζηηάζακε ζηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ θπθιηθφηεηα. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο έρνπλ ζπλδεζεί ζε πιεηάδα κειεηψλ κε ηελ 

πξνζαξκνγή ζηε ρξφληα αζζέλεηα. Οη Foster, Bishop, Thomas, Main, Horme, Weinman, 

& Hay (2008) ζεκείσζαλ φηη νη αζζελείο πνπ αληηιακβάλνληαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αζζέλεηαο ηνπο σο πεξηζζφηεξν ζνβαξέο, έρνληαο παξάιιεια κεησκέλε αίζζεζε 

ειέγρνπ πάλσ ζε απηή, ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ρεηξφηεξα επίπεδα 

πγείαο. Παξφκνηα επξήκαηα παξνπζίαζαλ θαη νη Murphy, Dickens, Creed, θαη Bernstein 
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(1999) ζε αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, νπνχ ε αλαγλψξηζε ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ 

θαη κεησκέλεο ειεγμηκφηεηαο ζπζρεηίζηεθε κε πςειφηεξα επίπεδα θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ.  

Ζ ζρέζε αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο θαη ππνθεηκεληθήο πγείαο παξαηεξείηαη 

θαη ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε. Οη Paschalides, Wearden, Dunkerley, Bundy, 

Davies, θαη Dickens (2004) αλέθεξαλ πσο ε έιιεηςε ειέγρνπ θαη ε θαηαγξαθή ζνβαξψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα απηήο  ζπλδένληαη  κε ηελ θαηάζιηςε 

θαη ην άγρνο, κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ ηαπηφηεηα λα επεξεάδνπλ εμίζνπ θαη ηε ζσκαηηθή 

πγεία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ άγρνπο, 

θαηάζιηςεο θαη αξλεηηθψλ γηα ηελ πγεία πεπνηζήζεσλ κε ην γιπθαηκηθφ έιεγρν.  

Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ, επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ παξνχζα 

κειέηε, θαζψο νη αξλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηηο αζζέλεηαο θαίλεηαη φηη πιήηηνπλ ηελ 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία. πγθεθξηκέλα ε αλαγλψξηζε ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ θαη ε 

θπθιηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο 

θαη αξλεηηθά κε ηε γεληθή ζσκαηηθή πγεία. Δπηπιένλ ν έιεγρνο ηεο αζζέλεηαο κεηψλεη ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηα 

επίπεδα πγείαο ηνπο.  

Όζν αλαθνξά ηε δηάζηαζε ηεο θπθιηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ IPQ, 

θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα ην δηαβήηε ηχπνπ 2, θαζψο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία.  Ζ δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο, ζηεξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ν έιεγρνο ησλ επηπέδσλ 

ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα, ε νξζή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ηεο 

ηλζνπιίλεο ή ησλ αληηδηαβεηηθψλ ραπηψλ, ηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε. Οη 

ζπκπεξηθνξέο απηέο ζαθψο θαη βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αζζελνχο. Αξθεηέο 
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κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ νξζφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ, 

ππνζηεξίδνληαο πσο έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, 60-90% δελ ηεξεί ηηο νδεγίεο ειέγρνπ 

ηεο αζζέλεηαο ή ηηο ηεξεί ειιηπψο (Aikens & Wagner, 2004). Ζ κε νξζή εθαξκνγή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ απηψλ, έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ εκθάληζε επεηζνδίσλ ππνγιπθαηκίαο, 

θαηάζηαζε ε φπνηα πξνθαιεί αξλεηηθά ζπκπηψκαηα, πξνζβάιινληαο ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζζελψλ θαη πξνθαιψληαο ζε απηνχο αξθεηφ άγρνο (Jaap, Jones, 

McCrimmon, Deary, & Frier, 1998), δηαηαξάζζνληαο έηζη ην ζπλεζηζκέλν θχθιν ηεο 

αζζέλεηαο. Μάιηζηα νη Murata, William, Duckworth, Jayendra, Shah, Christopher, 

Wendel, θαη Hoffman, (2004) αλέθεξαλ φηη  ην πνζνζηφ αζζελψλ κε δηαβήηε ηχπνπ 2, 

πνπ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηέηνηα εκπεηξία είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, θηάλνληαο ην 51%. Ζ 

αζηάζεηα απηή πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ θαζεκεξηλφ θχθιν ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη νη 

επηπινθέο πνπ απηή έρεη θαίλεηαη πσο δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

παζρφλησλ κε δηαβήηε ηχπνπ 2. 

Πέξαλ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

ππνθεηκεληθήο πγείαο, βαζηθφ θνκκάηη ηεο πξνζαξκνγήο απνηεινχλ θαη νη πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηαβάιιεη ν ίδηνο αζζελήο, κε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα πγείαο πνπ 

αληηκεησπίδεη. Βαζηδφκελνη ινηπφλ, ζην κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο (Leventhal et al., 

1980) φπνπ κεηαμχ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ παξαηεξείηαη κηα ηζρπξή 

αηηηψδεο ζρέζε, κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγεη ηειηθά ην άηνκα λα θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ, αλαπηχμακε ηε δεχηεξε ππφζεζε ηεο κειέηεο απηήο, 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε αηνκηθφ επίπεδν.  

πγθεθξηκέλα δηεξεπλήζακε ηηο έκκεζεο επηδξάζεηο αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

αζζέλεηαο ζηελ ππνθεηκεληθή πγεία, κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο απηήο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα καο, ζεκεηψλεηαη πσο ε 
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εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ εζηηαζκέλσλ ζην ζπλαίζζεκα, φπσο νη αλαθνπθηζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ε επρνινγία θαίλεηαη πσο δπζρεξαίλνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. 

Παξάιιεια κε ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο 

έρνπλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη αζζελείο γηα ην 

δηαβήηε ηχπνπ 2. Έηζη  εληνλφηεξα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκφο, θφβνο θαη ιχπε 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε κηαο ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθήο αληίιεςεο γηα ηελ αζζέλεηα, 

πξάγκα πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε πνηφηεηα δσήο ησλ παζρφλησλ.  Όζν αλαθνξά ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,  κνλάρα ε ηήξεζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, θαίλεηαη λα κεζνιαβεί ζηε ζρέζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη 

θαηάζιηςεο. 

ηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα νδεγνχλ καθξνπξφζεζκα ζε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα (Heijmans, 1999. Helder et al., 2002.  Rutter & Rutter, 2002. Scharloo et 

al., 1998). Οη White, Richter, θαη  Fry (1992)  ζεκείσζαλ πσο νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ δηαβήηε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ παξεγνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε επρνινγία 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή, ζηελ ίδηα βάζε νη  Talbot θαη  

Nouwen (2000) αλαθέξνπλ φηη νη αζζελείο πνπ ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο 

εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πςειφηεξα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα.    

 Γηα ηελ εθηελέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αηνκηθψλ παξακέηξσλ πξνζαξκνγήο ζην 

δηαβήηε ηχπνπ 2, εζηηάζακε επηπιένλ ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε θαηάζιηςε, ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο. Πνιιέο είλαη νη κειέηεο, πνπ δηεξεπλνχλ 

ηε ζρέζε απηή, ππνζηεξίδνληαο πσο ε θαηάζιηςε δπζρεξαίλεη ηε ιήςε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (Gonzalez et al., 2007) αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πγηεηλνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο θαη ζσκαηηθήο άζθεζεο (Ciechanowski et al., 2003), πξάγκα 

πνπ ππνδειψλεη πσο νη πάζρνληεο απφ δηαβήηε, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ζνβαξά 
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θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζεξαπεπηηθφ πιάλν πνπ 

πξννξίδεηαη γηα απηνχο. Έηζη ε κεησκέλε πξνζαξκνγή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο απηνθξνληίδαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλν γιπθαηκηθφ έιεγρν αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εθδήισζε ησλ επηπινθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην δηαβήηε, γεγνλφο ην νπνίν εληείλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο 

ζρέζεο απηήο (Park, Hong, Lee, Ha, & Sung, 2004).      

Σα δεδνκέλα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα καο, ρσξίο φκσο λα 

απνδεηθλχεηαη ε αξλεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ 

γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Γηεπξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε απηή, κειεηήζακε ηηο 

έκκεζεο επηδξάζεηο ηεο θαηάζιηςεο ζηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε, κέζσ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ε ελεξγψο δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε, δειαδή κε αιιά ιφγηα ε αίζζεζε ειεγμηκφηεηαο 

ηεο αζζέλεηαο κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή ηεο ηήξεζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, 

ζπληειεί ζηελ δέζκεπζε ελφο πγηεηλνχ πξνγξάκκαηνο  δηαηξνθήο θαη ζσκαηηθήο 

άζθεζεο, αληίζεηα ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε επρνινγία θαίλεηαη λα 

απνζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ηνπ ζψκαηνο.   

Παξαηεξείηαη ινηπφλ,  πσο ε ελεξγψο ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

δηαβήηε, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή παξάκεηξν πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα. 

Μάιηζηα νη Maes, Leventhal, θαη DeRidder (1996), ζεκείσζαλ πσο κνλάρα ε εθαξκνγή 

ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ 

απαηηεηηθή ζεξαπεία πνπ ζπλνδεχεη ην δηαβήηε.  

Θέινληαο φκσο λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζφηεξν ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο, 

πξνρσξήζακε πέξα απφ ην αηνκηθφ επίπεδν, εζηηάδνληαο επηπιένλ ζε παξακέηξνπο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ζην ίδην ην δεπγάξη. Πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ απφ 

θνηλνχ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα αιιά θαη απφ ην 
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ζχληξνθν ηνπ (Berg & Upchurch, 2007. Franks et al., 2010). εκεηψλνληαο, έηζη πσο 

ζηα πιαίζηα ησλ ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο 

θαζνξίδεηαη θαη απφ ηα δχν κέιε, επηδξψληαο αλάινγα ζηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ 

πγείαο. Ζ παξαδνρή απηή επηβεβαηψλεηαη ηφζν ζε πγηή δεπγάξηα (Anderson, Wojcik, 

Winett, & Williams, 2006. Baumeister, DeWall, Ciarocco, & Twenge 2005. Tucker, 

Orlando, Elliot, & Klein, 2006), φζν θαη ζε απηά πνπ δηαρεηξίδνληαη κηα ρξφληα αζζέλεηα 

(Hong et al., 2005. Simoni, Frick, Huang, 2006).  Έηζη κειεηήζακε ηε ζρέζε, 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο, φπσο νη ζπλέπεηεο, ε θπθιηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη ν πξνζσπηθφο έιεγρνο κε ηελ ππνθεηκεληθή πγεία ζηα δεπγάξηα, φπνπ ν έλαο εθ ησλ 

δπν έπαζρε απφ δηαβήηε.  

Ζ ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο απφ ηα επξήκαηα καο. Ο πξνζσπηθφο 

έιεγρνο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε δπαδηθή αλάιπζε, ιφγσ ηνπ φηη δελ θαηαγξάθεθαλ 

ζπζρεηίζεηο κε αξθεηέο απφ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Έηζη κειεηήζεθε ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο θαη ε θπθιηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ κε 

ηελ ππνθεηκεληθή πγεία. πγθεθξηκέλα ε αλαγλψξηζε ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο  

ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ηφζν γηα ηνλ αζζελή, φζν θαη 

ην ζχληξνθν απηνχ. Δπηπξφζζεηα, ε θαηάζιηςε πνπ βηψλεη ν αζζελήο κπνξεί λα 

πξνβιεθηεί, φρη κφλν απφ ηηο δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο αιιά θαη απφ απηέο ηνπ 

ζπληξφθνπ ηνπ. Δπηπιένλ ε θπθιηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ 

αζζελή θαη ην ζχληξνθν, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζιηςε πνπ αλαθέξνπλ. 

Τςειφηεξα επίπεδα άγρνπο παξνπζηάδνληαη ζηα δεπγάξηα εθείλα φπνπ ε αζζέλεηα 

αλαγλσξίδεηαη σο ιηγφηεξν ζηαζεξή θαη πξνβιέςηκε. Ζ ζπληζηψζα απηή, απνδεηθλχεηαη 

σο ν θαιχηεξνο πξνβιεπηήο θαη γηα ηε γεληθή πγεία. Έηζη ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

θπθιηθφηεηαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αζζελή, επεξεάδεη ηε γεληθή πγεία απηνχ. Όκσο 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, πσο κηα αξλεηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηελ 
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ζηαζεξφηεηα ηεο αζζέλεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπληξφθνπ, δελ επεξεάδεη κνλάρα ηε 

δηθή ηνπ πγεία αιιά ηαπηφρξνλα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ρεηξφηεξα επίπεδα γεληθήο 

πγείαο θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. 

Οη αλαιχζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο αλαγλσξίδνπλ 

ην ξφιν ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ ζπληξφθνπ ζηελ ππνθεηκεληθή πγεία ηνπ αζζελνχο. 

πγθεθξηκέλα, νη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ θπθιηθφηεηα 

ησλ ζπκπησκάησλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο, θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε 

ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ αιιά θαη ηε γεληθή πγεία ηνπ αζζελνχο 

αληίζηνηρα. Σέηνηεο επηδξάζεηο, σζηφζν δελ θαίλεηαη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αζζελψλ, πξάγκα πνπ πηζαλφηαηα ππνδειψλεη πσο ε πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο, 

θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ, εμίζνπ φκσο 

εμαξηάηαη θαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ νη ζχληξνθνη δηακνξθψλνπλ γηα απηήλ. Αληίζεηα, 

ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε αζζέλεηα ζην ζχληξνθν, θαίλεηαη πσο θαζνξίδεηαη κνλάρα απφ 

ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ν ίδηνο δηακνξθψλεη. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο νη ζχληξνθνη 

ηείλνπλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Έηζη πξνζαξκφδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, κε βάζε απηέο. Αληίζεηα ε ζηάζε ηνπ αζζελνχο 

απέλαληη ζην δηαβήηε, απνηειεί απφξξνηα ησλ δηθψλ ηνπ αληηιήςεσλ αιιά θαη απηψλ 

πνπ ν ζχληξνθνο δηακνξθψλεη.   

 Με βάζε παιαηφηεξεο πξνζεγγίζεηο, ε απηνξξχζκηζε απνηειεί κηα αηνκηθή 

δηαδηθαζία φπνπ δεκηνπξγνχληαη νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη 

θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο απηήο (Leventhal et al., 1980. Leventhal et al., 

1992). Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο αλαθέξνληαη ζε ζχλζεηα ςπρνινγηθά θαη 

ςπρνθπζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Πξνζζέηνληαο ηελ νηθνγέλεηα ζηε δηαδηθαζία απηή ηα 

πξάγκαηα γίλνληαη αθφκε πην πεξίπινθα. Όκσο ε νηθνγέλεηα, θαη θπξίσο ν ζχληξνθνο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο 
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(Benyamini, Medalion, & Garfinkel, 2007), ππνδειψλνληαο πσο ε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο απνηειεί ηδηαίηεξα ζχλζεην θαηλφκελν. 

 Οη πεπνηζήζεηο πνπ ην άηνκν πηνζεηεί αιιά θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ηειηθά ζα 

εθαξκφζεη, δελ αλαπηχζζνληαη απνθιείζηεθα απφ ηνλ ίδην, αιιά απνηεινχλ απφξξνηα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηα άιια ζεκαληηθά γηα απηφλ άηνκα (Bandura, 1982, 1986), 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηε δχλακε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Kerns & Weiss, 1994. Albright et al., 2001). Ζ παξαδνρή απηή 

πηνζεηείηαη θαη απφ ηε δπαδηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ δηακνξθψλνπλ νη εξσηηθνί ζχληξνθνη (Kelley & Thibaut, 1978.  Kelley, Holmes, 

Kerr, Reis, Rusbult, & Van Lange, 2003). 

Έηζη ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, γηα ηελ επέθηαζε  

ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλήο ινγηθήο πέξα απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αζζελνχο θαη ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ. πγθεθξηκέλα, δίλεηαη έκθαζε φρη κφλν ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά ζην πσο νη 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλεη ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο, επεξεάδνπλ 

ηειηθά ηε πνξεία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ (Searle, Norman, Thompson, & Vedhara, 2007).  

Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ αζζέλεηα θαίλεηαη λα δπζρεξαίλνπλ 

ηε πξνζαξκνγή ζην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο θαη ζηε λφζν ηνπ Άληηζνλ (Heijmans, 

de RIdder, & Bensing, 1999). Δλψ ε πξνζαξκνγή χζηεξα απφ έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, δηεπθνιχλεηαη απφ ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

δηακνξθψλεη ην  δεπγάξη (Figueiras & Weinman, 2003). Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζπληξφθνπ, θαηαδεηθλχεηαη θαη ζηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαβήηε, κε ηηο  αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζπληξφθνπ λα δηακεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αζζελνχο θαη ζπκπεξηθνξψλ απηνδηαρείξηζεο. Αλαιπηηθφηεξα νη 
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πεπνηζήζεηο ηνπ ζπληξφθνπ γηα ηε δηάξθεηα θαη ηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε, επηδξνχλ 

ζεηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα εθαξκφζεη ν αζζελήο (Searle, 

Norman, Thompson, & Vedhara, 2007).  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ζεκεηψλεηαη πσο ε πξνζαξκνγή ζηε 

ρξφληα αζζέλεηα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη απνθιεηζηηθά δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη κνλάρα ν αζζελήο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε έλα 

ζχλζεην θαηλφκελν, φπνπ ν ξφινο ηνπ ζπληξφθνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Έηζη ε 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο εληφο ηνπ δπαδηθνχ πιαηζίνπ, απνξξέεη ηφζν 

απφ ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηελ αζζέλεηα, φζν θαη απφ ηελ  αληίιεςε πνπ 

δηακνξθψλεη ν ζχληξνθνο ηνπ (Kashy & Kenny, 2000).  

 Σα επξήκαηα απηά, ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρηνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαηά ηελ 

θιηληθή πξάμε. ηνρεχνληαο ινηπφλ ζηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ δηαβήηε, ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε έκθαζε φρη κφλν ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί γηα λα αληαπεμέιζεη, αιιά θαη ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ν ζχληξνθνο δηακνξθψλεη γηα ηελ αζζέλεηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ε ίδηα ε αζζέλεηα 

απνηειεί θαηλφκελν ηδηαίηεξα ζχλζεην, επνκέλσο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ δηαρείξηζε ηεο δελ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε απιντθέο πξνζεγγίζεηο.  

 Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάθακςε ηνπ αζζελνχο θαη 

ζηε πξνζαξκνγή ηνπ ελψπηνλ ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο, θαζψο επεξεάδεηαη έληνλα απφ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ν αζζελήο βηψλεη. Ζ ζχλδεζε απηή κεηαμχ ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο, αλαγθάδεη πνιινχο επηζηήκνλεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο 

παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηνπο αζζελείο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη ζηελνί δεζκνί (Martire, 2005). Έηζη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπληξφθσλ 

ζηηο δηάθνξεο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο γηα ηε ρξφληα αζζέλεηα έρεη απνδερηεί 
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ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, ζε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο εθείλεο, φπνπ εζηηάδνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ αζζελή (Martire, 2005. Martire, Lustig, Schulz, Miller, & Helgeson, 

2004). 

 Ηδηαηηέξα ζεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ νη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο 

εζηηάδνπλ ζηε δηαρείξηζε δεηεκάησλ ηεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο, φπσο είλαη ε επηθνηλσλία 

ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα αιιά θαη ην πσο ε ίδηα ε αζζέλεηα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο (Scott, Halford, & Ward, 2004), ελψ άιιεο εζηηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε  (Manne, Ostroff, Winkel, Fox, et al., 2005) θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

ηεο αζζέλεηαο (Bodenmann, Charvoz, Cina, & Widmer, 2003. Bodenmann & Shantinath, 

2004.  Widmer, Cina, Charvoz, Shantinath, & Bodenmann, 2005). 

 Γεδνκέλεο ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ζπληξφθσλ ζηηο δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη γηα ηνπο αζζελείο, ππνζέηνπκε πσο ε ζχλδεζε πνπ παξαηεξείηαη, κε 

βάζε ηα επξήκαηα καο, κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ νη ζχληξνθνη γηα 

ην δηαβήηε θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ, κπνξεί  λα αμηνπνηεζεί ιεηηνπξγηθά 

ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Έηζη ν ρεηξηζκφο ησλ πεπνηζήζεσλ απηψλ, θαη 

ε ελίζρπζε κηαο ιεηηνπξγηθφηεξεο αληίιεςεο γηα ηελ αζζέλεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπληξφθνπ, κπνξεί λα βειηηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα επίπεδα ππνθεηκεληθήο πγείαο 

ησλ αζζελψλ, ζπλδπαδφκελε πάληα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο.  

 Πέξα απφ ηελ θιηληθή αμία πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα επξήκαηα καο, ζεκαληηθή 

επηπιένλ δχλαηαη λα είλαη θαη ε ζεσξεηηθή ηνπο ζπκβνιή. Ζ αλάιπζε ησλ δπαδηθψλ 

δεδνκέλσλ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ κνληέινπ APIM (Kenny, Kashy, & Cook, 2006), καο 

επέηξεςε λα κειεηήζνπκε ηελ χπαξμε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ ζπληξφθσλ. Έηζη δχλαηαη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ζρέζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο κε ηελ ππνθεηκεληθή πγεία, κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ φπνπ 

ν έλαο εθ ησλ δχν πάζρεη απφ δηαβήηε. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ αληηιήςεσλ ησλ 
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ζεκαληηθψλ άιισλ ζηε δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο, έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο. Οη Searle θαη ζπλ. (2007) αλαγλψξηζαλ ηε ζπκβνιή ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζπληξφθνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνχο, εζηηάδνληαο φκσο 

ζην ξφιν απηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ απηνθξνληίδαο γηα ην 

δηαβήηε. Παξάιιεια νη Olsen, Berg, & Wiebe (2007) ππνζηήξημαλ πσο νη ππάξρνπζεο 

δηαθνξέο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην δηαβήηε ηχπνπ 1, κεηαμχ ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

κεηέξσλ  ηνπο ζπλδένληαη κε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή. 

 Παξφιν πνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε κειέηεο φρη κφλν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, δελ δηεπθξηλίδεηαη ε ηπρφλ 

αιιειεμάξηεζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ απηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ δπαδηθή αλάιπζε, ζηνρεχεη αθξηβψο λα 

μεθαζαξίζεη πσο νη πεπνηζήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ελφο δεπγαξηνχ, κε ζθνπφ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ρξφληα αζζέλεηα, κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ 

θαζνξίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ησλ δπν κειψλ αληίζηνηρα. Σα επξήκαηα καο, 

ζηνρεχνπλ ζην λα δψζνπλ πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηνξξχζκηζεο, σο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία δε ζπκκεηέρεη κεκνλσκέλα ην άηνκν. ε 

αζζέλεηεο φπσο ν δηαβήηεο πνπ απαηηνχλ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη πνπ ηα δεπγάξηα 

εθηίζεληαη ζε θαζεκεξηλφ ζηξεο, ε αλαιπηηθή κειέηε ηέηνησλ ζρέζεσλ, θαηαδεηθλχεηαη 

αθφκε πην ζεκαληηθή (Berg & Upchurch, 2007).       

 Σα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

ππφ ην πξίζκα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο. Παξαηεξνχληαη ρακεινί δείθηεο αμηνπηζηίαο ζε 

θάπνηεο ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. πγθεθξηκέλα ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο θπθιηθφηεηαο, φπσο θαηαγξάθεθε  απφ  ηνπο ζπληξφθνπο θαζψο θαη 

ζηελ ππνθιίκαθεο ηνπ  Revised Summary of Diabetes Self-Care Activities Measure πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζσκαηηθή άζθεζε. Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο βαζίζηεθαλ ζε απηφ-
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αλαθνξέο. Έηζη αλαθεξφκαζηε ζηελ ππνθεηκεληθή πγεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα 

κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε αληηθεηκεληθά – θιηληθά ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο ζηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε, αμηνινγείηαη κε βάζε ηνλ ίδην 

θαη φρη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ηελ θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ ηνπ 

ζαθράξνπ ζην αίκα θαζψο θαη ηε κέηξεζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο  AbA1C. 

Σέινο δελ κειεηήζεθε ε επηθνηλσλία θαη ε πνηφηεηα ηεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο, 

παξάγνληεο νη νπνίνη δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο 

θαη αληίδξαζεο ζηε ρξφληα αζζέλεηα.   

 Ζ κειέηε παξακέηξσλ ηεο πξνζαξκνγήο, ππφ ην πξίζκα ηέηνησλ ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα λα εμεηαζηεί θαη κειινληηθά. πγθεθξηκέλα 

ε θαηαλφεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ αζζέλεηα, κε ηελ επηπιένλ 

κέηξεζε κεηαβιεηψλ φπσο ε επηθνηλσλία ζην δεπγάξη θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

ζπδπγηθή ζρέζε, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο απηνξξχζκηζεο κέζα ζην δεπγάξη.  Ζ εκπινθή ζεκαληηθψλ γηα ηνλ 

αζζελή αηφκσλ, φπσο ν ζχληξνθνο αιιά θαη κεηαβιεηψλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ δηάθνξα 

επίπεδα, φπσο ην αηνκηθφ ή ην δπαδηθφ, ίζσο είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ πιεξέζηεξα 

θαηλφκελα, φπσο ε πξνζαξκνγή ζηε ρξφληα αζζέλεηα. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε απηή πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ζην δηαβήηε ηχπνπ 2, εζηηάδνληαο ζε αηνκηθέο θαη δπαδηθέο παξακέηξνπο. 

ε αηνκηθφ επίπεδν, ηα επξήκαηα καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ, 

νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ πσο νη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη ν 

αζζελήο ζα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε πνηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ. Βαζηδφκελνη, 

ζηηο απαηήζεηο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζπληξφθνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο, πξνζπαζήζακε λα θαηαλνήζνπκε 

πεξαηηέξσ ηελ χπαξμε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ην δεπγάξη 
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δηακνξθψλεη γηα ην δηαβήηε, επεξεάδνληαο αλάινγα ηε πνηφηεηα δσήο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Σα επξήκαηα καο, παξνπζηάδνπλ 

ζεσξεηηθφ θαη θιηληθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο, φπσο πξνθχπηεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ δεπγαξηνχ, 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο  ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ζπληξφθσλ ζηα 

ζρεδηαδφκελα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, αλαθνξηθά κε ηε πξνζαξκνγή ζηε ρξφληα 

αζζέλεηα.     
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιφγηα αζζελψλ 

Αμηφηηκε θχξηε/α,  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαζψο θαη ζηνπο ζπληξφθνπο απηψλ. Γηεμάγεηαη απφ ην Σκήκα 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο  γηα 

ηελ αζζέλεηα θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν ησλ αζζελψλ, φζν θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. 

Ζ γλψζε απηή ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε 

αζζέλεηα ζηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα αιιά θαη ζην ζχληξνθν ηνπ, ψζηε λα αλαπηχμνπκε 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ζηήξημεο ησλ δεπγαξηψλ πνπ έξρνληαη αληηκέησπα κε κηα 

ρξφληα αζζέλεηα.  

  Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε 

ηα παξαθάησ: Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Οη απαληήζεηο είλαη 

απνιύησο εκπηζηεπηηθέο θαη ε ηαπηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα παξακείλεη 

αλώλπκε. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα απζηεξά επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.  Ζ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δηαξθεί πεξίπνπ 25 ιεπηά. Ζ ζπκπιήξσζε θαη ε επηζηξνθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απνηειεί ηελ απνδνρή ζαο λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα.  

Κξαηήζηε απηφ ην γξάκκα ζην αξρείν ζαο. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία αλαθνξηθά κε 

απηήλ ηελ έξεπλα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο: Γεκεηξάθε Γεσξγία, 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγία ηεο Τγείαο, ηειέθσλν: 

6976419510 ή ζην giorgiadimitraki@yahoo.com. 

Σέινο, αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ζαο σο 

ζπκκεηέρσλ/νπζα ζε κηα έξεπλα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. 

 

                    αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. 

 

mailto:giorgiadimitraki@yahoo.com
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Δξσηεκαηνιόγην Α’ 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλεο απφςεηο γηα ηελ αζζέλεηα πνπ αληηκεησπίδεηε. 

αο παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνζσπηθά ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε θάζε άπνςε, ζεκεηψλνληαο κε έλα  √  ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν. 

Απαληήζηε ιακβάλνληαο ππφςε πσο βιέπεηε ΣΧΡΑ ηελ θαηάζηαζή ηεο πγείαο ζαο. 

 

  Απφςεηο γηα ηελ 

αζζέλεηά ζαο: 

Γηαθσλώ 

έληνλα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ,  

νύηε 

δηαθσλώ 

Συμφωνώ πκθσλώ 

πνιύ 

1.  Ζ αζζέλεηά κνπ ζα 

δηαξθέζεη ιίγν. 

     

2.  Ζ αζζέλεηά κνπ είλαη 

πηζαλψο κφληκε θαη φρη 

παξνδηθή. 

     

3.  Ζ αζζέλεηά κνπ ζα 

δηαηεξεζεί γηα πνιχ θαηξφ. 

     

4.  Ζ αζζέλεηά κνπ ζα πεξάζεη 

γξήγνξα. 

     

5.  Πεξηκέλσ φηη ζα είκαη 

αζζελήο γηα ην ππφινηπν 

ηεο δσήο κνπ. 

     

6.  Ζ αζζέλεηά κνπ είλαη κηα 

ζνβαξή θαηάζηαζε. 

     

7.  Ζ αζζέλεηά κνπ έρεη 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε 

δσή κνπ. 

     

8.  Ζ αζζέλεηά κνπ δελ έρεη 

κεγάιε επίδξαζε ζηε δσή 

κνπ. 

     

9.  Ζ αζζέλεηά κνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ 

κε βιέπνπλ νη άιινη. 

     

10.  Ζ αζζέλεηά κνπ έρεη 

ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 
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ζπλέπεηεο. 

11.  Ζ αζζέλεηά κνπ πξνμελεί 

δπζθνιίεο ζηνπο νηθείνπο 

κνπ. 

     

12.  Πνιιά κπνξψ λα θάλσ γηα 

λα ειέγμσ ηα ζπκπηψκαηά 

κνπ. 

     

13.  Απηά πνπ θάλσ κπνξνχλ λα 

θαζνξίζνπλ αλ ε αζζέλεηά 

κνπ ζα βειηησζεί ή ζα 

επηδεηλσζεί. 

     

14.  Ζ πνξεία ηεο αζζέλεηαο 

εμαξηάηαη απφ εκέλα. 

     

15.  Σίπνηα δελ κπνξψ λα θάλσ 

γηα λα επεξεάζσ ηελ 

αζζέλεηά κνπ. 

     

16.  Έρσ ηε δχλακε λα 

επεξεάζσ ηελ αζζέλεηά 

κνπ. 

     

17.  Οη πξάμεηο κνπ δελ ζα 

έρνπλ θακία επίδξαζε ζηελ 

έθβαζε ηεο αζζέλεηάο κνπ. 

     

18.  Ζ αζζέλεηά κνπ ζα 

βειηησζεί κε ηνλ θαηξφ. 

     

19.  Λίγα κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα 

λα βειηηψζνπλ ηελ 

αζζέλεηά κνπ. 

     

20.  Ζ ζεξαπεία πνπ αθνινπζψ 

είλαη απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ αζζέλεηά κνπ. 

     

21.  Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο αζζέλεηάο κνπ κπνξνχλ 

λα απνθεπρζνχλ (ή 

πξνιεθζνχλ) κε ηελ αγσγή 

πνπ αθνινπζψ. 
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22.  Ζ αζζέλεηά κνπ κπνξεί λα 

ειεγρζεί κε ηε ζεξαπεία πνπ 

αθνινπζψ. 

     

23.  Σίπνηα δελ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ θαηάζηαζή 

κνπ. 

     

24.  Σα ζπκπηψκαηα ηεο 

αζζέλεηάο κνπ κε 

κπεξδεχνπλ. 

     

25.  Ζ αζζέλεηά κνπ είλαη έλα 

κπζηήξην γηα κέλα. 

     

26.  Γελ θαηαιαβαίλσ ηελ 

αζζέλεηά κνπ. 

     

27.  Ζ αζζέλεηά κνπ είλαη 

αθαηαλφεηε ζε κέλα. 

     

28.  Έρσ κηα μεθάζαξε εηθφλα 

γηα ηελ θαηάζηαζή κνπ. 

     

29.  Σα ζπκπηψκαηά κνπ 

αιιάδνπλ πνιχ απφ κέξα ζε 

κέξα. 

     

30.  Σα ζπκπηψκαηα έξρνληαη 

θαη θεχγνπλ θαηά 

πεξηφδνπο. 

     

31.  Ζ αζζέλεηά κνπ είλαη 

απξφβιεπηε. 

     

32.  Ζ αζζέλεηά κνπ άιινηε 

βειηηψλεηαη θαη άιινηε 

ρεηξνηεξεχεη θάλνληαο 

θχθινπο. 

     

33.  ηελνρσξηέκαη φηαλ 

ζθέθηνκαη ηελ αζζέλεηά 

κνπ. 

     

34.  Όηαλ ζθέθηνκαη ηελ 

αζζέλεηά κνπ 

αλαζηαηψλνκαη. 
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35.  Ζ αζζέλεηά κνπ κε ζπκψλεη.      

36.  Γελ κε αλεζπρεί ε αζζέλεηά 

κνπ. 

     

37.  Αγρψλνκαη κε ηελ αζζέλεηα 

πνπ έρσ. 

     

38.  Ζ αζζέλεηά κνπ κε θνβίδεη.      

 

Δξσηεκαηνιόγην Β’ 

Παξαθαιψ απαληήζηε ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ππνγξακκίδνληαο ηελ θαηαιιειφηεξε 

γηα εζάο απάληεζε. 

 

1. Αηζζάλνκαη έληαζε. 

0. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ 

1. Πνιιέο θνξέο 

2. Απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, πεξηζηαζηαθά 

3. Καζφινπ 

 

2. Σα πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο κε επραξηζηνχζαλ, εμαθνινπζνχλ λα κε επραξηζηνχλ. 

0. ίγνπξα ηφζν φζν θαη παιαηφηεξα 

1. Όρη ηφζν φζν παιαηφηεξα 

2. Μφλν ιίγν 

3. ρεδφλ θαζφινπ 

 

3. Έρσ έλα άζρεκν πξναίζζεκα, ζα λα πξφθεηηαη λα ζπκβεί θάηη θαθφ. 

0. ίγνπξα έρσ έλα πνιχ άζρεκν πξναίζζεκα 

1. Ναη έρσ, αιιά δελ είλαη ηφζν άζρεκν 

2. Λίγν, αιιά δελ κε αλεζπρεί 

3. Καζφινπ 
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4. Μπνξψ λα γειάσ θαη λα βιέπσ ηελ αζηεία πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. 

0. Σφζν πνιχ φζν πάληα κπνξνχζα 

1. Όρη ηφζν πνιχ ηψξα φζν παιαηφηεξα 

2. ίγνπξα ιηγφηεξν ηψξα 

3. Καζφινπ 

 

5. Αλεζπρεηηθέο ζθέςεηο πεξλνχλ απφ ην κπαιφ κνπ. 

0. πλέρεηα 

1. πρλά 

2. Απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, αιιά φρη πνιχ ζπρλά 

3. Μφλν πεξηζηαζηαθά 

 

6. Αηζζάλνκαη ραξνχκελνο. 

0. Καζφινπ 

1. πάληα 

2. Μεξηθέο θνξέο 

3. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ 

 

7. Μπνξψ λα θάηζσ ήξεκα θαη λα ραιαξψζσ. 

0. ίγνπξα 

1. πλήζσο 

2. πάληα 

3. Καζφινπ 

 

8. Αηζζάλνκαη ζα λα επηβξαδχλσ (ζα λα θηλνχκαη αξγά). 

0. ρεδφλ φιε ηελ ψξα 
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1. Πνιχ ζπρλά 

2. Μεξηθέο θνξέο 

3. Καζφινπ 

 

9. Με πηάλεη έλα είδνο θφβνπ, κηα αγσλία. 

0. Καζφινπ 

1. Πεξηζηαζηαθά 

2. Αξθεηά ζπρλά 

3. Πνιχ ζπρλά 

 

10. Γελ κε ελδηαθέξεη ε εκθάληζή κνπ. 

0. ίγνπξα 

1. Γελ θξνληίδσ ηφζν ηνλ εαπηφ κνπ φζν ζα έπξεπε 

2. Μπνξεί λα κελ θξνληίδσ πνιχ ηνλ εαπηφ κνπ 

3. Φξνληίδσ ηφζν ηνλ εαπηφ κνπ φζν πάληα 

 

11. Δίκαη αλήζπρνο, ζαλ λα πξέπεη λα βξίζθνκαη ζε δηαξθή θίλεζε. 

0. Πξαγκαηηθά πνιχ 

1. Αξθεηά 

2. Λίγν 

3. Καζφινπ 

 

12. Πεξηκέλσ λα ζπκβνχλ επράξηζηα πξάγκαηα. 

0. Σφζν φζν πάληα 

1. Μάιινλ ιηγφηεξν απφ φζν ζπλήζηδα 

2. ίγνπξα ιηγφηεξν απφ φζν ζπλήζηδα 

3. ρεδφλ θαζφινπ 
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13. Με πηάλεη κηα μαθληθή αίζζεζε παληθνχ. 

0. Πξαγκαηηθά πνιχ ζπρλά 

1. Αξθεηά ζπρλά 

2. πάληα 

3. Καζφινπ 

 

14. Μπνξψ λα απνιαχζσ έλα θαιφ βηβιίν ή έλα πξφγξακκα ζηελ ηειεφξαζε ή ην ξάδην. 

0. πρλά 

1. Μεξηθέο θνξέο 

2. Λίγεο θνξέο 

3. Πνιχ ζπάληα 
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Δξσηεκαηνιόγην Γ’ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ δεηά ηηο δηθέο ζαο απφςεηο γηα ηελ πγεία ζαο. Οη 

πιεξνθνξίεο ζαο ζα καο βνεζήζνπλ λα εμαθξηβψζνπκε πψο αηζζάλεζηε θαη πφζν 

θαιά κπνξείηε λα αζρνιεζείηε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ζαο.  

Παξαθαινύκε, ζε θάζε εξώηεζε πνπ αθνινπζεί ζεκεηώζηε κε  ην πιαίζην πνπ 

πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ  απάληεζή ζαο. 

 

1. Γεληθά, ζα ιέγαηε φηη ε πγεία ζαο είλαη: 

 

Άξηζηε Πνιχ θαιή Καιή Μέηξηα Καθή 

   1    2    3    4    5 

     

 

2. ε ζχγθξηζε κε έλα ρξφλν πξηλ, γεληθά πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ πγεία ζαο 

ηψξα; 

 

Πνιχ 

θαιχηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Κάπσο 

θαιχηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Πεξίπνπ ε 

ίδηα φπσο 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Κάπσο 

ρεηξφηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Πνιχ 

ρεηξφηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

   1    2    3    4    5 
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3. Πφζν ΑΛΖΘΗΝΔ ή ΦΔΤΓΔΗ είλαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζηε δηθή ζαο 

πεξίπησζε; 

 

 

 

 Δληειψο    

Αιήζεηα 

Σηο 

πεξηζζφηεξεο 

θνξέο 

αιήζεηα 

Γελ μέξσ Σηο 

πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ςέκα 

Δληειψο 

ςέκα 

 a Μνπ θαίλεηαη φηη αξξσζηαίλσ ιίγν 

επθνιφηεξα απφ άιινπο αλζξψπνπο  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 b Δίκαη ηφζν πγηήο φζν φινη νη 

γλσζηνί κνπ .....................................  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 c Πεξηκέλσ φηη ε πγεία κνπ ζα 

ρεηξνηεξεχζεη ..................................  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 d Ζ πγεία κνπ είλαη εμαηξεηηθή ..........  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην Γ’ 

 

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο απηνθξνληίδαο ζρεηηθέο κε ην 

δηαβήηε θαηά ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο. Δάλ ήζαζηαλ άξξσζηνο/ε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

7 εκέξεο, παξαθαινχκε λα αλαθαιέζεηε ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο πνπ δελ ήζαζηαλ 

άξξσζηνο/ε. 

 

Γίαηηα  

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ αθνινπζήζαηε έλα πξφγξακκα πγηεηλήο 

δηαηξνθήο; 

0          1          2          3          4          5          6          7       

 

Καηά κέζν φξν, ηνλ ηειεπηαίν κήλα, πφζεο ΖΜΔΡΔ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ αθνινπζήζαηε ην 

πξφγξακκα δηαηξνθήο ζαο; 

 0          1          2          3          4          5          6          7       

 

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ θαηαλαιψζαηε πέληε ή πεξηζζφηεξεο κεξίδεο θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ; 
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 0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ  θαηαλαιψζαηε ηξνθέο κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ιίπνο, φπσο θφθθηλν θξέαο ή πιήξε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα; 

 0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Άζθεζε  

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ πξαγκαηνπνηήζαηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ  30 ιεπηψλ; (πλνιηθή δηάξθεηα ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ βαδίζκαηνο). 

0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ζπκκεηείραηε ζε κάζεκα ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο (φπσο 

θνιχκβεζε, πεξίπαηνο, πνδειαζία) πέξα απφ απηά πνπ θάλαηε ζην ζπίηη ή ζηελ εξγαζία ζαο; 

0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Έιεγρνο αθράξνπ Αίκαηνο  

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ειέγμαηε ην ζάθραξν ζαο; 

 0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ειέγμαηε ην ζάθραξν ζαο, αθξηβψο φζεο θνξέο ζαο 

ζπλέζηεζε ν γηαηξφο ζαο; 

0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Φξνληίδα πνδηώλ  

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ειέγμαηε ηα πφδηα ζαο; 

0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Πφζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ειέγμαηε ην εζσηεξηθφ ησλ παπνπηζηψλ ζαο; 
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0          1          2          3          4          5          6          7   

 

Κάπληζκα  

Καπλίζαηε έλα ηζηγάξν-έζησ θαη κηα ξνπθεμηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΧΝ; 

0. Όρη  

1. Ναη. Δάλ λαη, πφζα ηζηγάξα θαπλίζαηε θαηά κέζν φξν ηελ εκέξα; 

Αξηζκφο ηζηγάξσλ……………………….. 

 

Δξσηεκαηνιόγην Δ’ 

Σα επφκελα ζέκαηα είλαη ηξφπνη αληίδξαζεο ζε ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ, φπσο ΑΘΔΝΔΗΔ, 

ΝΟΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ. Απηά απνηεινχλ ζπλήζσο δχζθνιεο, ζηξεζνγφλεο ή 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Μαο ελδηαθέξεη ε πην πξφζθαηε ζαο αζζέλεηα, λφζεκα ή 

ηξαπκαηηζκφο. Παξαθαιψ, βάιηε ζε θχθιν έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 σο ην 5 γηα θάζε έλα απφ ηα 

αθφινπζα ζέκαηα. 

εκεηψζηε πφζν πνιχ εθαξκφζαηε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ήξζαηε 

αληηκέησπνο κε ην πξφβιεκα πγείαο πνπ ζαο απαζρνιεί. Παξαθαιψ, βεβαησζείηε πσο απαληάηε 

ζε θάζε ζέκα. 

Γειψζηε, παξαθαιψ, ην πην πξφζθαην πξφβιεκα πγείαο: 

____________________________________ 

 

1 = Καζφινπ 3 = 

Μέηξηα 

5 = Πάξα 

πνιχ 

 

1. θέθηνκαη ηηο θαιέο επνρέο πνπ είρα 1 2 3 4 5 

2. Μέλσ ζην θξεβάηη 1 2 3 4 5 

3. Βξίζθσ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα 1 2 3 4 5 

4. Αλαξσηηέκαη γηαηί ζπλέβε ζε εκέλα 1 2 3 4 5 

5. Πιαγηάδσ φηαλ ληψζσ θνπξαζκέλνο 1 2 3 4 5 

6. Αλαδεηψ ηαηξηθή ζεξαπεία φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα 1 2 3 4 5 

7. Θπκψλσ επεηδή ζπλέβε ζε εκέλα 1 2 3 4 5 

8. Ολεηξνπνιψ επράξηζηα πξάγκαηα 1 2 3 4 5 

9. πγθεληξψλνκαη ζην ζηφρν λα γίλσ θαιχηεξα 1 2 3 4 5 

10. Αηζζάλνκαη απνγνεηεπκέλνο 1 2 3 4 5 



131 
 

11. Πξνζπαζψ λα ρξεζηκνπνηήζσ φζν ιηγφηεξε ελέξγεηα είλαη 

δπλαηφ 

  1 2 3 4 5 

12. Μαζαίλσ πεξηζζφηεξα γηα ην πσο δνπιεχεη ην ζψκα κνπ 1 2 3 4 5 

13. Κάλσ φηη κνπ ιέεη ν γηαηξφο κνπ 1 2 3 4 5 

14. Φαληαζηψλσ γηα φια ηα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζα λα θάλσ 

εάλ ήκνπλ θαιχηεξα 
1 2 3 4 5 

15. Αθνχσ κνπζηθή 1 2 3 4 5 

16. Καζηζηψ ην πεξηβάιινλ γχξσ κνπ φζν πην ήζπρν είλαη δπλαηφ 1 2 3 4 5 

17. Καηαβάιισ θάζε πξνζπάζεηα λα αθνινπζήζσ ηηο ζπκβνπιέο 

ηνπ γηαηξνχ κνπ 
1 2 3 4 5 

18. Δχρνκαη λα κελ είρε ζπκβεί πνηέ ην πξφβιεκα 1 2 3 4 5 

19. Μέλσ φζν πην ήζπρνο θαη αθίλεηνο κπνξψ 1 2 3 4 5 

20. Δίκαη ζπλεπήο ζηε ιήςε ησλ θαξκάθσλ 1 2 3 4 5 

21. Νηψζσ αγρσκέλνο πνπ είκαη αδχλακνο θαη επάισηνο 1 2 3 4 5 

22. Πεξηβάιισ ηνλ εαπηφ κνπ κε σξαία πξάγκαηα (π.ρ., 

ινπινχδηα) 

1 2 3 4 5 

23. Φξνληίδσ λα είκαη άλεηα 1 2 3 4 5 

24. Μαζαίλσ πεξηζζφηεξα γηα ηηο πην απνηειεζκαηηθέο δηαζέζηκεο 

ζεξαπείεο 

1 2 3 4 5 

25. Αλεζπρψ κήπσο ρεηξνηεξέςεη ε πγεία κνπ 1 2 3 4 5 

 

Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ή ζεκεηώζηε ¨Υ¨ όπνπ 

ρξεηάδεηαη: 

 

1. Φχιν:   Άλδξαο……        Γπλαίθα…..  

 

2. Ζιηθία……………………….. εηψλ 

 

3. Πνην απφ ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζαο 

Τπάιιεινο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο….                   ε αλαδήηεζε εξγαζίαο……..  

πληαμηνχρνο….                                                             Άιιν (αλαθέξαηε) 

………………. 

Οηθηαθά ….. 

4. Έρεηε ηειεηψζεη:    Γεκνηηθφ ζρνιείν………. 

                                   Γπκλάζην ή αληίζηνηρε ζρνιή…….. 
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                                   Λχθεην  ή αληίζηνηρε ζρνιή…….. 

                                   Αλψηεξε ή αλψηαηε ζρνιή……… 

5. Πνην έηνο έγηλε ε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε………. 

6. Πφζα ρξφληα είζηε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ζαο……… 

7. Πφζν θαιή ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηε ζρέζε ζαο κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ζαο; 

(παξαθαιψ, θπθιψζηε). 

 

Άξηζηε  Καιή  Μέηξηα  Λίγν θαιή  Καζφινπ θαιή  
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Δξσηεκαηνιφγηα ζπληξφθσλ 

 

 

 

 

Αμηφηηκε θχξηε/α, 

Ζ παξνχζα έξεπλα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαζψο θαη ζηνπο ζπληξφθνπο απηψλ. Γηεμάγεηαη απφ ην Σκήκα 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο  γηα 

ηελ αζζέλεηα θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν ησλ αζζελψλ, φζν θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. 

Ζ γλψζε απηή ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε 

αζζέλεηα ζηνλ ίδην ηνλ πάζρνληα αιιά θαη ζην ζχληξνθν ηνπ, ψζηε λα αλαπηχμνπκε 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ζηήξημεο ησλ δεπγαξηψλ πνπ έξρνληαη αληηκέησπα κε κηα 

ρξφληα αζζέλεηα.  

  Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε 

ηα παξαθάησ: Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Οη απαληήζεηο είλαη 

απνιύησο εκπηζηεπηηθέο θαη ε ηαπηόηεηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα παξακείλεη 

αλώλπκε. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα απζηεξά επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.  Ζ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δηαξθεί πεξίπνπ 15 ιεπηά. Ζ ζπκπιήξσζε θαη ε επηζηξνθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απνηειεί ηελ απνδνρή ζαο λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα.  

Κξαηήζηε απηφ ην γξάκκα ζην αξρείν ζαο. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία αλαθνξηθά κε 

απηήλ ηελ έξεπλα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο: Γεκεηξάθε Γεσξγία, 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγία ηεο Τγείαο, ηειέθσλν: 

6976419510 ή ζην giorgiadimitraki@yahoo.com. 

Σέινο, αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ζαο σο 

ζπκκεηέρσλ/νπζα ζε κηα έξεπλα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. 

 

                    αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. 

mailto:giorgiadimitraki@yahoo.com
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Δξσηεκαηνιόγην Α’ 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλεο απφςεηο γηα ηελ αζζέλεηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

νηθείνο ζαο. αο παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνζσπηθά 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε άπνςε, ζεκεηψλνληαο κε έλα  √  ην αληίζηνηρν 

ηεηξάγσλν.  

 

  Απφςεηο γηα ηελ 

αζζέλεηά ζαο: 

Γηαθσλώ 

έληνλα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ,  

νύηε 

δηαθσλώ 

Συμφωνώ πκθσλψ 

πνιχ 

39.  Ζ αζζέλεηά ζα δηαξθέζεη 

ιίγν. 

     

2. Ζ αζζέλεηά είλαη πηζαλψο 

κφληκε θαη φρη παξνδηθή. 

     

3. Ζ αζζέλεηά ζα δηαηεξεζεί 

γηα πνιχ θαηξφ. 

     

4. Ζ αζζέλεηά ζα πεξάζεη 

γξήγνξα. 

     

5. Πεξηκέλσ φηη ζα είλαη 

αζζελήο γηα ην ππφινηπν 

ηεο δσήο ηνπ/ηεο. 

     

6. Ζ αζζέλεηά είλαη κηα 

ζνβαξή θαηάζηαζε. 

     

7. Ζ αζζέλεηά έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε δσή 

ηνπ/ηεο. 

     

8. Ζ αζζέλεηά  δελ έρεη 

κεγάιε επίδξαζε ζηε δσή 

ηνπ/ηεο. 

     

9. Ζ αζζέλεηά επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ 

ηνλ/ηελ βιέπνπλ νη άιινη. 

     

10. Ζ αζζέλεηά έρεη ζνβαξέο      
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νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 

11. Ζ αζζέλεηά πξνμελεί 

δπζθνιίεο ζηνπο νηθείνπο 

ηνπ/ηεο. 

     

12. Πνιιά κπνξεί λα θάλεη γηα 

λα ειέγμεη ηα ζπκπηψκαηά 

ηνπ/ηεο. 

     

13. Απηά πνπ θάλεη κπνξνχλ 

λα θαζνξίζνπλ αλ ε 

αζζέλεηά ηνπ/ηεο ζα 

βειηησζεί ή ζα 

επηδεηλσζεί. 

     

14. Ζ πνξεία ηεο αζζέλεηαο 

εμαξηάηαη απφ απηφλ/ή. 

     

15. Σίπνηα δελ κπνξεί λα 

θάλεη γηα λα επεξεάζεη ηελ 

αζζέλεηά ηνπ/ηεο. 

     

16. Έρεη ηε δχλακε λα 

επεξεάζεη ηελ αζζέλεηά 

ηνπ/ηεο. 

     

17. Οη πξάμεηο ηνπ/ηεο δελ ζα 

έρνπλ θακία επίδξαζε 

ζηελ έθβαζε ηεο 

αζζέλεηάο ηνπ/ηεο. 

     

18. Ζ αζζέλεηά ζα βειηησζεί 

κε ηνλ θαηξφ. 

     

19. Λίγα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

αζζέλεηά. 

     

20. Ζ ζεξαπεία πνπ αθνινπζεί 

είλαη απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ αζζέλεηά ηνπ/ηεο. 

     

21. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο αζζέλεηάο ηνπ/ηεο 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

(ή πξνιεθζνχλ) κε ηελ 
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αγσγή πνπ αθνινπζεί. 

22. Ζ αζζέλεηά ηνπ/ηεο κπνξεί 

λα ειεγρζεί κε ηε ζεξαπεία 

πνπ αθνινπζεί. 

     

23. Σίπνηα δελ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ/ηεο. 

     

24 Σα ζπκπηψκαηα ηεο 

αζζέλεηάο κε κπεξδεχνπλ. 

     

25 Ζ αζζέλεηά ηνπ/ηεο είλαη 

έλα κπζηήξην γηα κέλα. 

     

26. Γελ θαηαιαβαίλσ ηελ 

αζζέλεηα ηνπ/ηεο. 

     

27. Ζ αζζέλεηά ηνπ/ηεο είλαη 

αθαηαλφεηε ζε κέλα. 

     

28. Έρσ κηα μεθάζαξε εηθφλα 

γηα ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ/ηεο. 

     

29. Σα ζπκπηψκαηά ηνπ/ηεο 

αιιάδνπλ πνιχ απφ κέξα 

ζε κέξα. 

     

30. Σα ζπκπηψκαηα έξρνληαη 

θαη θεχγνπλ θαηά 

πεξηφδνπο. 

     

31. Ζ αζζέλεηά ηνπ/ηεο είλαη 

απξφβιεπηε. 

     

32. Ζ αζζέλεηά ηνπ/ηεο άιινηε 

βειηηψλεηαη θαη άιινηε 

ρεηξνηεξεχεη θάλνληαο 

θχθινπο. 

     

33. ηελνρσξηέκαη φηαλ 

ζθέθηνκαη ηελ αζζέλεηά 

ηνπ/ηεο. 

     

34. Όηαλ ζθέθηνκαη ηελ 

αζζέλεηά ηνπ/ηεο 
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αλαζηαηψλνκαη. 

35. Ζ αζζέλεηα ηνπ/ηεο κε 

ζπκψλεη. 

     

36. Γελ κε αλεζπρεί ε 

αζζέλεηά ηνπ/ηεο. 

     

37. Αγρψλνκαη κε ηελ 

αζζέλεηα πνπ έρεη. 

     

38. Ζ αζζέλεηά ηνπ/ηεο κε 

θνβίδεη. 

     

 

 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην Β’ 

Παξαθαιψ απαληήζηε ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ππνγξακκίδνληαο ηελ θαηαιιειφηεξε 

γηα εζάο απάληεζε. 

 

1. Αηζζάλνκαη έληαζε. 

0. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ 

1. Πνιιέο θνξέο 

2. Απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, πεξηζηαζηαθά 

3. Καζφινπ 

 

2. Σα πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο κε επραξηζηνχζαλ, εμαθνινπζνχλ λα κε επραξηζηνχλ. 

0. ίγνπξα ηφζν φζν θαη παιαηφηεξα 

1. Όρη ηφζν φζν παιαηφηεξα 

2. Μφλν ιίγν 

3. ρεδφλ θαζφινπ 
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3. Έρσ έλα άζρεκν πξναίζζεκα, ζα λα πξφθεηηαη λα ζπκβεί θάηη θαθφ. 

0. ίγνπξα έρσ έλα πνιχ άζρεκν πξναίζζεκα 

1. Ναη έρσ, αιιά δελ είλαη ηφζν άζρεκν 

2. Λίγν, αιιά δελ κε αλεζπρεί 

3. Καζφινπ 

 

4. Μπνξψ λα γειάσ θαη λα βιέπσ ηελ αζηεία πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. 

0. Σφζν πνιχ φζν πάληα κπνξνχζα 

1. Όρη ηφζν πνιχ ηψξα φζν παιαηφηεξα 

2. ίγνπξα ιηγφηεξν ηψξα 

3. Καζφινπ 

 

5. Αλεζπρεηηθέο ζθέςεηο πεξλνχλ απφ ην κπαιφ κνπ. 

0. πλέρεηα 

1. πρλά 

2. Απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, αιιά φρη πνιχ ζπρλά 

3. Μφλν πεξηζηαζηαθά 

 

6. Αηζζάλνκαη ραξνχκελνο. 

0. Καζφινπ 

1. πάληα 

2. Μεξηθέο θνξέο 

3. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ 

7. Μπνξψ λα θάηζσ ήξεκα θαη λα ραιαξψζσ. 

0. ίγνπξα 

1. πλήζσο 

2. πάληα 
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3. Καζφινπ 

 

8. Αηζζάλνκαη ζα λα επηβξαδχλσ (ζα λα θηλνχκαη αξγά). 

0. ρεδφλ φιε ηελ ψξα 

1. Πνιχ ζπρλά 

2. Μεξηθέο θνξέο 

3. Καζφινπ 

 

9. Με πηάλεη έλα είδνο θφβνπ, κηα αγσλία. 

0. Καζφινπ 

1. Πεξηζηαζηαθά 

2. Αξθεηά ζπρλά 

3. Πνιχ ζπρλά 

 

10. Γελ κε ελδηαθέξεη ε εκθάληζή κνπ. 

0. ίγνπξα 

1. Γελ θξνληίδσ ηφζν ηνλ εαπηφ κνπ φζν ζα έπξεπε 

2. Μπνξεί λα κελ θξνληίδσ πνιχ ηνλ εαπηφ κνπ 

3. Φξνληίδσ ηφζν ηνλ εαπηφ κνπ φζν πάληα 

 

11. Δίκαη αλήζπρνο, ζαλ λα πξέπεη λα βξίζθνκαη ζε δηαξθή θίλεζε. 

0. Πξαγκαηηθά πνιχ 

1. Αξθεηά 

2. Λίγν 

3. Καζφινπ 

 

12. Πεξηκέλσ λα ζπκβνχλ επράξηζηα πξάγκαηα. 
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0. Σφζν φζν πάληα 

1. Μάιινλ ιηγφηεξν απφ φζν ζπλήζηδα 

2. ίγνπξα ιηγφηεξν απφ φζν ζπλήζηδα 

3. ρεδφλ θαζφινπ 

 

13. Με πηάλεη κηα μαθληθή αίζζεζε παληθνχ. 

0. Πξαγκαηηθά πνιχ ζπρλά 

1. Αξθεηά ζπρλά 

2. πάληα 

3. Καζφινπ 

 

14. Μπνξψ λα απνιαχζσ έλα θαιφ βηβιίν ή έλα πξφγξακκα ζηελ ηειεφξαζε ή ην ξάδην. 

0. πρλά 

1. Μεξηθέο θνξέο 

2. Λίγεο θνξέο 

3. Πνιχ ζπάληα 
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Δξσηεκαηνιόγην Γ’ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ δεηά ηηο δηθέο ζαο απφςεηο γηα ηελ πγεία ζαο. Οη 

πιεξνθνξίεο ζαο ζα καο βνεζήζνπλ λα εμαθξηβψζνπκε πψο αηζζάλεζηε θαη πφζν 

θαιά κπνξείηε λα αζρνιεζείηε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ζαο.  

Παξαθαινύκε, ζε θάζε εξώηεζε πνπ αθνινπζεί ζεκεηώζηε κε  ην πιαίζην πνπ 

πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ  απάληεζή ζαο. 

 

1. Γεληθά, ζα ιέγαηε φηη ε πγεία ζαο είλαη: 

 

Άξηζηε Πνιχ θαιή Καιή Μέηξηα Καθή 

   1    2    3    4    5 

     

 

2. ε ζχγθξηζε κε έλα ρξφλν πξηλ, γεληθά πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ πγεία ζαο 

ηψξα; 

 

Πνιχ 

θαιχηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Κάπσο 

θαιχηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Πεξίπνπ ε 

ίδηα φπσο 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Κάπσο 

ρεηξφηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

Πνιχ 

ρεηξφηεξε 

ηψξα απ‘ φηη 

έλα ρξφλν 

πξηλ 

   1    2    3    4    5 
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3. Πφζν ΑΛΖΘΗΝΔ ή ΦΔΤΓΔΗ είλαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζηε δηθή ζαο 

πεξίπησζε; 

 

 

 

 Δληειψο    

Αιήζεηα 

Σηο 

πεξηζζφηεξεο 

θνξέο 

αιήζεηα 

Γελ μέξσ Σηο 

πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ςέκα 

Δληειψο 

ςέκα 

 a Μνπ θαίλεηαη φηη αξξσζηαίλσ ιίγν 

επθνιφηεξα απφ άιινπο αλζξψπνπο  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 b Δίκαη ηφζν πγηήο φζν φινη νη 

γλσζηνί κνπ .....................................  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 c Πεξηκέλσ φηη ε πγεία κνπ ζα 

ρεηξνηεξεχζεη ..................................  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 d Ζ πγεία κνπ είλαη εμαηξεηηθή ..........  1 ............  2 ............  3 ............  4 ............  5 

 

 

 

Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ή ζεκεηώζηε ¨Υ¨ όπνπ 

ρξεηάδεηαη: 

 

 

1. Φχιν:   Άλδξαο……        Γπλαίθα…..  

 

40. Ζιηθία (ζε έηε) ………………εηψλ 

 

3. Πνην απφ ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζαο; 

 

Τπάιιεινο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο….                  ε αλαδήηεζε εξγαζίαο……..  

πληαμηνχρνο……..                                                      Άιιν (αλαθέξαηε)  

Οηθηαθά …..  

4. Έρεηε ηειεηψζεη:     Γεκνηηθφ ζρνιείν………. 

                                    Γπκλάζην ή αληίζηνηρε ζρνιή…….. 

                                   Λχθεην  ή αληίζηνηρε ζρνιή…….. 

                                   Αλψηεξε ή αλψηαηε ζρνιή……… 
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5. Πφζα ρξφληα είζηε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ζαο…………. 

6. Πφζν θαιή ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηε ζρέζε ζαο κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ζαο; 

(παξαθαιψ, θπθιψζηε). 

Άξηζηε  Καιή  Μέηξηα  Λίγν θαιή  Καζφινπ θαιή  

 

αο επραξηζηνχκε πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


