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Πεξίιεςε 

 

ηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο Τγείαο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο ρξφληεο αζζέλεηεο θαη 

ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηε δσή ησλ αζζελψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο. Η παξνχζα έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ην Σκήκα 

Φπρνινγίαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (έηνο 2014-

2015) εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ρξφληεο αζζέλεηεο, ηηο 

θαξδηαθέο παζήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα επηθεληξψζεθε ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο 

γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αηφκσλ κε θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο. Δμεηάζηεθε ην θαηά πφζν ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ Μνληέινπ Κνηλήο Λνγηθήο 

(ζπλέπεηεο αζζέλεηαο, πξνζσπηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο) επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αζζελψλ θαη κπνξνχλ λα ηελ πξνβιέςνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ην εάλ 

δηαθέξνπλ νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο σο πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ αζζέλεηα θαη σο 

πξνο ην πψο θαηαλννχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 96 άηνκα (74 άλδξεο θαη 22 γπλαίθεο) πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα θαξδηαθή πάζεζε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ν απμεκέλνο πξνζσπηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Αληίζεηα νη ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαζψο 

πιεζαίλνπλ ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ε νπνία κεηψλεηαη. Η πνξεία ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζε βάζνο ρξφλνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο. Σέινο ηα δχν θχια δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ην πψο αληηιακβάλνληαη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, ηνλ πξνζσπηθφ- ζεξαπεπηηθφ έιεγρν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο. 
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1 Φξόληα Αζζέλεηα 

 

ην Γπηηθφ Κφζκν, ε ζπλερήο έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο  

θαη ζε ζαλαηεθφξεο ρεκηθέο νπζίεο θαζηζηά ηελ πγεία ηνπ ηδηαίηεξα επηξξεπή. Η θπξηφηεξε 

πεγή πξνβιεκάησλ πνπ νδεγεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ζάλαην είλαη νη ρξφληεο αζζέλεηεο, 

(κε πην ζεκαληηθέο ηηο θαξδηαθέο παζήζεηο, ην εγθεθαιηθφ θαη ηνλ θαξθίλν). Γελ πξφθεηηαη 

γηα αζζέλεηεο αλεξρφκελεο αληηζέησο έρνπλ θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ήδε απφ ηνλ 

20
ν
 αηψλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ φκσο κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ζαλάησλ νθείινληαλ ζε 

εθείλεο (Sarafino, 2006). 

ήκεξα ινηπφλ, ππάξρεη κία «γθάκα» αζζελεηψλ απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο νμείεο θαη άιιεο σο ρξόληεο. Μία αζζέλεηα ραξαθηεξίδεηαη σο νμεία 

φηαλ πξνθαιείηαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάπνην ηφ,  είλαη εθηθηφ λα κεηαδνζεί 

ελψ ζπρλά ζεξαπεχεηαη κε ηε ρξήζε θαξκάθσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί θαη λα 

πξνθαιέζεη γξήγνξν ζάλαην. Αληίζεηα κία ρξφληα αζζέλεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ επηιέγεη λα θάλεη ην άηνκν 

(θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι θιπ). Η εκθάληζε ηεο ρξφληαο λφζνπ είλαη αξγή ελψ ε 

έληαζε ηεο απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  Γελ ζεξαπεχεηαη, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο  ν 

αζζελήο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρεηξνηεξεχεη θαη  ζε θάπνηεο άιιεο ε θαηάζηαζε ηνπ 

παξακέλεη ζηαζεξή (Saderson, 2004).  
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χκθσλα κε ηνλ Stuckler (2008) κία λφζνο απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζβάιιεη ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξηδηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα (Saderson, 2004) νη ρξφληα 

λνζνχληεο ζπρλά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζπλζήθεο φπσο ε απνδπλάκσζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

ν έληνλνο πφλνο, ε παξάιπζε θιπ. Αθφκε θαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ αθνινπζνχλ, 

επηθέξεη παξελέξγεηεο φπσο ε λαπηία, απμνκεηψζεηο βάξνπο θιπ. Δπίζεο αξθεηνί αζζελείο 

ζπρλά θξχβνπλ ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο ή απνκνλψλνληαη γηα λα απνθχγνπλ ηνλ νίθην θαη 

ηελ εγθαηάιεηςε. Κάπνηνη κάιηζηα (Taylor & Aspinwall, 1993) αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ ελψ 

βηψλνπλ ηαθηηθά ην άγρνο θαη ην θφβν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπο 

θαη ηε δσή ηνπο γεληθφηεξα. 

Κάζε λφζνο είλαη ζαλ λα έρεη ην δηθφ ηεο «πξνζσπηθφ ραξαθηήξα» γηα απηφ θαη ε 

εθδήισζε ηεο θάζε κηαο πξνθαιεί κνλαδηθέο αληηδξάζεηο (ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ),(Παπαδάηνπ,1995). Οη Livneh θαη Antonak (2005),θάλνπλ ιφγν γηα κία 

ζεηξά ςπρνθνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ πνπ εθδειψλεη ν αζζελήο φηαλ δηαγλσζζεί ε αζζέλεηα. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πην ζπρλέο θαη βαζηθέο αληηδξάζεηο.  

            1)Αξρηθό ζνθ. Έπεηηα απφ έλαλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή ηε δηάγλσζε κηαο ζνβαξήο-

ρξφληαο αζζέλεηαο ην άηνκν αξρηθά ζνθάξεηαη. Η ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε αλ θαη ζχληνκε 

σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο, απνδηνξγαλψλεη ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ, πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή 

αδξάλεηα φπσο θαη ηε κε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θίλεζεο θαη ηεο νκηιίαο (Livneh & Antonak, 

2005). 

2)Άγρνο. Όηαλ ν αζζελήο επεμεξγαζηεί θαη αληηιεθζεί ηε θχζε αιιά θαη ην κέγεζνο 

ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο αξρίδεη λα βηψλεη άγρνο. Σν άγρνο παξαπέκπεη ζε κία 

θαηάζηαζε παληθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε ζθέςε ηνπ επεξεάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ θάζε ηνπ αξρηθνχ ζνθ, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηαρπθαξδίεο, 

εθίδξσζε θαη ζηνκαρηθέο ελνριήζεηο (Livneh & Antonak, 2005). 
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 3)Άξλεζε. Η άξλεζε απνηειεί νπζηαζηηθά έλα δπλαηφ κέζνλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ άγρνπο θαη άιισλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο αζζελήο επηρεηξεί λα πεξηνξίζεη ή θαη 

λα εμαιείςεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα, ην κέγεζνο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

αζζέλεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή αληίδξαζεο ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ πξνζδνθίεο πεξί 

γξήγνξεο αλάθακςεο, παξακέιεζε ηαηξηθψλ νδεγηψλ θαη ζεξαπείαο. Αλ θαη κέζσ ηεο 

άξλεζεο είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο, ε καθξνρξφληα 

επίδξαζε ηεο ζπρλά κπνξεί λα έρεη  άζρεκεο γηα ηε δσή επηπηψζεηο (Livneh & Antonak, 

2005). 

 4)Καηάζιηςε. H θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη κφιηο ν αζζελήο αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί 

ην κέγεζνο θαη ηηο κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο πάζεζεο νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ 

έθιεηςε ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηε ρξνληφηεηα θαη ην ελδερφκελν ζάλαην πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη (ε πάζεζε). ηελ πεξίνδν απηή ηα επηθξαηέζηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ είλαη ε απειπηζία, ε απνκφλσζε, ε αβνεζεζία θαη ε αγσλία (Livneh & Antonak, 

2005). 

 . 5) Θπκόο/Δπηζεηηθόηεηα. Ο ζπκφο θαη ε επηζεηηθφηεηα απνηεινχλ ζπρλή κνξθή 

αληίδξαζεο. Σν άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ εζσηεξηθή νξγή, αηζζάλεηαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο ή ηελ κε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ελψ γεληθφηεξα 

ληψζεη κίζνο, ελνρή θαη δπζαξέζθεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ελδέρεηαη λα απνδίδεη ηελ 

εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο ή ηελ αλεπηηπρή ζεξαπεία ζε νηθείνπο ηνπ (π.ρ. νηθνγέλεηα) θαη ζε 

κέιε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Απηή ηνπ ε ζηάζε εθδειψλεηαη κε ζπκπεξηθνξέο φπσο 

επηζεηηθφηεηα, αληαγσληζηηθή δηάζεζε θαη πξνζπάζεηεο αλαζηνιήο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Livneh & Antonak, 2005). 

 6) Πξνζαξκνγή. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο πξνζαξκνγήο είλαη α) ν ζπκβηβαζκφο κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο, β) ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ ε 

νπνία, πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ή έζησ ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ππάξρνπζαο απηφ-εηθφλαο 

θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ αμηψλ θαη λνήκαηνο ηεο δσήο, γ) ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ 
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επηηπρή αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πξνζσπηθνχ, 

θνηλσληθνχ, επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα (Livneh & Antonak, 2005). 

 . Η δηάγλσζε πέξα απφ ηηο αληηδξάζεηο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλάγθε γηα 

πξνζαξκνγή. Καηά ηνπο Stewart, Ross θαη Harley ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Καξαδήκαο, 2005) 

ε πξνζαξκνγή ζρεηίδεηαη κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ (βηνινγηθή δηάζηαζε), ην ζηίγκα θαη 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (θνηλσληθή δηάζηαζε), ηελ απηφ-εηθφλα (ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε) θαη ηέινο ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο βάζεη ηαηξηθψλ νδεγηψλ (ζπκπεξηθνξηθή 

δηάζηαζε). 

Βάζεη φισλ ησλ αλσηέξσ ζα κπνξνχζε θαλείο εχινγα λα εθζέζεη ηελ άπνςε φηη ε 

αζζέλεηα (είηε κε ηελ ειαθξά είηε κε ηε βαξηά ηεο κνξθή), ζπληζηά κία έληνλα ςπρνπηεζηηθή 

ζπλζήθε (Κνθθέβε, 2008). Αμίδεη σζηφζν λα αλαθέξνπκε φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

αξθεηνί αζζελείο αλ θαη πεξλνχλ κέζα απφ δχζθνια ζηάδηα,  θάλνπλ  έληνλεο πξνζπάζεηεο 

γηα λα απνθηήζνπλ έλα θπζηνινγηθφ ηξφπν δσήο (φπσο παιηά) θαη λα επαλεληαρζνχλ ζην 

θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγνχλ κία λέα πξαγκαηηθφηεηα 

επηρεηξψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο-απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αθφκε θαη 

αλ ε λφζνο απφ ηελ νπνία πάζρνπλ είλαη ζαλαηεθφξα (Παπαδάηνπ, 1995). 

 

1.2 Καξδηαθέο παζήζεηο ( Γεληθά ζηνηρεία) 

  

Η θαξδηά είλαη έλαο ηζρπξφο κπο (κπνθάξδην) πνπ εξγάδεηαη ζπλερψο κε κηθξέο θαη 

ζχληνκεο παχζεηο (Falvo, 2005). Κάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, (Saderson, 2004) 

ζπζηέιιεηαη θαη δηαζηέιιεηαη παξέρνληαο έηζη αίκα ζε φιν ην αλζξψπηλν ζψκα. Σν αίκα 

κεηαθέξεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα νμπγφλνπ ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο  ελψ 

απνκαθξχλεη απφ απηά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιια άρξεζηα κεηαβνιηθά πξντφληα. 

Πνιχ ζεκαληηθέο αλαθνξέο γηα ηελ θαξδηά έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Ιππνθξάηε ν 

νπνίνο, έθαλε ηηο πξψηεο θαη αξθεηά ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο αζζέλεηεο ηεο 
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θαξδηάο φπσο ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ηε ζηεθαληαία λφζν. Ο ίδηνο κάιηζηα 

πεξηέγξαςε θαη ηελ ζπκπησκαηνινγία ηνπο αθήλνληαο έηζη πίζσ ηνπ έλα ζεκαληηθφ ηαηξηθφ 

έξγν. (Katz & Katz, 1962).  

H ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο (Σζηιηγθίξνγινπ- Φαραληίδνπ, 1991) δηαηαξάζζεηαη θαηά 

ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη δηαθφπηεηαη πιήξσο κε ηνλ ζάλαην. Ο φξνο 

θαξδηαθέο παζήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ζεηξάο ρξφλησλ αζζελεηψλ 

(φπσο ζηεθαληαία λφζνο, βαιβηδνπάζεηα θιπ). Δλψ νη πεξηζζφηεξεο ινηκψδεηο αξξψζηηεο 

βξίζθνληαη ππφ έιεγρν, νη θαξδηαθέο παζήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλνληαη δξακαηηθά 

θαη απνηεινχλ πιένλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

 Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο ε επηθξαηέζηεξε αηηία ζαλάηνπ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ε αχμεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

λνζεκάησλ έρεη αξρίζεη λα είλαη ειεγρφκελε. Αληίζεηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο εμαηηίαο απηψλ. 

Γεληθφηεξα ηα πνζνζηά ζαλάησλ πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 

ζχζηεκα πγείαο πνπ δηαζέηεη ε θάζε κηα μερσξηζηά ( Reddy & Yusuf, 1998). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ηα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα γηα ην έηνο 2000 ραξαθηεξίδνληαη σο ε θπξηφηεξε αηηία λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο. ε παγθφζκην επίπεδν ην 1/3 ησλ ζαλάησλ απνδίδνληαη ζε απηά. Σν 2001 ην 

56% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 45% ησλ αλδξψλ έραζαλ ηε δσή ηνπο ιφγσ θάπνηαο θαξδηαθήο 

πάζεζεο. ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα βξίζθνληαη ζε έμαξζε ελψ εηεζίσο θαηαγξάθνληαη 4.35 

εθαηνκκχξηα ζάλαηνη. Οη θαξδηαθέο παζήζεηο βάζεη επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ ηελ βαζηθφηεξε αηηία ζαλάηνπ ( 50%) γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηψλ. ηηο 

Η.Π.Α ε κέζε ειηθία γηα ηελ εθδήισζε ηνπ πξψηνπ θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ είλαη ηα 65,8 έηε 

γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 70,4 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Σν 2002, 3.8 εθαηνκκχξηα άλδξεο θαη  3.4 

εθαηνκκχξηα γπλαίθεο πέζαλαλ ιφγσ ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά 
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παξαηεξήζεθαλ ζηελ Ιλδία (1.531.354), ζηε Ρσζία (674.881), ζηελ Κίλα ( 702.925) θαη ζηηο 

Η.Π.Α (514.450) (Μπακπάηζηθνπ, 2010). 

Οη επηπηψζεηο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ απμάλνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη 

θαίλεηαη λα πιήηηνπλ πεξηζζφηεξν ην αλδξηθφ θχιν. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα φπσο ε 

ζηεζάγρε, έκθξαγκα θιπ εκθαλίδνληαη ζε ειηθία 50-60 εηψλ γηα ηνπο άλδξεο θαη 60-70 γηα 

ηηο γπλαίθεο. Απηή ε δηαθνξά θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ θαη βάζεη κειεηψλ 

θαίλεηαη φηη ζε απηφ ην θαηλφκελν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα νηζηξνγφλα θαη ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ιηπηδίσλ (ΗDL) ζην αίκα. Γηα παξάδεηγκα ηα νηζηξνγφλα ιεηηνπξγνχλ 

σο αζπίδα πξνζηαζίαο ζηηο γπλαίθεο, κεηά ηελ εκκελφπαπζε φκσο ν νξγαληζκφο παχεη λα 

πξνζηαηεχεηαη θαη έηζη γίλνληαη πην επάισηεο ζηελ εθδήισζε θάπνηνπ θαξδηαγγεηαθνχ 

λνζήκαηνο. Δπίζεο ζε φηη αθνξά ηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ην 2003, ζεκεηψζεθαλ 52.000 ζάλαηνη πνπ νθείινληαλ ζε θάπνηα θαξδηαθή 

πάζεζε. Μάιηζηα αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζηεθαληαία λφζνο ήηαλ ππεχζπλε γηα 

ην 13,3 % ησλ ζαλάησλ γηα απηφ θαη θαηέιαβε ηελ ηξίηε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ πνπ αχμεζαλ ηνλ φγθν ζλεζηκφηεηαο (Μπακπάηζηθνπ, 2010). 

 

1.3 Τύπνη θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ 

 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα πην επξέσο δηαδνκέλα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα, πνπ πιήηηνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ θαη γηα 

ηα νπνία γίλεηαη πεξηζζφηεξν ιφγνο ζηε βηβιηνγξαθία. Η πξψηε κνξθή πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηαηξηθφ ρψξν είλαη ε ζηεθαληαία λόζνο. Η ζηεθαληαία 

λφζνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αηκάησζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. Η βαζηθφηεξε αηηία 

γηα ηελ κείσζε ηεο αηκάησζεο απηψλ είλαη ε αζεξνζθιήξσζε θαη εηδηθφηεξα ε δεκηνπξγία 

αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα πνπ θέξνπλ ηα ηνηρψκαηα ησλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ. Οη «πιάθεο» πνπ απνηεινχληαη απφ ρνιεζηεξφιε θαη ιίπε θαζψο απμάλνληαη ζε 
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κέγεζνο θαη αξηζκφ παξεκπνδίδνπλ ηελ αηκαηηθή ξνή. ηελ επηθάλεηα ησλ «πιαθψλ» 

πξνζθνιινχληαη αηκνπεηάιηα θαη παγηδεχνληαη θχηηαξα ηνπ αίκαηνο, απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα πήδεη ην αίκα θαη θαηεπέθηαζε λα δεκηνπξγείηαη έλαο ζξφκβνο πνπ «θξάδεη» 

εληειψο ηελ αξηεξία. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε δηαδηθαζία 

ζρεκαηηζκνχ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ μεθηλάεη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζπλερίδεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο. Η ζηεθαληαία λφζνο ζηηο δηάθνξεο θιηληθέο ηηο 

εθδειψζεηο, πεξηιακβάλεη ηε ζηεζάγρε θαη ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (Πνηακηαλφο, 

1995). 

  Αξρηθά ε ζηεζάγρε (angina pectoris) αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο έληνλνο πφλνο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο ή σο έλα αίζζεκα θαςίκαηνο. Η παξνπζία ηεο γίλεηαη αηζζεηή θπξίσο 

φηαλ ην άηνκν θάλεη θάπνηα έληνλε άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, νη απμεκέλεο 

θπθινθνξηθέο απαηηήζεηο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο κε πγηείο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο. 

Δλδέρεηαη φκσο λα εκθαληζηεί αθφκε θαη φηαλ ην άηνκν δελ θάλεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Ο 

πφλνο πνιιέο θνξέο είλαη ηφζν έληνλνο πνπ αληαλαθιά ζε πεξηνρέο φπσο είλαη ν αξηζηεξφο 

ψκνο, ην ζαγφλη, ηα δφληηα θαη ν ιαηκφο. ηα ζπλνδεπηηθά ζπκπηψκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ε 

ηαρπθαξδία, ε εθίδξσζε θαη ε δχζπλνηα. Σα ζπκπηψκαηα αξρίδνπλ κε ρακειή έληαζε, ε 

νπνία φκσο απμάλεηαη κέζα ζηα επφκελα 2 κε 3 ιεπηά θαη ε δηάξθεηα ηνπο είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ ελφο ηεηάξηνπ. Η ζηεζάγρε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο έληνλνπο ζπαζκνχο ησλ αγγείσλ 

ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ. Βάζεη εμεηάζεσλ έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα ηζραηκηθά 

επεηζφδηα ζπκβαίλνπλ ρσξίο λα ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα (Katzel & Waldstein, 2001) 

 H αζεξνζθιήξσζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, είλαη κηα ρξφληα θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξέο θαη αζηαζείο πεξηφδνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αζηαζψλ 

πεξηφδσλ ην αγγεηαθφ ηνίρσκα ηξαπκαηίδεηαη γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα λα 

παξνπζηαζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ην νπνίν, κπνξεί λα  γίλεη αληηιεπηφ ή λα νδεγήζεη 

ζε αηθλίδην ζάλαην. Ο ηξαπκαηηζκφο ησλ αγγεηαθψλ ηνηρσκάησλ πεξηνξίδεη ηελ παξνρή 

αίκαηνο θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηελ θαξδηά. Έηζη ηα θχηηαξα ηνπ κπνθαξδίνπ πεζαίλνπλ 
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ιφγσ παξαηεηακέλεο ηζραηκίαο ελψ ε νιηθή λέθξσζε ηνπο απαηηεί 2 κε 4 ψξεο. ηε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπ νμένο εκθξάγκαηνο πεξηιακβάλνληαη ν πφλνο, ε έληνλε δπζθνξία, ε 

δχζπλνηα, ε εθίδξσζε, ε λαπηία, ε ζπγθνπή θαη δηαξθνχλ 20 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ην έκθξαγκα κπνξεί λα κελ γίλεη αληηιεπηφ ελψ πνιιέο θνξέο αληρλεχεηαη κε 

κεζφδνπο θαξδηαθήο απεηθφληζεο (Σhygesen, Alpert & White, 2007). 

 H θαξδηαθή ιεηηνπξγία ζπρλά δηαηαξάζζεηαη απφ ηελ βιάβε πνπ κπνξεί λα 

ππνζηνχλ νη βαιβίδεο ηεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε επαξθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κία ειεγρφκελε ηαηξηθά θαηάζηαζε δελ απνθιείεηαη λα νδεγήζεη θαη ζε 

μαθληθφ ζάλαην. Η πξφθιεζε βαιβηδνπάζεηαο ζπλεζέζηεξα νθείιεηαη ζε κνιχλζεηο ιφγσ 

ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ ή ζε ζπγγελείο δηαηαξαρέο. Μία ηέηνηνπ είδνπο αζζέλεηα ζπλνδεχεηαη 

απφ ζπκπηψκαηα φπσο ε δχζπλνηα, ε εμάληιεζε θαη ε αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ παικψλ. Οη 

πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο βαιβηδνπάζεηαο είλαη ε πξφπησζε ή ζηέλσζε κηηξνεηδνχο θαη 

ανξηηθήο βαιβίδνο. (Falvo, 2005).  

Oη θαξδηαθέο αξξπζκίεο απνηεινχλ νπζηαζηηθά δηαηαξαρή ησλ θαξδηαθψλ παικψλ. 

Δθδειψλνληαη κε ηε κνξθή βξαδπθαξδίαο θαη ηαρπθαξδίαο. ηελ βξαδπθαξδία, ν ρηχπνο ηεο 

θαξδηάο είλαη αξγφο ( ιηγφηεξνη απφ 60 ρηχπνπο αλά ιεπηφ) θαη ν αζζελήο ληψζεη δαιάδα, 

θφπσζε θιπ. Αληίζεηα ζηελ ηαρπθαξδία ν ρηχπνο ηεο θαξδηάο είλαη γξήγνξνο (πεξηζζφηεξνη 

απφ 100 ρηχπνη αλά ιεπηφ). Πνιιέο θνξέο νη ηαρπθαξδίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο θνηιηαθέο 

θαη απνηεινχλ κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Γη’ απηφ ε κε 

ειέγμηκε ζεξαπεπηηθά θνηιηαθή ηαρπθαξδία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηιηαθή καξκαξπγή. 

Γεληθφηεξα ε χπαξμε ησλ έληνλσλ θαη ελνριεηηθψλ ζπκπησκάησλ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

ηνπνζέηεζε βεκαηνδφηε. ( Katzel & Waldstein, 2001) 

 Άιιεο ζεκαληηθέο αζζέλεηεο ηεο θαξδηάο είλαη ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη νη 

ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο. Η θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη νπζηαζηηθά απνηέιεζκα πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βιάπηνπλ ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Η 

ζηεθαληαία λφζνο θαη ε ππέξηαζε απνηεινχλ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο θαξδηαθήο 
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αλεπάξθεηαο (Cowie θαη ζπλ. 1997). Σέινο νη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο αληηκεησπίζηκεο, είλαη απνηέιεζκα ηεο κε νινθιεξσκέλεο θαη επαξθνχο 

αλάπηπμεο ηνπ θαξδηαθνχ κπφο θαηά ηελ εκβξπηθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη γηα ηπραίν ζπκβάλ ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ζε 8-10 παηδηά αλά 100 γελλήζεηο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο είλαη ήπηαο κνξθήο ελψ ζε άιιεο ε ζπκπησκαηνινγία είλαη ηφζν έληνλε πνπ 

ην λενγέλλεην αξξσζηαίλεη ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ. Σα αίηηα παξακέλνπλ θαηά θχξηα 

βάζε άγλσζηα, Παξφια απηά θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ίζσο νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε απηψλ 

είλαη 1) νη ηνγελείο ινηκψμεηο, 2) ην ζχλδξνκν Down, 3)ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη θαξκάθσλ 

απφ ηε κεηέξα ζηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, 4) ε θιεξνλνκηθφηεηα ( Σδίθα, 2012).   

 

1.4 Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο 

  

Η αλάγθε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν επηβιαβψλ γηα ηελ πγεία αζζελεηψλ, 

απαηηνχλ ηελ δηεξεχλεζε αιιά θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε απηέο. 

(Μurray & Lopez, 1997). Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη 

λα εκπιέθνληαη ζηελ εθδήισζε ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ. Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ δηαηαξαρέο ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππέξηαζε. Καη απηφ γηαηί θαζηζηνχλ 

ιηγφηεξν πγηεηλφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

επίπεδν θπζηνινγίαο (Sarafino, 2006). Σν έληνλν άγρνο απνηειεί έλδεημε αηθλίδηνπ 

θαξδηαθνχ ζαλάηνπ ελψ ε θαηάζιηςε πξνβιέπεη ηελ εμέιημε ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη 

ηελ εθδήισζε λέσλ θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν. Μάιηζηα βάζεη 

εξεπλψλ θαίλεηαη φηη αλάκεζα ζηνπο αζζελείο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ εθείλνη πνπ 

εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε θηλδπλεχνπλ 5 θνξέο πεξηζζφηεξν λα πεζάλνπλ (Sullivan θαη ζπλ. 

1997).  
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Σν ρξφλην ζηξεο πξνθαιεί αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο γεγνλφο πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία. ε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κε πςειέο απαηηήζεηο 

θαη κεησκέλε ιήςε απνθάζεσλ φπσο είλαη θπζηθφ νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ έληνλν εξγαζηαθφ 

ζηξεο θαη εθδειψλνπλ πην ζπρλά ζηεθαληαία λφζν. Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο νμχ ζηξεο 

φπσο ε βίσζε ηνπ πέλζνπο νθείιεηαη πνιιέο θνξέο ε εθδήισζε θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ 

(Rozanski, Blumnthal & Kaplan,1999). Γχν θαξδηνιφγνη, ν Friedman θαη Rosenman ην 1958 

(φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Kring, Davison, Neale θαη Johnson, 2010) έθαλαλ ιφγν γηα ην 

πξφηππν ζπκπεξηθνξάο Σχπνπ Α, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα 

ηε ζηεθαληαία λφζν. Βάζεη απηνχ ηνπ πξνηχπνπ βξήθαλ φηη ε αίζζεζε ηεο αλππνκνλεζίαο 

θαη ε ερζξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάπνηα άηνκα, απνηεινχλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ εκθάληζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ππέξηαζεο.  

Δπηπιένλ βάζεη ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ, αζζέλεηεο φπσο νη θαξδηαθέο παζήζεηο είλαη 

απνηέιεζκα ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ηξφπνπ δσή (π.ρ. θάπληζκα, θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη 

απνπζία ζσκαηηθήο άζθεζεο). Απηνί νη παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλαο εθξεθηηθφο 

ζπλδπαζκφο πνπ νδεγεί ζηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ (Lewin, 1995). Δμίζνπ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζε θαξδηαθέο παζήζεηο, ν 

δηαβήηεο θαη ε πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο. Oη πηζαλφηεηεο γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαθψλ 

παζήζεσλ πιεζαίλνπλ θαζψο θάπνηνο κεγαιψλεη θαη πεξλάεη ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ 

(Sarafino, 2006). 

  Καηαζηάζεηο φπσο ε απνκφλσζε θαη ε απνπζία ελφο θνηλσληθνχ ππνζηεξηθηηθνχ 

δηθηχνπ εληείλνπλ ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ γεγνλφο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα  

δχν θχια. Χζηφζν γηα ηνπο άλδξεο ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο είλαη πςειφηεξνο ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο γπλαίθεο. Μάιηζηα φζν νη αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα δνπλ κφλνη ηνπο ηφζν 

πεξηζζφηεξν επηδεηλψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπο (Khayyam-Nekouei, Neshatdoost, Yousefy, 

Sadeghi & Manshaee, 2013). Σέινο ε αλεξγία, ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ε κε 
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ηζνξξνπεκέλε νηθνγελεηαθή δσή απνηεινχλ έλδεημε γηα ηε δηαηαξαρή ηεο θαξδηαγγεηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ( Lewin, 1995).  

 

1.5 Σπλήζεηο  ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαξδηνπαζώλ 

  

Σα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ κία ρξφληα αζζέλεηα, πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ην 

ξφιν ηνπ αζζελή ζηε δσή ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε εθείλε επηηπρψο. 

Μεηά ηε δηάγλσζε ηνπ γηαηξνχ, νη αζζελείο ζθέθηνληαη ζπλερψο ην πψο ε αζζέλεηα 

πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηε δσή ηνπο ζην κέιινλ. Κάπσο έηζη αξρίδνπλ λα βηψλνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ην άγρνο, ν θφβνο θιπ ( Σaylor, 1999). Σν πψο αληηδξά ν θάζε αζζελήο 

εμαξηάηαη πνιιέο θνξέο απφ ην θχιν, ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ ειηθία. Η 

ειηθία γηα παξάδεηγκα πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζηηο θαξδηαθέο 

δηαηαξαρέο. Όινη απηνί νη παξάκεηξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ( Viney & Westbrook, 1981). 

 Γεληθφηεξα θαζψο νη αζζελείο (Lewin, 1995) βηψλνπλ έλα νμχ έκθξαγκα ην νπνίν 

πξνθαιεί έληνλν πφλν, ζνθάξνληαη. Σν θπξίαξρν ζπλαίζζεκα πνπ ηνπο θαηαθιχδεη είλαη 

απηφ ηνπ άγρνπο, ην νπνίν είλαη θπζηθφ λα ζπλνδεχεη ηέηνηνπ είδνπο ηαηξηθά πεξηζηαηηθά. 

Βάζεη εξεπλψλ έρεη απνδεηρζεί φηη πςειά επίπεδα άγρνπο παξνπζηάδνπλ αθφκε θαη νη 

αζζελείο πνπ έρνπλ λνζειεπζεί εμαηηίαο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Μφιηο ε θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο ζηαζεξνπνηεζεί θαη ζπλεηδεηνπνηήζεη ν ίδηνο φηη πξφθεηηαη λα δήζεη, ην άγρνο 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλα αίζζεκα επθνξίαο. Απηή ε επθνξία φκσο ράλεηαη φηαλ ν αζζελήο 

αληηιεθζεί φηη πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κία απεηιεηηθή αζζέλεηα, ηεο νπνίαο ε έθβαζε είλαη 

άγλσζηε. Σν άγρνο κάιηζηα (Taylor, 1999) κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

λφζνπ. Γηα παξάδεηγκα θάζε θνξά πνπ έλαο θαξδηνπαζήο αηζζάλεηαη κία ζνπβιηά ζην 

ζηήζνο, ακέζσο αλεζπρεί φηη ζα ηνπ ζπκβεί άιιε κία αλαθνπή θαξδηάο. Δπίζεο ηα επίπεδα 
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ηνπ άγρνπο απμάλνληαη φηαλ νη αζζελείο αλακέλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ, ληψζνπλ ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ θαζψο θαη φηη ε δσή ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπο. 

 Χζηφζν έλα κέξνο ησλ θαξδηνπαζψλ αληηκεησπίδεη ηελ χπαξμε ελφο εκθξάγκαηνο 

κέζσ ηεο άξλεζεο θαη ηεο δηάςεπζεο ηεο δηάγλσζεο ηνπ γηαηξνχ. Η άξλεζε είλαη κία απφ ηηο 

ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο θαη έρεη ραξαθηεξηζζεί αξθεηέο θνξέο σο έλα απνηειεζκαηηθφ 

κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, ηελ πξνζαξκνγή ζε εθείλε θαη ηε κείσζε ησλ 

ζαλάησλ (Lewin, 1995). H άξλεζε είλαη έλαο ακπληηθφο κεραληζκφο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ, νη αζζελείο αγλννχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πνιιέο θνξέο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα 

πάζρνπλ απφ κία αξξψζηηα πνπ δελ είλαη ηφζν ζνβαξή θαη επηβιαβήο. ε πνιχ αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο ν/ε αζζελήο αξλείηαη ην γεγνλφο φηη πάζρεη απφ θάπνηα λφζν αθφκε θαη φηαλ 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ πιήξε δηάγλσζε. (Taylor, 1999). 

H θαηάζιηςε ζηνπο θαξδηνπαζείο κπνξεί λα είλαη ρξφληα ή θαη παξνδηθή.  Όηαλ ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη έληνλα θαη επηκέλνπλ ηφηε απαηηείηαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε 

ηνπο. Σν 94% φζσλ έρνπλ εηζαρζεί ζην λνζνθνκείν εκθάληζαλ θαηάζιηςε γηα έλα κήλα ελψ 

ην 61% γηα 6 κήλεο. Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε θαηάζιηςε κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη ηελ εκθάληζε απηψλ ζε 

πγηή άηνκα (Ηuffman, Celano & Januzzi, 2010). Καξδηνπαζείο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

πνπ έγηλαλ θαηαζιηπηηθνί έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηζηξέςνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο θαη πεξηζζφηεξεο λα λνζειεπζνχλ μαλά. Γεληθφηεξα ελδέρεηαη ε θαηάζιηςε, σο 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε λα παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηε ρξφληα 

αζζέλεηα. Δπηπιένλ άηνκα κε ρξφληεο αζζέλεηεο πνπ βηψλνπλ αξλεηηθά γεγνλφηα, θνηλσληθφ 

άγρνο θαη δελ ζηεξίδνληαη απφ θάπνηνλ παξνπζηάδνπλ θαη πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο 

(Taylor, 1999). 

 Yπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο ρξφλησλ αζζελψλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηδξάζνπλ 

ζεηηθά ζην πξφβιεκα πγείαο ηνπο. Φαίλεηαη λα ηνπο δηαθαηέρεη έλα αίζζεκα αηζηνδνμίαο , ην 
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νπνίν ελδερνκέλσο λα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη μέθπγαλ ηνλ θίλδπλν. Ιεξαξρνχλ απφ ηελ 

αξρή ηηο αλάγθεο ηνπο θαη βξίζθνπλ ην λφεκα ηεο δσήο ζε απιά θαζεκεξηλά πξάγκαηα 

(Taylor, 1999). Η αηζηνδνμία απνηειεί έλδεημε ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ 

έλαο κεραληζκφο άκπλαο απέλαληη ζην ζνβαξφ θαη ρξφλην πξφβιεκα πγείαο. ηνπο 

θαξδηνπαζείο ε αηζηνδνμία εληζρχεη ηε δηαδηθαζία αλάθακςεο ηεο πγείαο ηνπο, εηδηθά κεηά 

απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (π.ρ. bypass). Έλαο αηζηφδνμνο θαξδηνπαζήο, πνπ θάλεη ζεηηθέο 

ζθέςεηο θαη αιιάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ (βειηίσζε δηαηξνθήο, δηαθνπή θαπλίζκαηνο, 

ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε) κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εθδήισζε θαξδηαθψλ 

παζήζεσλ ( Bedi & Brown, 2005). 
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                                ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

 

2.1 Γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο. 

 

Καηά ηελ εθδήισζε κηαο αζζέλεηαο, νη αζζελείο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα 

ζεηξά πξνβιεκάησλ. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ, θαηαθεχγνπλ ζηελ «θαηαζθεπή» 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο. Η δηεξεχλεζε απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ινηπφλ ρξήδεη αλαγθαία 

φρη κφλν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο λφζνπ πνπ εκθαλίδεηαη αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

παξεκβαηηθψλ κεζφδσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπκβηβαζηεί καδί ηεο 

(Heijmans & Ridder, 1998). 

          Μφιηο εκθαληζηνχλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ, ακέζσο ην άηνκν θηλεηνπνηείηαη 

θαη αξρίδεη λα ηα δηεξεπλά κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπο. ηε δηαδηθαζία αλαπαξάζηαζεο 

αιιά θαη εξκελείαο ησλ ζπκπησκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ παξάγνληεο φπσο νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ, ην θχιν, ε ειηθία, ν εαπηφο (ηνπ αηφκνπ) θαη 

νη άκεζεο εκπεηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία αζζέλεηα πνπ έρεη πξνζβάιιεη θάπνηνλ θίιν ή 

ζπγγελή. Οη ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ επηιέγεη ν θάζε αζζελήο 

απέλαληη ζηελ αζζέλεηα ελδέρεηαη λα είλαη απφξξνηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ζην νπνίν έρεη δήζεη (Orbell, Johnston, Rowley, Espley & Davey, 1998). 

Οη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξκελεία ησλ 

ζπκπησκάησλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ θαη ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο θαηάιιειεο 

ηαηξηθήο βνήζεηαο. Βέβαηα ε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα απειεπζεξσζεί απφ ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ (Παπαδάηνπ, 1995). 
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Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αληηιήςεηο πνπ πηνζεηνχλ νη 

αζζελείο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο, επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο ζ’ απηή. Γη’ απηφ ην ιφγν ζρεδηάδνληαη παξεκβαηηθέο κέζνδνη 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ψζηε λα ππάξμεη βειηίσζε 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηιέγνπλ νη αζζελείο γηα λα θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

αζζέλεηα ηνπο (Jopson & Moss-Morris, 2003). 

         Οη απφςεηο πνπ θέξνπλ νη αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πξνζσπηθέο 

γηα απηφ θαη ζπρλά δηζηάδνπλ λα ηηο εμσηεξηθεχζνπλ. Δπίζεο αθφκε θαη αλ νη άλζξσπνη 

πάζρνπλ απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα, νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα εθείλε πνηθίιινπλ. Γηα παξάδεηγκα 

γηα έλα άηνκν ν δηαβήηεο κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλα ζχληνκν πξφβιεκα πγείαο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δάραξε. Γηα θάπνηνλ 

άιινλ φκσο κπνξεί λα είλαη κία γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαηάζηαζε πνπ δηαξθεί εθφξνπ δσήο 

θαη παξνπζηάδεη βαξηέο γηα ην άηνκν επηπηψζεηο. Απηέο νη δηαθνξέο θαζνξίδνπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ην είδνο αληίδξαζεο απέλαληη ζηελ αζζέλεηα αιιά θαη ηελ ζπκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηεο ζεξαπείαο (Weinman & Petrie, 1997).  

Η αλάγθε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ηα νπνία δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα κνληέια «γελλήζεθαλ» γηα λα εμεηάζνπλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ Φπρνινγία Τγείαο ελψ θάπνηα 

άιια ζρεδηάζηεθαλ γηα λα εμεηάδνπλ εμνινθιήξνπ ζέκαηα πγείαο. Απφ φια φκσο ηα κνληέια 

εθείλα πνπ αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζε δνκέο πγείαο, είλαη εθείλα πνπ εζηηάδνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο, ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη αιιά θαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ γηα λα ηνπο εθπιεξψζνπλ (Ajzen, 1998). ε απηή ηελ ελφηεηα 

ινηπφλ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί έλα απφ ηα πην δεκνθηιή κνληέια, ην κνληέιν θνηλήο ινγηθήο 

( Common Sense Model ), πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ηoward Leventhal θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ. 
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2.2 Τν κνληέιν ηεο Κνηλήο ινγηθήο ( Common Sense Model ). 

  

O Leventhal ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κε αξρέο ηνπ 1970 (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Hale, Treharne & Kitas, 2007), παξαηήξεζε φηη ηα κελχκαηα θφβνπ πνπ εθπέκπνληαη ζε 

θαηαζηάζεηο επηθίλδπλεο νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα 

δηαθπιάμνπλ ηελ πγεία ηνπο (π.ρ. δηαθνπή θαπλίζκαηνο). Έρνληαο σο αθεηεξία ηελ 

παξαηήξεζε απηή o Leventhal θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ηεο 

απηνξξχζκηζεο κέζσ ηεο νπνίαο δηεξεπλάηαη ην πψο ην άηνκν αληηκεησπίδεη κηα απεηιεηηθή 

θαηάζηαζε (φπσο αλαθέξεηαη ζην Βroadbent, Petrie, Main & Weinman, 2006). ηε ζπλέρεηα 

νη ίδηνη επηζπκψληαο λα εμεηάζνπλ ην πψο ελεξγεί ην άηνκν απέλαληη ζε κία ρξφληα αζζέλεηα, 

απνθάζηζαλ λα εμειίμνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ζεσξία θαη λα πξνηείλνπλ έλα πην νινθιεξσκέλν 

κνληέιν (φπσο αλαθέξεηαη ζην Hale, Treharne & Kitas, 2007). 

  Σν κνληέιν ηεο θνηλήο ινγηθήο ινηπφλ, επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηηο πνηθίιεο αληηδξάζεηο 

πνπ εθδειψλνπλ νη άλζξσπνη απέλαληη ζ’ έλα απεηιεηηθφ εξέζηζκα. Η βαζηθή αξρή ηνπ 

κνληέινπ είλαη φηη νη αλαπαξαζηάζεηο κηαο αζζέλεηαο θαζνξίδνπλ ην πψο ν αζζελήο ζα 

επηιέμεη λα ηελ θαηαπνιεκήζεη. Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πνπ επηιέρζεθαλ αμηνινγνχληαη 

ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ην πψο επεξέαζαλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο (Llewellyn, Mc Gurk & Weinman, 2007). 

Βάζεη ηνπ κνληέινπ θνηλήο ινγηθήο, νη άλζξσπνη αμηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

αθεξεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κηαο αζζέλεηαο. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο λφζνπ, ζηελ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο ή ζηελ αμηνπνίεζε κηαο κεζφδνπ δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο. Τπάξρνπλ ινηπφλ, 

ηξείο βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο: 1) H πξψηε είλαη ε κεγάιε «δεμακελή» θνηλψλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο, ην άηνκν ηηο θαηέρεη ήδε απφ παιαηφηεξε ζπδήηεζε κε άιια άηνκα 

ή απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα πνιηηηζκηθή γλψζε γχξσ απφ ηελ αζζέλεηα. 2) Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ή θάπνηα 
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αμηφπηζηε πεγή π.ρ. ν γηαηξφο. 3) Σέινο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο λφζνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε ηξέρνπζα εκπεηξία πνπ  βηψλεη ν αζζελήο (ιφγσ ηεο πάζεζεο ηνπ). ’ απηφ 

ην ζεκείν παξάγνληεο φπσο ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ην είδνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο 

αζζελνχο θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί (Hagger & Orbell, 2003).  

H εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ 

πεγέο, κέζσ ελλνηνινγηθψλ θαη ζρεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (Hagger & Orbell, 2003). Ο πξνζδηνξηζκφο κηαο αζζέλεηαο (Leventhal, 

Leventhal & Contrada, 1998) πξνθχπηεη απφ κία αθεξεκέλε εηηθέηα (π.ρ. γξίπε, ππέξηαζε, 

θαξθίλν) θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο ελδείμεηο (π.ρ. ππξεηφο, πνλνθέθαινο, φγθνο). 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία ζπκκεηξηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία φηαλ θάπνηνο 

δηαγλσζζεί κε κία αζζέλεηα (π.ρ. ππεξηαζηθφο) πξνζπαζεί λα ηε ζπλδέζεη κε ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπηψκαηα. Μία αλαπαξάζηαζε ινηπφλ απνηειείηαη απφ ην αθεξεκέλν-ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν (πιεξνθνξίεο απφ ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην) θαη ην ζπγθεθξηκέλν-αληηιεπηηθφ 

πεξηερφκελν ( αληίιεςε ησλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ απφ ην ίδην ην άηνκν). 

Δπίζεο ην κνληέιν θνηλήο ινγηθήο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνηλσληθφ πιαίζην 

θαζψο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη άλζξσπνη φηαλ ηνπο ηαιαηπσξεί θάπνην 

πξφβιεκα πγείαο, επηιέγνπλ πξψηα λα απεπζπλζνχλ ζε θάπνην ζπγγελή, ζπλεξγάηε ή θαη 

θίιν. Έπεηηα επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηηκήζνπλ θαη ζα αληηδξάζνπλ απέλαληη 

ζην πξφβιεκα. Μάιηζηα φηαλ θάπνην απφ ηα νηθεία πξφζσπα (πνπ αλαθέξζεθαλ) έρεη βηψζεη 

ζην παξειζφλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε, ε άπνςε ηνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο βαξπζήκαληε 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο λα αλαδεηήζεη ην άηνκν θάπνηαο κνξθήο 

βνήζεηα αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ γεληθφηεξα ( Καξαδήκαο, 2005). 

 Η απφθξηζε ζε κία απεηιεηηθή θαηάζηαζε είλαη νπζηαζηηθά πξντφλ ελεξγνπνίεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Απηφ ην ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ ηξία επίπεδα επεμεξγαζίαο. ην 

πξψην επίπεδν γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ «θαηαζθεπή» γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 
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αλαπαξαζηάζεσλ ηεο απεηιήο (φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα). Απηέο νη 

αλαπαξαζηάζεηο ππνθηλνχληαη απφ εμσηεξηθά (π.ρ. πεγέο πιεξνθφξεζεο) ή εζσηεξηθά 

εξεζίζκαηα (π.ρ. ζπκπηψκαηα). ε δεχηεξν επίπεδν αλαπηχζζεηαη ην ζρέδην δξάζεο. Σν 

άηνκν νπζηαζηηθά θαιείηαη λα επηιέμεη θαη λα εθαξκφζεη κία ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ε 

νπνία, ζπλάδεη κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ήδε θαηέρεη. Σέινο ην ηξίην ζηάδην επεμεξγαζίαο 

αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επηιέρζεθε αιιά θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη θαη ηα ηξία 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια (Llewellyn, 

Mc Gurk & Weinman, 2007). Οη Leventhal, Diefenbach θαη Leventhal ( 1992)  αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά έλα 

ζχζηεκα απηνξξχζκηζεο. 

 

             

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλήο ινγηθήο (Ο’Neill, 2002). 

ηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αζζελψλ εληνπίδνληαη 5 θνηλέο δηαζηάζεηο 

(Hale, Treharne & Kitas, 2007) : 

1)Σαπηόηεηα. Η ηαπηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ εηηθέηα ή αιιηψο ηελ νλνκαζία πνπ 

απνδίδνπλ ηα άηνκα ζε κία θαηάζηαζε θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ κε 
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εθείλε. Μάιηζηα είλαη πηζαλφ θάπνηεο θνξέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπκπηψκαηα γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ νλνκαζία κηαο θαηάζηαζεο (Hale, Treharne & Kitas, 2007).  

2) Αίηηα. Πξνζσπηθέο απφςεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε κίαο 

θαηάζηαζεο. Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ αηηηψλ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία, ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ή θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπρλά αλαθέξνληαη ζε 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην άγρνο, ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί (Hale, Treharne & Kitas, 2007). 

3) Γηάξθεηα. Δηθαζίεο γηα ην πφζν θαηξφ δηαξθεί κία θαηάζηαζε απεηιεηηθή γηα ηελ πγεία. 

πρλά εθθξάδεηαη απφ ηνλ αζζελή κε ηελ εμήο εξψηεζε : «είλαη νμεία ή ρξφληα;» (Hale, 

Treharne & Kitas, 2007). 

4) Απνηειέζκαηα. Αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ κηα 

θαηάζηαζε θαη πψο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην άηνκν ζσκαηηθά θαη θνηλσληθά. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο ελδέρεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξαγκαηηθέο 

απφςεηο (Hale, Treharne & Kitas, 2007). 

5) Θεξαπεία / Έιεγρνο. Η ηειεπηαία δηάζηαζε ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ αλαθέξεηαη 

ζην θαηά πφζν κία θαηάζηαζε κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ή έζησ λα ηεζεί ππφ έιεγρν. Δδψ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ( ζεξαπεία/ έιεγρνο) (Hale, Treharne & Kitas, 2007). 

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο (Heijmans & Ridder, 1998), απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Βάζεη απηψλ επεξεάδεηαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ν αζζελήο ζα αληηιεθζεί θαη ζα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ. Μειέηεο 

κάιηζηα επηβεβαηψλνπλ ηελ ζπλέπεηα, ηελ εγθπξφηεηα ηνπο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη 

εληειψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο (π.ρ. νη ζπλέπεηεο ζρεηίδνληαη πςειά κε ηα αίηηα ηεο 

αζζέλεηαο). Χζηφζν είλαη γλσζηφ φηη νη αλαπαξαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ αζζελή ζε αζζελή. 



24 

 

Γηα απηφ ην ιφγν ζε θάπνηεο αλαπαξαζηάζεηο κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ θάπνηεο απφ ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ν/ε αζζελήο λα ζπκπεξηιάβεη 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ρσξίο λα ππάξρεη φκσο ζπλνρή κεηαμχ ηνπο π.ρ. ε δηάξθεηα θαη ε 

ηαπηφηεηα ηεο αζζέλεηαο λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ζπλέπεηεο. Δπίζεο αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηεο αζζέλεηαο θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ζπγρσλεχνληαη κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ 

λέεο.  

Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο αζζέλεηαο πνπ αλαπαξίζηαηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα 

κία απεηιεηηθή αζζέλεηα (π.ρ ζηεθαληαία λφζνο) ζε ζχγθξηζε κε κία απιή (π.ρ θξπνιφγεκα) 

αλαπαξίζηαηαη σο κία ρξφληα θαηάζηαζε, πνπ πξνζθαιείηαη απφ γελεηηθνχο ή άιινπο 

παξάγνληεο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη κε δπζθνιία ειέγρνπ. Κάπσο έηζη απηέο νη βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο αλαπαξάζηαζεο νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο, ηνλ έιεγρν κηαο αζζέλεηαο αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνλ ελεξγεηψλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα κία αζζέλεηα πνπ αλαπαξίζηαηαη σο νμεία απαηηεί θαξκαθεπηηθή αγσγή, 

θαηαλάισζε πγξψλ θαη μεθνχξαζε. ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ ζεσξείηαη ρξφληα 

αζζέλεηα απαηηείηαη αληηθαξθηληθή δίαηηα, άζιεζε, ζεηηθή ζθέςε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπρλή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε (Leventhal, Diefenbach & 

Leventhal, 1992). 

Η δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο βνεζάεη αξθεηά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα ηνπο, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο φπσο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(Scharloo θαη ζπλ. 1998). Μειέηεο ησλ Heijmans (1998) θαη Moss-Morris, Petrie & Weinman 

(1996), (φπσο αλαθέξεηαη ζην Heijmans, 1999) ηνλίδνπλ απφ θνηλνχ φηη αζζελείο κε 

ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο πνπ αληηιακβάλνληαλ ηελ αζζέλεηα ηνπο σο κία ζνβαξή 

θαηάζηαζε, κε ειέγμηκε, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαίλνληαλ λα είλαη αδξαλείο θαηά ηε 
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δηαδηθαζία αληηκεηψπηζε ηεο. Απηή  ε ζηάζε κάιηζηα θάλεθε λα ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηεο 

ςπρηθήο ηνπο επεμίαο θαη ηελ επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο δπζιεηηνπξγίαο. Αληίζεηα φζνη 

αζζελείο ζεσξνχζαλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο σο κηα θαηάζηαζε ειέγμηκε θαη ιηγφηεξν ζνβαξή 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ( π.ρ. αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ).  

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη αθφκε έλα αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλήο 

ινγηθήο. Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ηαπηφρξνλα κε ηελ γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

δηακνξθψλνληαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε δπζθνξία, ε θαηάζιηςε, ν ζπκφο 

θαη ην άγρνο. Αλ ην ζπλαίζζεκα είλαη επεξγεηηθφ ηφηε ην άηνκν παξαθηλείηαη ψζηε λα 

ζπκκεηάζρεη ζε ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ. Αληίζεηα αλ ην ζπλαίζζεκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη δπζάξεζην απηφ ζα ρεη ζαλ απνηέιεζκα ην άηνκν λα δξάζεη πεξηνξηζκέλα ή 

θαη θαζφινπ (Flower & Baas, 2006).   

         Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ην άγρνο, ε αλεζπρία θαη ν θφβνο θαίλεηαη φηη  

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αιιά 

θαη ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο (επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ 

αλαπαξάζηαζε. Σν άγρνο γηα παξάδεηγκα πξνσζεί ηελ παξαηεηακέλε επαλάιεςε εθείλσλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απεηιή θαη ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εκπεηξίεο φπσο θαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ θέξνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο. Γηα παξάδεηγκα ε αγσλία 

πνπ απνξξέεη απφ ην ελδερφκελν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ παξαθηλεί ην άηνκν λα 

πξνβεί ζε γελεηηθφ έιεγρν ελψ κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο κειινληηθέο επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα ρεη απηφο ν έιεγρνο ηφζν γηα ην ίδην φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Cameron, 

2003). 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ κνληέινπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ε νπνία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο αζζέλεηαο. H δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ηα νθέιε θαη ελδερφκελεο 
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απψιεηεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Η αμηνιφγεζε απηψλ αλαηξέπεη πνιιέο 

θνξέο ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελψ νδεγεί θαη ζηελ εθαξκνγή 

λέσλ ζηξαηεγηθψλ (Flower & Baas, 2006).   

 

2.3 ηαζεξόηεηα θαη εμέιημε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην ρξόλν. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη φηη 

παξνπζηάδνπλ κία εμέιημε ζε βάζνο ρξφλνπ. Η αιιαγή απηή ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηα ζπκπηψκαηα ηα νπνία κπνξεί λα γίλνπλ εληνλφηεξα ή λα κεησζνχλ, λα εκθαληζηνχλ εθ 

λένπ ή λα κελ αληηκεησπίδνληαη. Πέξα φκσο απφ ηα ζπκπηψκαηα, ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αζζέλεηαο κέζα απφ 

ηα νπνία πεξλάεη ν αζζελήο (π.ρ. δηάγλσζε, ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε θιπ) (Leventhal, 

Leventhal & Contrada, 1998) 

Βάζεη πξνεγνχκελσλ κειεηψλ δελ έρνπλ δνζεί αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πψο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ αζζελψλ. Μφιηο κία αζζέλεηα δηαγλσζζεί θαη επηβεβαησζεί, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε εθείλε ζα αξρίζνπλ λα επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηακφξθσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Οη 

αιιαγέο απηέο παξνπζηάδνληαη σο αληίδξαζε ζηα λέα ζπκπηψκαηα αιιά θαη ζηηο κε 

επηηπρείο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Άιιεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηαζεξά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ( Petrie & 

Weinman, 1997). 

Σν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ γηα παξάδεηγκα είλαη κία αζζέλεηα πνπ πξνζθέξεη ην 

έδαθνο γηα λα εμεηαζζεί απηφ ην ζέκα θαη απηφ γηαηί ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο ν 

αζζελήο αξρίδεη λα δεκηνπξγεί ηηο αλαπαξαζηάζεηο. ε ζρεηηθή κειέηε ινηπφλ 

αμηνινγήζεθαλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ αζζελψλ ζε δηάζηεκα 3, 6, θαη 12 κελψλ. ε θάζε 
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δηάζηεκα ινηπφλ παξαηεξήζεθε φηη  δηαζηάζεηο φπσο ν πξνζσπηθφο έιεγρνο θαη ε ζεξαπεία 

κεηψλνληαλ ελψ ε δηάζηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο λφζνπ παξνπζίαδε αχμεζε. Οη ζπλέπεηεο θαη ε 

ηαπηφηεηα φκσο παξνπζίαζαλ κία θαηλνκεληθή ζηαζεξφηεηα ( Petrie & Weinman, 1997). 

 Μειέηε ησλ Bijsterbosch θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009) πνπ δηήξθεζε 6 ρξφληα, ζε 

αζζελείο κε νζηεναξζξίηηδα παξαηεξήζεθε φηη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο αιιάδνπλ θαη απηή ε 

αιιαγή κάιηζηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ εμέιημε ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Γεληθά ζε απηφ ην 

δηάζηεκα νη αζζελείο αλαπαξηζηνχζαλ ηελ νζηεναξζξίηηδα ζαλ κία ρξφληα θαηάζηαζε πνπ 

ειέγρεηαη ειάρηζηα, ελψ ζπγρξφλσο θάλεθε λα ηελ θαηαλννχλ θαιχηεξα θαη λα βηψλνπλ 

ιηγφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ηνπο αζζελείο φκσο πνπ ε θαηάζηαζε ηνπο εμειηζζφηαλ 

ζπλερψο θαη ηα ζπκπηψκαηα γίλνληαλ νινέλα θαη εληνλφηεξα, νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο ήηαλ αξλεηηθέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο απμάλνληαλ. Σν 

γεγνλφο απηφ θάλεθε λα πξνβιέπεη θαη ηελ επηδείλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Γηα απηφ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε νζηεναξζξίηηδα. 

’ άιιε έξεπλα ησλ Foster θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ (2008), νη γλσζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο αζζελψλ κε πφλν ζηε κέζε θάλεθε λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέζα ζην 

ρξφλν. Χζηφζν κε βάζε ην θιηληθφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ζηνπο 6 κήλεο, νη 

αλαπαξαζηάζεηο εθείλσλ πνπ παξνπζίαζαλ έλα θαιφ θιηληθφ απνηέιεζκα δηέθεξαλ απφ 

εθείλνπο πνπ δελ είραλ. Όζνη ινηπφλ ήηαλ ζε θαιή θιηληθή θαηάζηαζε ζε αληίζεζε κε φζνπο 

δελ ήηαλ, αλέθεξαλ κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ, αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ φπσο θαη κείσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο είλαη ν θφβνο θαη ν ζπκφο. Οη 

πεπνηζήζεηο ησλ δηαβεηηθψλ (Skinner θαη ζπλ. 2014) πνπ ζρεκαηίδνληαη ακέζσο κεηά ηε 

δηάγλσζε ην δηαβήηε, θαίλεηαη λα λαη θαη ζηαζεξέο κέζα ζην ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε 

δηάζηεκα 3 ρξφλσλ νη αληηιήςεηο πεξί ζνβαξφηεηαο, δηάξθεηαο θαη ζπλεπεηψλ ηεο λφζνπ 

παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο. 
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                                     ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

3.1 Δμεηάδνληαο ηελ πνηόηεηα δσήο ζηα πιαίζηα ηεο ρξόληαο αζζέλεηαο. 

 

ηηο ρξφληεο αζζέλεηεο έλα δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζπρλά ππφ ζπδήηεζε είλαη ε πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ. Η επηζηεκνληθή έξεπλα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη ε αζζέλεηα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ αιιά θαη γηαηί κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία βειηηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. πρλά φκσο δεκηνπξγείηαη 

ζχγρπζε θαζψο ν φξνο «πνηφηεηα δσήο» είλαη επξχο θαη νη εξεπλεηέο πξνβιεκαηίδνληαη γηα 

ην ηη ζηελ νπζία πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ( Montazeri, Milroy, Gillis & McEwen, 1996 ). 

             Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο σο επξχο φξνο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη ζε 

πνηθίινπο θαη ζεκαληηθνχο ηνκείο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. ε ζέκαηα 

ρξφλησλ αζζελεηψλ ε πνηφηεηα δσήο πεξηιακβάλεη εθείλνπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ νπνίσλ 

ε ιεηηνπξγία πιήηηεηαη ηδηαίηεξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ 

θπζηθή θαηάζηαζε, ζην ςπρηζκφ θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ αζζελνχο(Cella & Nowinski, 

2002). 

 Η θπζηθή θαηάζηαζε παξαπέκπεη ζηελ ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο (απηνεμππεξέηεζε). ε φηη 

αθνξά ηελ ςπρνινγία ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη έληνλα θαη ζπρλά  

θαηαθιχδνπλ ην άηνκν ελψ ε θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ 

θνηλσλία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

επίδνζε ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θξίλνληαη σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί θαζψο κέζσ απηψλ εληζρχεηαη ε επεμία ηνπ αηφκνπ ζηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο (Schweitzer θαη ζπλ. 1995). 



29 

 

 Πέξα φκσο απφ ηε γεληθφηεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, ε πνηφηεηα δσήο ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο κία ππνθεηκεληθή έλλνηα. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην θάζε άηνκν αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θιπ 

εθηηκάεη θαη δηαθνξεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Δπίζεο θάπνηα άιια βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ γηα ην ηη είλαη ε πνηφηεηα δσήο, είλαη ε ειηθία, ην ζηάδην 

αλάπηπμεο (π.ρ.κέζε ειηθία) θαη ν βαζκφο δπζιεηηνπξγίαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο 

αζζέλεηαο. Αθφκε θαη αλ δχν άλζξσπνη βηψλνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε ελδέρεηαη λα ηελ 

αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Falvo, 2005). 

 Έρεη παξαηεξεζεί φηη θάζε αζζέλεηα αλάινγα κε ην είδνο ηεο επεξεάδεη θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. Γηα παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

πιήηηνπλ πην ζπρλά ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Σν γεγνλφο φηη επεξεάδνπλ έλα ηνκέα 

ηεο δσήο ηνπ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζην ζχλνιν ηεο. H 

εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε δηάθνξα επίπεδα παξέρεη κηα επθξηλή εηθφλα 

γηα ην πψο κία αζζέλεηα θαη ζε πνην βαζκφ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

ζηελ γεληθφηεξε εθηίκεζε ηεο ( Arnold θαη ζπλ. 2004).  

 ηελ εθηίκεζε ηεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη φπσο είλαη νη 

εκπεηξίεο ηνπ αζζελνχο, ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ θαη νη κειινληηθέο ηνπο πξνζδνθίεο. 

Δπίζεο θαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθδειψλεηαη κία λφζνο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαζψο 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αζζελνχο. Κάπσο έηζη γηα θάπνηνπο 

αζζελείο ε εκθάληζε κηαο αζζέλεηαο ελδέρεηαη λα απνηειέζεη έλα θαιφ κέζν ψζηε λα 

βειηησζεί ε δσή ηνπο. Γηα θάπνηνπο άιινπο φκσο ε αζζέλεηα είλαη έλαο αξλεηηθφο 

παξάγνληαο πνπ ππνβαζκίδεη αξθεηά ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο (Calman, 

1984). 

Οη επηζπκίεο αιιά θαη νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ην άηνκν δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ απηψλ ην άηνκν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα πγείαο 
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πνπ ηνλ ηαιαηπσξεί θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Έλαο αζζελήο γηα 

παξάδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο ηνπ (γεγνλφο πνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα) είλαη αλνχζην λα πηζηεχεη φηη ε θαηάζηαζε ηνπ κπνξεί λα 

θαιπηεξεχζεη. Γεληθφηεξα ην πψο αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαζψο θάηη πνπ απφ ηελ θνηλή γλψκε ζεσξείηαη αζήκαλην γηα εθείλνλ κπνξεί λα 

λαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη λα δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπ ( Calman, 1984). 

 ε έξεπλα ηνπο νη Montazeri, Milroy, Gillis & McEwen (1996), κειέηεζαλ ην ηη 

ζεκαίλεη γηα ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα ν φξνο πνηφηεηα δσήο. Γηα ηνπο 

θαξθηλνπαζείο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηεινχλ ηελ πνηφηεηα δσήο γεληθά είλαη ε ηθαλφηεηα 

γηα εξγαζία, ε επηπρία, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Μία 

ηθαλνπνηεηηθή φκσο πνηφηεηα δσήο γηα εθείλνπο θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο 

απηνχο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο πγείαο. Η δηαθνξεηηθή 

εθηίκεζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο γεληθά θαη ζην ηη ηελ θαζηζηά θαιή είλαη νπζηαζηηθά 

απφξξνηα ησλ αμηψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ θάζε αζζελνχο. 

 Σηο πην θαίξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεη ν αζζελήο, ηηο 

αληινχκε απφ ηνλ ίδην. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο απηφ δελ είλαη εθηθηφ θαζψο κία 

ζνβαξή αζζέλεηα ελδέρεηαη λα κεηψλεη ηελ δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπο αλ εθείλε ρεηξνηεξεχεη. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ πνιιέο θνξέο ε πνηφηεηα δσήο ηνπ 

αζζελνχο λα εθηηκάηαη θαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Wilson, Dowling, Abdolell & Tannock, 2000). 

 Μία ρξφληα αζζέλεηα έρεη επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επεκεξία ηνπ 

αηφκνπ ( Stewart θαη ζπλ. 1989). Η ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν λα αληαπεμέξρεηαη απφ 

κφλν ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Τπάξρνπλ ινηπφλ 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην κπάλην, ην ληχζηκν θαη ε ζίηηζε θαη πην ζχλζεηεο φπσο 
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είλαη ην λνηθνθπξηφ, ηα ςψληα, ε κεηαθίλεζε θιπ ( Spector, Katz, Murphy & Fulton, 1987). 

ε ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο είλαη ε ρξφληα απνθξαθηηθή λφζνο, νη αζζελείο αδπλαηνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο. Η δχζπλνηα θαη ε θφπσζε πεξηνξίδνπλ ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπο αληνρέο ( Breslin θαη ζπλ. 1998). 

 Αζζελείο κε ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα αλέθεξαλ φηη νη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη αξθεηά εμαληιεηηθέο γηα εθείλνπο θαζψο ε θπζηθή ηνπο αληνρή θαη ε 

δπλαηφηεηα θίλεζεο είλαη αηζζεηά κεησκέλεο. Η θνχξαζε θαη ε θφπσζε είλαη θπξίαξρεο 

φπσο επίζεο θαη ε αλάγθε γηα αλάπαπζε θαη χπλν. Κάπσο έηζη πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ αιιά θαη ε θνηλσληθφηεηα ηνπο εθφζνλ 

ζπρλά αδπλαηνχλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα ζπλαληεζνχλ κε γλσζηνχο ή έζησ λα ηνπο 

ππνδερηνχλ ζην ρψξν ηνπο. Κάπνηνη απφ ηνπο αζζελείο κάιηζηα απνθεχγνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζεσξνχληαη δχζθνιεο ή φηη κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο. Έηζη 

αδξαλνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνπλ κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (Pihl, Fridlund & 

Martensson, 2011). 

ε αζζέλεηεο πνπ απνηεινχλ κία ζνβαξή θαηάζηαζε φπσο είλαη ε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, νη πάζρνληεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. 

Σν γεγνλφο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αζζελνχο θαη 

θαηεπέθηαζε κείσζε ηεο ςπρηθήο επεμίαο. Όηαλ ειινρεχεη ν θίλδπλνο γηα λνζειεία ή γηα 

ζάλαην επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπο (Evangelista θαη 

ζπλ. 2002). 

  Γπλαίθεο πνπ ππνθέξνπλ απφ θάπνηα κπνζθειεηηθή πάζεζε φπσο ε νζηενπφξσζε 

είλαη πηζαλφ λα βηψζνπλ θάπνην θάηαγκα θαζψο ηα νζηά ηνπο είλαη επαίζζεηα. Σν γεγνλφο 

απηφ φπσο είλαη θπζηθφ έρεη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπο επεμία. Έηζη νη γπλαίθεο βηψλνπλ 

ζπρλά ην άγρνο πνπ απνξξέεη απφ ην θφβν φηη ε φπνηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο κπνξεί λα ρεη 

άζρεκεο επηπηψζεηο ζην κέιινλ. Ο πφλνο θαη ε κεησκέλε θίλεζε ηνπο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

λα εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρέο χπλνπ, φξεμεο, 
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δηάζεζεο θιπ. Άιιε κία ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ςπρνινγία ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ε 

κεησκέλε απηνεθηίκεζε ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ, ηεο κεησκέλεο θνηλσληθφηεηαο θαη 

ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο γεληθφηεξα (Gold, 1996). 

 Η εκθάληζε κηαο αζζέλεηαο θαη νη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε εθείλε ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο  ςπρνινγίαο ηνπ αζζελνχο. Σν ζηξεο πνπ βηψλεη έλα άηνκν θαηά ηελ 

εθδήισζε ηεο λφζνπ εμαξηάηαη απφ ην πψο αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηεο δσήο αιιά θαη 

απφ ην πνηεο ζπλέπεηεο πηζηεχεη φηη ζα έρεη έλα πξφβιεκα πγείαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ θαη φρη κφλν. Η αίζζεζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ απνπλέεη κία αζζέλεηα 

πξνθαιεί άγρνο θαη θφβν ζρεηηθά κε ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ. Ο ζπκφο είλαη έλα 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην πψο ην άηνκν απνδίδεη επζχλεο γηα απηφ 

πνπ ηνπ ζπκβαίλεη (π.ρ. θηαίεη ν ίδηνο ή θάπνηνο άιινο). (Falvo, 2005) 

 ε ζρεηηθή έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αζζελψλ κε 

δηαβήηε ηχπνπ Ι, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο επεμία. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο λφζνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα εθδεισζεί 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθχπηεη απφ ηελ εκθάληζε 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Edgar & Skinner, 2003). Οη γλσζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο ινηπφλ, επεξεάδνπλ δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνγή απνδεηθλχνληαο έηζη φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Όηαλ νη αζζελείο γηα παξάδεηγκα αλαπαξηζηνχλ ηελ αζζέλεηα 

ηνπο σο κία κε ειέγμηκε θαηάζηαζε πνπ θέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, κπαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία λα αθνινπζήζνπλ κε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ελψ 

παξάιιεια εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Hermele, Olivo, Namerow & Mehmet, 

2007). 
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3.2  Σηόρνη θαη ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο κειέηεο επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ρξφληα θαξδηνπαζείο ηελ αζζέλεηα ηνπο θαη πψο απηφ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζθνπφο καο είλαη, λα δηεξεπλεζεί ην 

εάλ νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αηφκσλ κε θαξδηαθέο παζήζεηο, παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο επεμία, ηφζν ζην παξφλ αιιά θαη ζην άκεζν κέιινλ. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ηξείο δηαζηάζεηο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ: ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ νη θαξδηαθέο παζήζεηο, ζηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν πνπ κπνξεί λα αζθεζεί 

κέζα απφ ηελ ζεξαπεία πνπ αθνινπζνχλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ (ζπλέπεηεο ηεο 

αζζέλεηαο, ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηε ζεξαπεία). Σέινο κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαπάλσ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αζζελψλ ζην άκεζν κέιινλ. 

Υπνζέζεηο ηεο εξγαζίαο 

Τπόζεζε 1: Οη ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαξδηνπαζψλ αζζελψλ ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα. 

Τπόζεζε 2: O πξνζσπηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ θαξδηνπαζψλ αζζελψλ ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα. 

Τπόζεζε 3: Οη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλδξψλ δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ 

γπλαηθψλ. 

Τπόζεζε 4: Η πνηφηεηα δσήο ζην άκεζν κέιινλ, κπνξεί λα πξνβιεθζεί κέζσ ησλ γλσζηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ήδε νη θαξδηνπαζείο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο. 
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                        ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ                        

 

4. ΜΔΘΟΓΟΣ 

4.1 Γείγκα 

 

ηελ έξεπλα καο, έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 96 άηνκα (n=96) απφ ηα νπνία νη 74 ήηαλ 

άλδξεο (77,1 %) θαη νη 22 γπλαίθεο (22,9%). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο είλαη ηα 64,7 έηε, κε ηελ 

θαηψηεξε ειηθία λα βξίζθεηαη ζηα 32 έηε θαη ηελ πςειφηεξε ζηα 88. Σν έηνο δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο θπκαίλεηαη απφ ην 1980 έσο θαη ην 2014. Απφ φιν ην δείγκα 71 άηνκα (84,4%) 

ρξεηάζηεθε λα λνζειεπζνχλ ζε θάπνην λνζνθνκείν ή θιηληθή ελψ 52 άηνκα (54,2%) 

ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 41 άηνκα (42,7%) απφ 

ην δείγκα παξαθνινχζεζε ζπζηεκαηηθά ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ (ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε), 

36 θνίηεζαλ ζε ιχθεην (37,5%) θαη 19 (19,8%) νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζρνιέο ηεο 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε 93 (96,9%) δήισζαλ 

σο έγγακνη, 1 άηνκν σο άγακνο (1%), 1 άηνκν σο δηαδεπγκέλνο (1%) θαη 1 άηνκν (1%) 

αλέθεξε ηε ζπγθαηνίθεζε. Σέινο νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο παξέζεζαλ θαη 

ην είδνο ηεο θαξδηνινγηθήο αζζέλεηαο απφ ηελ νπνία πάζρνπλ, φπσο είλαη ην έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, ε ζηεθαληαία λφζνο, ζηέλσζε αξηεξηψλ, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, αξξπζκίεο, 

ππέξηαζε, πίεζε, θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη θχζεκα. 

 

4.2 Δξγαιεία 

 

 Οη αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν εξσηεκαηνιφγην απφςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα 

(Revised Illness Perception Questionnaire, IPQ-R). To IPQ-R κειεηά 7 βαζηθέο δηαζηάζεηο 
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(ηαπηφηεηα, πνξεία αζζέλεηαο, ζπλέπεηεο, πξνζσπηθφο έιεγρνο-ζεξαπεία, ζπλνρή αζζέλεηαο, 

θπθιηθή δηάξθεηα) ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ εξκελεία ησλ γλσζηηθψλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ αζζελψλ φπσο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο πνπ πηνζεηνχλ (Moss-Morris θαη ζπλ. 2002). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα νξηζκέλεο κφλν 

δηαζηάζεηο. Γφζεθε έκθαζε ινηπφλ, ζηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο δειαδή ζηηο επηπηψζεηο 

πνπ έρεη ε εκθάληζε ηεο λφζνπ ζηελ πγεία ηνπο κέζσ 6 εξσηήζεσλ « Η αζζέλεηα κνπ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κε βιέπνπλ νη άιινη». Δπίζεο ε πξνζνρή 

εζηηάζηεθε ζηνλ πξνζσπηθό έιεγρν, ζην θαηά πφζν πηζηεχνπλ νη αζζελείο φηη κπνξνχλ λα 

ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο κέζσ 6 εξσηήζεσλ «Σίπνηα δελ κπνξψ λα θάλσ γηα λα 

επεξεάζσ ηελ αζζέλεηα κνπ». Σέινο αμηνινγήζεθε θαη ν ζεξαπεπηηθόο έιεγρνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν θάζε ζπκκεηέρσλ κέζσ 5 

εξσηήζεσλ «Η ζεξαπεία πνπ αθνινπζψ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αζζέλεηα κνπ». 

Μάιηζηα βαζκνιφγεζαλ ηελ θάζε άπνςε κέζσ κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ηνπ Likert 

(1=Γηαθσλψ έληνλα, 2=Γηαθσλψ, 3=Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ, 4=πκθσλψ, 

5=πκθσλψ πνιχ).  Δπίζεο ν δείθηεο αμηνπηζηίαο (Cronbach’s a) είλαη  0,60.  

   Η ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηξήζεθαλ κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνθιηκαθψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα δσήο κεηά 

ην έκθξαγκα (Quality of life after acute myocardial infraction), (Valenti, Lim, Heller & 

Knapp, 1996). Η ππνθιίκαθα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζσκαηηθή επεμία απνηειείηαη απφ 10 

εξσηήζεηο (π.ρ. ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο, ζαο πεξηνξίδεη φηαλ αλεβαίλεηε κεξηθέο 

ζεηξέο ζθαινπάηηα). Δπίζεο ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε εθηηκήζεθε κέζσ 9 εξσηήζεσλ (π.ρ. 

ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο, γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα αηζζαλφζαζηαλ γεκάηνο/ε δσληάληα.) 

Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ κε ηε βνήζεηα κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (1=πλερψο, 

2= Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 3=Μεξηθέο θνξέο, 4=Λίγεο θνξέο, 5=Καζφινπ). Σέινο ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο (Cronbach’s a) είλαη 0,85.  
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4.3 Γηαδηθαζία 

 

Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

ελήιηθα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηαο κνξθή θαξδηαθή πάζεζε. Η ρνξήγεζε απηψλ 

νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ απείραλ κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 1,5 

κήλα (Οθηψβξηνο 2014 - Φεβξνπάξηνο 2015). Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ ηπραία θαη 

πξνζειθχζηεθαλ κέζσ επίζθεςεο ζε λνζνθνκεηαθνχο ρψξνπο (κάιηζηα γηα ην λνζνθνκείν 

ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ Ηξαθιείνπ ππήξρε εηδηθή έγθξηζε) αθφκε θαη κέζσ γλσζηψλ νη νπνίνη 

έρνπλ ζην θνληηλφ ηνπο πεξηβάιινλ θάπνην άηνκν κε θαξδηνπάζεηα. Έλαο αξηζκφο αηφκσλ 

αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη εμαξρήο θαζψο ραξαθηήξηζαλ ηε δηαδηθαζία σο θνπξαζηηθή ελψ 

δελ έδεηρλαλ πξφζπκνη γηα λα παξέρνπλ αλ θαη αλψλπκα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζέκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Όζνη ηειηθά έιαβαλ κέξνο ελεκεξψζεθαλ αξρηθά φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο είλαη εζεινληηθή θαη έπεηηα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζηα πιαίζηα 

εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπίζεο θαηέζηε ζαθέο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ είλαη 

απφξξεηεο θαη φηη ζα δηαηεξεζεί απζηεξά ε αλσλπκία. Μάιηζηα νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψζεθαλ φηη ε έξεπλα απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο θαη φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα 

ζπκπιεξσζνχλ ζηελ δηάξθεηα απηψλ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο πξψηεο θάζεο θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε γηα απηφ θαη 

ρξεηάζηεθαλ αξθεηά ιεπηά γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ν θάζε 

ζπκκεηέρσλ ρξεηάζηεθε λα απαληήζεη ζρεηηθά κε ηα αηζζήκαηα πνπ βηψλεη, πψο ηα 

δηαρεηξίδεηαη αιιά θαη ζην θαηά πφζν ε θαξδηαθή ηνπ πάζεζε επεξεάδεη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ζσκαηηθή ηνπ αληνρή. Γεθαηέζζεξηο κέξεο πεξίπνπ κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θιήζεθε λα 

απαληήζεη ηειεθσληθά ζε κία ζχληνκε θιίκαθα πνπ πεξηγξάθεη ηα αηζζήκαηα θαη ηα 
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ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη βηψζεη θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ζπκπιεξψζεθε ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπ 

έθηαζεο θαη κνηξάζηεθε 1,5 κήλα έπεηηα απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ πξψηνπ. ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζρεηηθά 

κε θάπνηεο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζζέλεηα ηνπο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 1,5 κήλα κεηά ην δεχηεξν, ηνπο 

δεηήζεθε λα παξαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία. 

Σέινο φπσο θαη ζηελ πξψηε θάζε έηζη θαη ζηελ ηειεπηαία 14 κέξεο πεξίπνπ κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ, ν εξεπλεηήο επηθνηλψλεζε κε ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ψζηε λα απαληήζεη 

ζε κία ζχληνκε θιίκαθα πνπ πεξηγξάθεη ηα αηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ 

θαηαθιχδνπλ φπσο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα έρεη βηψζεη θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. Απνηειέζκαηα 

5.1. Σπζρεηίζεηο ησλ γλσζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αζζέλεηαο κε ηελ πνηόηεηαο 

δσήο (πξώηεο θαη ηξίηεο θάζεο) ζε θαξδηνπαζείο αζζελείο. 

  

Με ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS statistics, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ καο. Γηα λα εμεηάζνπκε ινηπφλ ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δηαζηάζεηο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (ζπλέπεηεο 

αζζέλεηαο, πξνζσπηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ έιεγρν) κε ηελ πνηφηεηα δσήο αμηνπνηήζεθε ν 

ζηαηηζηηθφο δείθηε Pearson r, κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζζεί ην είδνο θαη ν βαζκφο ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ηνπο.  

           Αξρηθά ζπζρεηίζακε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, ηνλ πξνζσπηθό θαη ζεξαπεπηηθό 

έιεγρν κε ηελ πνηόηεηα δσήο θαηά ηελ πξώηε θάζε. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο πνηφηεηα δσήο (α΄ θάζε). Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ηνπ αζζελνχο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο 

θαη ηελ πνηόηεηα δσήο (α΄ θάζε) ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εθφζνλ r(96)= -0,243, 

p< 0,05. Αλάκεζα ζηνλ πξνζσπηθό έιεγρν θαη ηελ πνηόηεηα δσήο (α΄θάζε) παξαηεξείηαη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ε νπνία, ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη απηφ γηαηί r(96)= 

0,396, p< 0,01. Δπίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πθίζηαηαη 

αλάκεζα ζηε ζεξαπεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο (α΄ θάζε) θαζψο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

πξνέθπςε φηη r(96)= 0,218, p< 0,05. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

παξαπάλσ δηαζηάζεηο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ίδηνπο ζηαηηζηηθνχ δείθηε (Pearson r), αμηνινγήζεθε θαη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, ηνλ πξνζσπηθό θαη ζεξαπεπηηθό έιεγρν κε 
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ηελ κεηέπεηηα πνηόηεηα δσήο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ ηξίηε θάζε. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο 

ππνθιίκαθεο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (γ΄ θάζε). Αλάκεζα 

ζηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο (γ΄ θάζε) παξαηεξήζεθε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εθφζνλ r( 96)= -0,397, p<0,01. Δπίζεο κεηαμύ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο (γ΄ θάζε) έρνπκε ζεηηθή ζπζρέηηζε, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζψο πξνθχπηεη φηη r(96)= 0,330, p<0,01. ε φηη αθνξά φκσο ηε 

ζρέζε ηεο πνηόηεηαο δσήο (γ΄θάζε) κε ηε ζεξαπεία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εθφζνλ 

r(96)= 0,152, p>0,05. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεξαπεία ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνλ 

πξνζσπηθφ έιεγρν, δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ηελ πνξεία ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ έπεηαη. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ απεηθνλίδνληαη  ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Πίλαθα 1, 

πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 1 

Γείθηεο Σπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα 

δσήο (α΄ θαη γ΄ θάζεο) (Ν=96). 

Τπνθιίκαθα                                           1                 2                   3               4                 5 

1.πλέπεηεο αζζέλεηαο                             1                 -230*         -250*       -243*         -397** 

2.Πξνζσπηθόο έιεγρνο                                                 1             0,567**     0,396**     0,330**  

3.Θεξαπεπηηθόο έιεγρνο                                                                  1            0,218*       0,152  

4.Πνηόηεηα δσήο (α΄θάζε)                                                                                 1           0,649**  

5.Πνηόηεηα δσήο (γ΄θάζε)                                                                                                   1  

 
* Η ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0,05 

** Η ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν 0,01 
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5.2. Σύγθξηζε γλσζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 

 ηελ έξεπλα καο ππνζέζακε φηη νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλδξψλ δελ 

δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ γπλαηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε αλ ππάξρνπλ ή δελ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο, ρξεζηκνπνηήζακε ην t-test. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε, 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη ζπλεπψο θαίλεηαη λα ηζρχεη ε ππφζεζε καο φηη δελ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχιια σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ γηα 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, ηνλ πξνζσπηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ έιεγρν.  

 Βάζεη ινηπφλ ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο γηα ηελ ππνθιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλέπεηεο 

ηεο αζζέλεηαο, t(92)= 0,84, p>0,05. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ εθφζνλ απφ ηηο αλαιχζεηο πξφεθπςε φηη r(90)= 0,69, p>0,05. Δπίζεο βιέπνπκε φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ δχν θχισλ γηα ηε δηάζηαζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία,  

δελ εκθαλίδεη θάπνηα δηαθνξά εθφζνλ t(92)= 1,051, p>0,05. πγρξφλσο βιέπνπκε φηη ηφζν νη 

άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη κε παξφκνην ηξφπν ηελ πνηφηεηα δσήο θαηά ηελ 

πξψηε θάζε: t(92)= 128, p>0,05 φπσο θαη ηελ κεηέπεηηα πνηφηεηα δσήο: t(92)= -1,644, 

p>0,05. Έηζη θαίλεηαη λα πξνθχπηεη έλαο βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ  ησλ δχν θπιψλ ν 

νπνίνο επηζεκαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 2 

Απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο θύινπ σο πξνο ηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο 

(Ν=96). 

                                                                    Μ.Ο                Τ.Α           t-ηηκέο         Df            p 

πλέπεηεο αζζέλεηαο                                                                               0,69             90           0,487 

                                              Άλδξεο          2,97               0,70               

                                             Γπλαίθεο        2,85               0,69 

Πξνζσπηθόο έιεγρνο                                                                            0,84             92           0,403 

                                             Άλδξεο            3,64               0,58 

                                             Γπλαίθεο         3,52               0,60 

Θεξαπεπηηθόο έιεγρνο                                                                         1,051            92          0,296 

                                             Άλδξεο           4,04              0,51 

                                             Γπλαίθεο        3,90              0,47 

Πνηόηεηα δσήο (α΄θάζε)                                                                    128               92          0,296  

                                              Άλδξεο            3,28            0,62 

                                              Γπλαίθεο         3,26             0,60 

Πνηόηεηα δσήο (γ΄θάζε)                                                                           -1,644               92         0,104 

                                               Άλδξεο            3,31            0,59 

                                               Γπλαίθεο         3,55            0,57 
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5.3. Πξόβιεςε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαξδηνπαζώλ αζζελώλ κέζα από ηηο 

γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

    

ηελ έξεπλα καο ππνζέζακε φηη κέζσ ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αζζελψλ 

είλαη εθηθηή ε πξφβιεςε ηεο πνηφηεηα δσήο ηνπο. Γλσξίδνληαο ινηπφλ ηηο ηηκέο ησλ 

γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, πξνζσπηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο 

έιεγρνο) επηρεηξήζακε λα δνχκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη εθηθηφ λα θαζνξίζνπλ ηελ 

πνξεία ηεο κεηέπεηηα πνηφηεηαο δσήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην, ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα απνδείρζεθε φηη  κφλν νη δχν 

απφ ηηο ηξεηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ην πψο ζα εμειηρζεί ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

 Απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο δηαπηζηψζεθε φηη  νη ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιέςνπλ ηε κεηέπεηηα πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ εθφζνλ ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά ( β= -,37, t= 3,72, p<0,05). Η ίδηα ζρέζε θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα θαη ζηνλ 

πξνζσπηθφ έιεγρν κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ εθφζνλ απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε 

φηη : β= ,32, t= 2,73, p<0,05. Αληίζεηα ν ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο δελ παξνπζηάδεη θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο εθφζνλ β= -,42, t= -1,20, p>0,05 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3 

Πίλαθαο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή                                           β                     Σ                     p 

πλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο                                         -,373                -3,728               .000 

Πξνζσπηθφο έιεγρνο                                                ,325                 2,738               .008 

Θεξαπεπηηθφο έιεγρνο                                              -,142              -1,190                ,238 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ 

 

6. Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε. 

 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο κειέηεο εζηηάζηεθε ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο πνπ θέξνπλ νη θαξδηνπαζείο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπο (γλσζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο) θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Οπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο έιεγρνο 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ Κνηλήο Λνγηθήο (φπσο νη 

ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, ν πξνζσπηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο) ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αζζελψλ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο εμεηάζζεθε θαη 

ην ελδερφκελν δηαθνξνπνίεζεο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο. Απφ ηελ ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε πξνθχπηνπλ θάπνηα ζεκαληηθά επξήκαηα. 

Αξρηθά κειεηήζεθε ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο, ηνλ 

πξνζσπηθφ-ζεξαπεπηηθφ έιεγρν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα εληνπίζηεθαλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα θάλεθε φηη 

αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

(α΄ θάζε) πθίζηαηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν ην άηνκν πηζηεχεη φηη ε 

αζζέλεηα ηνπ είλαη κία δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ηνπ, ηφζν κεηψλεηαη θαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπ.  

 Αλάκεζα ζηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (α΄ θάζε) βξέζεθε φηη ε 

ζρέζε πνπ πξνθχπηεη είλαη ζεηηθή. Πξάγκαηη φζν ην άηνκν ζεσξεί φηη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο ηνπ θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ λα ηελ αληηκεησπίζεη ηφζν 

πεξηζζφηεξν βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Αθφκε θαη αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηηθφ 
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έιεγρν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (α΄ θάζε) πξνθχπηεη ε ίδηα ζρέζε (ζεηηθή). Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη φηη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλή λα 

πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηε κεηαβνιή ηεο πνηφηεηα 

δσήο πξνο ην θαιχηεξν. 

Οη ίδηεο ζρέζεηο παξαηεξήζεθαλ γηα ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ αλάκεζα ζηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν κε ηελ κεηέπεηηα πνηφηεηα δσήο 

(γ΄θάζε). Αληίζεηα ν ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο δελ θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηέπεηηα 

πνηφηεηα δσήο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία δελ 

πξνζδηνξίδεη ηελ πνξεία ηεο ζην άκεζν κέιινλ. Οη Hagger θαη Orbell (2003) 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηε ζπιινγή θαη κεηαλάιπζε ελφο πιήζνπο εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ, ζηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ πηνζεηνχλ 

θαη ζηελ έθβαζε ηεο αζζέλεηαο. Σα επξήκαηα ινηπφλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ ην 

άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ αζζέλεηα ηνπ σο κία ρξφληα θαη ζνβαξή θαηάζηαζε, απηφ ζπληειεί 

ζηε κείσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπ επεκεξίαο, ζηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο θαη ζηελ 

έθθξαζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν πςειφο πξνζσπηθφο θαη 

ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο, δεκηνπξγεί ζην άηνκν ηελ αίζζεζε φηη κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο αζζέλεηαο θαη νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ. 

          ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζακε λα δνχκε αλ δηαθέξνπλ νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

αλδξψλ απφ εθείλεο ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο βιέπνπκε φηη ηζρχεη ε ππφζεζε καο 

εθφζνλ δελ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη θαηεπέθηαζε ππάξρεη 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζε φηη αθνξά ηηο αληηιήςεηο πεξί ζπλεπεηψλ ηεο αζζέλεηαο, 

πξνζσπηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ζην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε έξεπλα ηνπο νη Strömberg θαη  Mårtensson (2003), 

αλαθέξνπλ φηη ζε δείγκα θαξδηνπαζψλ αζζελψλ, νη γπλαίθεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο ελψ επεξεάδεηαη πην ζπρλά ε 
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ςπρηθή ηνπο επεμία (εκθάληζε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Δπίζεο ζε 

φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο, νη άλδξεο θαίλεηαη λα δπζαλαζρεηνχλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε 

κε ηηο γπλαίθεο θαζψο ε θαξδηαθή πάζεζε κεηψλεη ηε ζσκαηηθή ηνπο επεμία θαη πεξηνξίδεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε θαζεκεξηλέο-ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξφκνηα νη Evangelista, Kagawa-Singer & Dracup (2001), δηαπίζησζαλ φηη νη άλδξεο 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πξφβιεκα πγείαο ηνπο  ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο νη 

νπνίεο πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο κε πην αηζηφδνμε δηάζεζε.  

          Σέινο απφ ηελ αλάιπζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο απνδείρζεθε φηη νη ζπλέπεηεο 

ηεο αζζέλεηαο φπσο θαη ν πξνζσπηθφο έιεγρνο ζ’ αληίζεζε κε ηνλ ζεξαπεπηηθφ έιεγρν 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεηά πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ πξφθεηηαη λα 

πξνβιεθζεί ε πνξεία ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο. χκθσλα θαη κε ηνπο Hallas, Wray, 

Andreou & Banner (2011) αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

αζζέλεηα ηνπο αδπλαηνχλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο θαη θάπσο έηζη 

κεηψλεηαη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο επεμία. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ. 

             Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε παξνχζα έξεπλα θέξεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Αξρηθά ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ καο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο γεγνλφο ην νπνίν 

δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ καο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Δπίζεο φιε ε έξεπλα 

εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζε ηξεηο κφλν δηαζηάζεηο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

(ζπλέπεηεο αζζέλεηαο, πξνζσπηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο) ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη νη ππφινηπεο. 

             Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ησλ γλσζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ είηε απφ θάπνηα θαξδηαθή πάζεζε είηε απφ θάπνηαο άιιεο 
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κνξθήο αζζέλεηα. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ην εάλ ε εθπαίδεπζε, ε ειηθία ή θαη ην 

επάγγεικα ζπληεινχλ ψζηε λα δηαθέξνπλ νη αζζελείο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηελ πάζεζε ηνπο. Δπηπιένλ κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ 

ην θαηά πφζν νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αζζελψλ επεξεάδνληαη απφ ηε ζηάζε πνπ 

δηαηεξνχλ ηφζν νη ζχληξνθνη φζν θαη νη γηαηξνί ηνπο απέλαληη ζηελ αζζέλεηα ηνπο.  

          Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηε καο, εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ  

ή ηελ εμέιημε παιαηφηεξσλ παξεκβαηηθψλ κεζφδσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηεο βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ρξφληα πάζεζε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ δίλνπλ ζηνπο θξνληηζηέο ησλ αζζελψλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ αθφκε 

θαιχηεξα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο φπσο θαη ηε 

ζηάζε πνπ επηιέγνπλ λα ηεξνχλ απέλαληη ζην πξφβιεκα πγείαο ηνπο. Κάπσο έηζη ην 

πεξηβάιινλ ησλ αζζελψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ππνζηεξηθηηθφ ελψ παξάιιεια πξνθχπηνπλ 

λέεο ηερληθέο πνπ πιεζηάδνπλ φιν θαη πην θνληά ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηαξθή ηφλσζε 

ηεο ςπρνινγίαο απηψλ. Δλ θαηαθιείδη ε έξεπλα καο φπσο θαη άιιεο, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ παξέρνπλ εληζρχνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ρψξνπ ηεο Φπρηθήο Τγείαο θαη ηελ ζηήξημε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ζνβαξέο θαη ρξφληεο αζζέλεηεο. 
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