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Περίληψη 

 
Η προσαρμογή στις χρόνιες ασθένειες σχετίζεται με την αντίστοιχη σωματική – 

οργανική λειτουργικότητα καθώς και με τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο. 

Ωστόσο, ένα σχετικό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το είδος και η ένταση 

των συναισθημάτων (θετικών και αρνητικών) σχετίζεται με τα επίπεδα του άγχους 

που αντιμετωπίζει το υπό απειλή άτομο από τη χρόνια ασθένεια από την οποία 

ταλαιπωρείται. Όλα αυτά τα στοιχεία μελετώνται στο γενικότερο πλαίσιο της 

προσαρμογής του ατόμου στην ασθένεια καθώς και με τη γενικότερη ψυχική υγεία 

του ασθενούς. Σε ένα δείγμα σαράντα(40) ασθενών (22 άνδρες και 18 γυναίκες, Μ.Ο. 

Ηλικίας : 48.2 έτη) οι οποίοι είχαν λάβει τουλάχιστον μία φορά νοσοκομειακή – 

ιατρική περίθαλψη και είχαν εκδηλώσει την ασθένεια τουλάχιστον για έναν έτος, 

προσπαθήσαμε να καταδειχθεί η σχέση επιπέδων άγχους εξαιτίας της ασθένειας, 

ρόλου των συναισθημάτων στη προσαρμογή του ατόμου στην «απειλή» της 

ασθένειας και γενικότερης ψυχικής υγείας. Βρέθηκε ότι τα επίπεδα stress σχετίζονται 

άμεσα με την προσαρμογή του ατόμου στην ασθένεια καθώς επίσης και ότι τα 

συναισθήματα σχετίζονται με τη στάση του ατόμου απέναντι στην ασθένεια, στα 

επίπεδα της ψυχικής υγείας καθώς και με τη γενικότερη αυτοαναφερόμενη υγεία. 

Επίσης, φαίνεται ότι το είδος και η ένταση των συναισθημάτων προβλέπουν και την 

αντίδραση του ατόμου προς την ασθένεια. Στους ασθενείς χορηγήθηκε το 

ερωτηματολόγιο συναισθημάτων (PANAS) και ερωτηματολόγια που αφορούσαν τη 

χρόνια πάθηση, τη στάση του ασθενούς απέναντι στην ασθένεια και τα επίπεδα της 

ψυχικής λειτουργικότητας. Η στατική ανάλυση ων αποτελεσμάτων έγινε από το 

στατιστικό πακέτο SPSS 14.0. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: stress, ψυχική υγεία, θετικά/αρνητικά συναισθήματα, σωματική 

υγεία, προσαρμογή. 
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Πρόλογος         
 

Η διαπραγμάτευση των ανθρώπων με τα θέματα της προσωπικής τους υγείας 

αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη στη καθημερινή μας ζωή καθώς η υγεία αποτελεί το 

σημαντικότερο αγαθό και κινητήρια δύναμη για την επίτευξη στόχων. Υπάρχουν 

αρκετοί ορισμοί για την υγεία αν και ο ευρύτερα αποδεκτός ορισμός της υγείας είναι 

αυτός που έδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) ΤΟ 1948, όπου η υγεία 

ορίζεται ως η κατάσταση πλήρους φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι 

απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Επειδή όμως ένας ακριβής ορισμός της 

υγείας είναι αδύνατος θα ήταν σημαντικό να υποδειχτούν κάποιοι παράγοντες που 

σχετίζονται με τον καθορισμό της και θέτουν το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αντιλαμβάνεται ορθότερα η σχέση της υγείας με τις χρόνιες ασθένειες, τα επίπεδα του 

stress και με την δεσπόζουσα σημασία του ρόλου των συναισθημάτων και της 

προσαρμογής του «υπό απειλή» ατόμου στην ασθένεια.  

 

Πρωτίστως, η κατάσταση της πλήρους υγείας μπορεί να γίνει αντιληπτή με όρους 

μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ των ενδοατομικών (φυσιολογία, συμπεριφορά, 

ψυχολογικοί παράγοντες, stress) και των εξωτερικών συστημάτων (π.χ., 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) και για αυτόν ακριβώς τον λόγο η ισορροπία 

χαρακτηρίζεται ως δυναμική γιατί η υγεία δεν είναι μία σταθερή κατάσταση αλλά 

μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Επομένως οι όποιες κρίσεις μας για το 

βαθμό υγείας ενός ατόμου μπορούν να γίνουν για μια συγκεκριμένη στιγμή και όχι 

μόνιμα. Επίσης θα ήταν ορθό να υπάρχει διαχωρισμός της έννοιας της ασθένειας από 

τις έννοιες της ευεξίας και της ποιότητας της ζωής. Ιδιαιτέρως σημαντική για τον 

προσδιορισμό της υγείας είναι η κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικό – πολιτισμικών παραγόντων που κάθε 

στιγμή δρουν και τα οποία βρίσκονται σε έναν «συνεχή» διάλογο. Επιπροσθέτως, η 

έννοια της υγείας δεν είναι μόνο ατομικό ζήτημα αλλά και πολιτισμικό ζήτημα. 

Τέλος, η υγεία σχετίζεται με την έννοια του βαθμού της «πληρότητας» που βιώνει το 

άτομο ερμηνευόμενη ανάλογα με τις υπάρχουσες κοινωνικέ αξίες (Καραδήμας, 

2005). 
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Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας διεξήχθη μια έρευνα για να μελετηθεί η 

επίδραση του stress και των συναισθημάτων στην αντιμετώπιση, προσαρμογή και 

«θέασης» της ασθενείας ως απειλή από το άτομο. Στο πρώτο μέρος της εργασίας 

αναφέρεται μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά την επίδραση του stress και των 

συναισθημάτων αλλά και της υποστήριξης την οποία μπορεί να λάβει το άτομο το 

οποίο ταλαιπωρείται από μία χρόνια ασθένεια, στη πορεία της ασθένειας αλλά και 

στη διαδικασία της προσαρμογής του ατόμου στη νέα κατάσταση καθώς και στη 

διαπραγμάτευση του προβλήματος. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι άμεσες και οι 

έμμεσες επιδράσεις των χρόνιων ασθενειών στη ψυχική υγεία και η πιθανότητα 

εμφάνισης καταθλιπτικών διαταραχών από μέρους του ασθενούς ατόμου.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1. ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

 

 
Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν την πρωταρχικό πρόβλημα στο Δυτικό κόσμο και 

όλο και περισσότερο απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της προσοχής και των 

κοινωνικών υπηρεσιών (Orman, 1979; Albrecht & Levy, 1984). Το «κόστος» των 

χρόνιων ασθενειών αφορά και τη χρονική διάρκειά τους αλλά και το μεγάλο εύρος 

των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρουν. Η σχέση μεταξύ χρόνιων 

σωματικών ασθενειών και ψυχολογικών διαταραχών, ιδιαίτερα της κατάθλιψης, έχει 

καταγραφεί από πλειάδα ερευνών (Neff et al., 1980; Kathol & Petty, 1981; Hays et 

al., 1994). Ωστόσο, αυτού του είδους η σχέση γίνεται καλύτερα κατανοητή μετά την 

παρουσίαση και μελέτη διάφορων άλλων εναλλακτικών παραγόντων, όπως είναι το 

stress που βιώνει το άτομο στις διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του 

(ψυχολογικοί παράγοντες) και η πιθανή απουσία πόρων αναπλήρωσης, παράγοντες οι 

οποίοι θα συζητηθούν παρακάτω. 

 

Βάσει των ψυχολογικών εξηγήσεων η πιθανή αδυναμία/ανικανότητα του ατόμου 

αυξάνει το ποσοστό επικινδυνότητας παρουσίασης κατάθλιψης επηρεάζοντας 

προσωπικές απόψεις του ασθενούς και εκτιμήσεων που είχε κάνει για τη ζωή του οι 

οποίες ανατρέπονται. Περιορισμοί στη φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα του 

ατόμου εξαιτίας μίας χρόνιας ασθένειας ή ενός τραυματισμού έχουν ως αποτέλεσμα 

μια αρνητική εικόνα για το σώμα και χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, κάτι το οποίο 

φαίνεται από διάφορες κλινικές έρευνες (Gregory et al., 1987; Blake, 1991). 

Αρνητικοί αυτοχαρακτηρισμοί εκ μέρους του ασθενή προφανώς απορρέουν από την 

εμπειρία της γενικότερης αδυναμίας και της απώλειας ικανοτήτων. Όπως το έθεσαν 

οι Friedland & McColl (1992) το άτομο με αποκτημένη ανικανότητα πρέπει να 
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αντιμετωπίζει την έλλειψη λειτουργικότητας, την έλλειψη του ρόλου που κάποτε είχε 

καθώς και την έλλειψη του «παλαιού» εαυτού του διότι όλα αυτά είναι προβλεπτικοί 

παράγοντες εμφάνισης κατάθλιψης. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι δυσάρεστα 

γεγονότα και εξωτερικές δυσκολίες, ιδιαίτερα αυτά που περιλαμβάνουν χαμό 

αγαπημένων προσώπων, πραγμάτων και αποτυχία στόχων μειώνουν την 

αυτοεκτίμηση του ατόμου με αποτέλεσμα να αυξάνει η πιθανότητα εμφάνισης 

κατάθλιψης (Brown et al., 1986). Οι αρνητικοί αυτοχαρακτηρισμοί του ατόμου ίσως 

απορρέουν από τα πολιτισμικά στερεότυπα που αφορούν τα άτομα με μειωμένες 

ικανότητες εξαιτίας χρόνιων σωματικών ασθενειών και του κατώτερου status δράσης 

και ζωής που τους χαρακτηρίζει (Safilos & Rothchild, 1976).  

 

Όταν οι εμπειρίες του ατόμου σε σχέση με τους μόνιμους περιορισμούς εξαιτίας της 

ασθένειας επαναλαμβάνονται το άτομο προσλαμβάνει αρνητικές ιδέες/πρότυπα που 

επηρεάζουν την αυτοεικόνα του. Επίσης οι απόψεις του για προσωπικό έλεγχο της 

ζωής του αλλάζουν. Γενικότερα πολλά άτομα θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τον 

έλεγχο των αποφάσεων που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή τους και τη συνολική τους 

πορεία. Αυτό αποκτά μια βαρύνουσα σημασία στην περίπτωση των χρόνιων 

σωματικών ασθενειών οι οποίες περιλαμβάνουν μια συνεχή δυσάρεστη κατάσταση 

για το άτομο. Αρχικώς, τα άτομα ίσως αντιστέκονται απέναντι στην ασθένεια αλλά η 

εμπειρία του «αδιεξόδου» και των δυσάρεστων καταστάσεων – οι οποίες δεν 

μεταβάλλονται παρά τη προσπάθεια – τελικώς οδηγούν τους ασθενείς να αισθάνονται 

«άμοιροι» και αβοήθητοι (Seligman, 1975), και στο να υιοθετούν την άποψη ότι πολύ 

σημαντικοί τομείς της ζωής τους «κατευθύνονται» από τη μοίρα, τη τύχη, τις 

εκάστοτε αλλαγές κ.τ.λ. (Rotter, 1966). Ο εξωτερικός έλεγχος των απόψεων του 

ασθενούς και η χαμηλή αίσθηση ελέγχου της ζωής του καθιστούν το άτομο αδύναμο 

να «διαπραγματευτεί» επιτυχώς με την ασθένεια και τα προβλήματα τα οποία αυτή 

επιφέρει και κάνουν το άτομο πιο ευάλωτο στην ανησυχία και την κατάθλιψη (Pearlin 

et al., 1981; Turner & Noh, 1988; Badger, 1993).  

 

Σχετικά με την προοπτική στρεσσογόνων καταστάσεων του ατόμου κατά τη διάρκεια 

της ζωής του, οι χρόνιες ασθένειες μπορούν να δημιουργήσουν εξωτερικές δυσκολίες 

σε ποικίλους τομείς της ζωής συμπεριλαμβανομένου οικονομικών δυσκολιών, 

εργασιακών δυσκολιών και δυσκολιών στην οικογενειακή ζωή του ατόμου και 

τελικώς να οδηγήσουν στη κατάθλιψη. Οι χρόνια νοσούντες είναι πολύ πιθανό να 
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έχουν μειωμένο εισόδημα εξαιτίας των λιγότερων ωρών εργασίας αλλά και της 

πιθανής απώλειας της εργασίας και επίσης να αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλά 

χρήματα και χρόνο σε θεραπείες (Strauss et al., 1984). Το αποτέλεσμα μπορεί να 

είναι σοβαρά οικονομικά προβλήματα και επιπρόσθετη επιβάρυνση του ασθενούς. 

 

Ένας πολύ σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για εμφάνιση ψυχολογικών 

διαταραχών είναι και η προοπτική απώλειας της κοινωνικής υποστήριξης που ίσως να 

δεχθεί ο ασθενής. Μία πιθανή ατυχία στην υγεία κάποιου μπορεί να υπογραμμίσει τη 

σημασία της κοινωνικής υποστήριξης η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για να 

διατηρηθεί η καλή ψυχολογική κατάσταση του ατόμου (Barrera 1986, 1988; 

Vihjalmsson, 1993a). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι δυσκολίες οι οποίες 

σχετίζονται με τις συνθήκες που επικρατούν στη ζωή ενός ασθενούς που πάσχει από 

χρόνια ασθένεια μπορούν να μειώσουν την κοινωνική υποστήριξη. Υπάρχουν 

αρκετές δυνητικές αιτίες που εξηγούν αυτή τη κατάσταση. Κατά κύριο λόγο οι 

ασθενείς ίσως αρνούνται να παραδεχτούν ή επιχειρούν να αποκρύψουν την ασθένειά 

τους (Strauss et al., 1984). Επίσης, ο κοινωνικός περίγυρος των ασθενών ίσως να μην 

υιοθετεί μια υποστηρικτική στάση προς τους ασθενείς διότι είναι επηρεασμένος από 

την ατυχία που έπληξε τον ίδιο τον ασθενή (Vihjalmsson, 1993a). Μία άλλη αιτία 

έλλειψης κοινωνικής υποστήριξης συνίσταται στη μειωμένη ενέργεια και στη  

μειωμένη συναισθηματική ευελιξία του ασθενή που μπορούν να επιδρούν αρνητικά 

στην ικανότητα του ασθενούς να επικοινωνεί και να ζητεί την κοινωνική υποστήριξη 

(Vihjalmsson, 1998). Συνδυάζοντας μάλιστα αυτό και με τη πιθανή αποφυγή 

υποστήριξης εκ μέρους του κοινωνικού περίγυρου εξαιτίας της αμηχανίας που μπορεί 

να βρίσκεται (Strauss et al., 1984). Πλειάδα ερευνών επανειλημμένα έχει δείξει ότι 

άτομα τα οποία δοκιμάζονται σε αρνητικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους δηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα λαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης 

(Henderson et al., 1981; Prodicano & Heller, 1983). Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι 

υψηλά επίπεδα δυσκολιών που προέρχονται από χρόνιες ασθένειες και από 

κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα υποστήριξης 

(Burke &Weir, 1977; Pearlin et al., 1981; Finney et al., 1983).  

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, οι ψυχολογικές προοπτικές και οι προοπτικές κοινωνικής 

υποστήριξης εξηγούν τη σύνδεση των χρόνιων ασθενειών με διαταραχές στη ψυχική 

υγεία του ατόμου και κυρίως με την εμφάνιση της κατάθλιψης. Παρακάτω 
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παρουσιάζεται το ψυχοκοινωνικό μοντέλο της επίδρασης των χρόνιων ασθενειών στη 

κατάθλιψη έτσι όπως παρουσιάζεται από τη R. Vilhjamsson (Vihjalmsson, 1998).  

 

Χρόνιες ασθένειες και κατάθλιψη 

 
 Ψυχοκοινωνικό μοντέλο των επιδράσεων των Χρόνιων ασθενειών στη κατάθλιψη  

        

Οικογενειακές 
δυσκολίες 

Επαγγελματικές 
Δυσκολίες  

Οικονομικές 
Δυσκολίες 

Κοινωνική  
υποστήριξη 

Αυτοεκτίμηση Έλεγχος στις  
Αποφάσεις 

Συνθήκες 
Χρόνιων 
Ασθενειών 

Κατάθλιψη 
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1.2. ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ STRESS – ΑΠΕΙΛΗ 

ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

  

 

 
Αρχικά σημειώνεται ότι παλαιότερες έρευνες έχουν καταδείξει ότι η αβεβαιότητα – η 

οποία μάλιστα σχετίζεται με πολλές από τις χρόνιες ασθένειες – αποτελεί έναν 

ιδιαίτερα δυναμικό στρεσσογόνο παράγοντα ( Monat, Averill, & Lazarus, 1972; 

Zakowski, 1995), αν και οι διαφορές των υποκειμένων στις αντιδράσεις τους 

απέναντι στην αβεβαιότητα δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς (Greco, Roger., 2002).  

 

Μια πλειάδα ευρημάτων υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι η αβεβαιότητα αποτελεί έναν 

δυναμικό στρεσσογόνο παράγοντα. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα πειραμάτων σε 

σχέση με το stress και το αίσθημα αβεβαιότητας έδειξε ότι οι συμμετέχοντες 

προτιμούν άμεσες και απότομες ηλεκτρικές δονήσεις τις οποίες γνώριζαν ότι θα 

δεχθούν, σε σχέση με άλλες οι οποίες θα ήταν ξαφνικές και τις οποίες – όταν τις 

δέχονταν – τις θεωρούσαν πιο έντονες από ότι πραγματικά ήταν (Badia, McBane, 

Suter & Lewis, 1966) και ακόμη οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν μία πιο ανήσυχη 

συμπεριφορά όταν δέχονταν τους ξαφνικούς ηλεκτρικούς ερεθισμούς (Badia et al., 

1966; Lanzetta & Driscoll, 1966; Pervin, 1963). 

 

Επίσης σε ένα άλλο πείραμα κατά το οποίο οι συμμετέχοντες βίωσαν την αντίθετη 

μέτρηση (countdown) πριν από έναν ηλεκτρικό ερεθισμό όντας χωρισμένοι σε 

τρεις(3) ομάδες και η κάθε ομάδα είχε διαφορετικό επίπεδο βεβαιότητας (1η ομάδα 

5% , 2η ομάδα 50% και 3η ομάδα 95%) για την αίσθηση του ηλεκτρικού ερεθισμού 

(Epstein & Roupenian, 1970). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα με μόνο το 5% 

βεβαιότητα έδειξε πιο έντονη εφίδρωση και αυξημένο καρδιακό ρυθμό από ότι οι 

άλλες δύο ομάδες. Επόμενη έρευνα έδειξε ότι η ομάδα με το χαμηλότερο βαθμό 

βεβαιότητας ως προς τη βίωση του ηλεκτρικού ερεθισμού παρουσίασε υψηλότερη 

διακύμανση ως προς τη δερματική εφίδρωση (Monat, Averill, & Lazarus, 1972; Price 

& Geer, 1972), ως προς τη απότομη αντίδραση του δέρματος (Monat, Averill, & 

Lazarus, 1972) και ως προς τα αποτελέσματα του καρδιακού ρυθμού (Jennings, 

Averill, Opton & Lazarus, 1971) από ότι παρουσίασαν οι άλλες ομάδες. Οι 
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συμμετέχοντες επίσης δήλωσαν μεγαλύτερη ανησυχία και αβοήθητοι κάτω από την 

κατάσταση κατά την οποία ο ηλεκτρικός ερεθισμός ήταν 100% μη αναμενόμενος 

(Monat et al., 1972). 

 

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η αναμονή μιας μελλοντικής, πιθανής απειλής 

αποτελεί ένα δυνητικό ψυχολογικό ερέθισμα το οποίο έχει επίδραση στο ενδοκρινικό 

σύστημα και στο συμπαθητικό – ανδρεναλικό σύστημα (medulla system) (Mason et 

al., 1973 Voigt, Ziegler, Grunert-Fuchs, Bickel, & Fehm-Wolfsdorf, 1990; Zakowski, 

1995). Αν και οι έρευνες έδειξαν ότι η αβεβαιότητα αποτελεί έναν έντονο 

στρεσσογόνο παράγοντα δεν έχει συσχετιστεί με πιθανή επίδραση της 

προσωπικότητας στη παρουσίαση αγχώδους συμπτωμάτων. 

 

Μία άλλη σχετική μεταβλητή της προσωπικότητας, η «ανοχή/αντοχή στην 

αμφιβολία» (e.g. Budner, 1962; Frenkel – Brunswick, 1949; Furnham, 1995; Norton, 

1975), έχει επικεντρωθεί στις υποκειμενικές διαφορές των ατόμων όσον αφορά την 

προτίμηση διφορούμενων καταστάσεων. Αυτή η κατασκευή έχει παρουσιάσει έναν 

αριθμό «προβληματικών» θεμάτων, όπως είναι η σπάνια συμφωνία ως προς τον 

ορισμό, η έλλειψη της προβλεπόμενης εγκυρότητας και η χαμηλή ψυχομετρική 

αξιολόγηση στους τρόπους όπου αυτή μετράται (Furnham, 1994, 1995). Επιπλέον, η 

ανοχή/αντοχή στην αμφιβολία ορίζεται σαν μία συνολική κατασκευή της 

προσωπικότητας η οποία επηρεάζεται για παράδειγμα από τις αξίες μιας θρησκείας, 

από την προσωπική αντίληψη του ατόμου και από το κατά πόσο το υποκείμενο 

επιδεικνύει μία απολυταρχική συμπεριφορά ή όχι (Budner, 1962; Frenkel – 

Brunswick, 1949; Kenny & Ginsberg, 1957). Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών η 

έρευνα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα παραμένει μη αξιόπιστη. 

 

Η αβεβαιότητα έχει μελετηθεί ως ένας στρεσσογόνος παράγοντας και υπό το πλαίσιο 

της ασθένειας και της εισαγωγής του ασθενή στο νοσοκομείο. Σε έρευνα όσον αφορά 

την αβεβαιότητα στην ασθένεια χρησιμοποιείται η μονάδα μέτρησης της 

αβεβαιότητας Mishel ( MUIS – Mishel, 1981), η οποία μετράει την αβεβαιότητα στις 

ζωές ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρή ασθένεια, θεραπεία και εισαγωγή στο 

νοσοκομείο. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να απευθύνεται σε «κλινικά» 

δείγματα και μετράει την αβεβαιότητα στη συμπτωματολογία, στη διάγνωση, στη 
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θεραπεία και στη σχέση μεταξύ ασθενών και ατόμων που τους βοηθούν και στα 

μελλοντικά σχέδια των ασθενών.  

 

Σε ένα άλλο σημαντικό πείραμα του McIntosh (1974, 1976) υπογραμμίστηκε ότι οι 

ασθενείς με καρκίνο βιώνουν μία έντονη αίσθηση αβεβαιότητας και χρειάζονται 

πολλές πληροφορίες για την ασθένειά τους. Έρευνες σε πολλές χώρες έχουν δείξει ότι 

η αβεβαιότητα είναι πολύ πιο υψηλή όταν περιμένει κάποιος τη διάγνωση για 

εξετάσεις καρκίνου (Mishel, 1997), και επίσης ότι η κοινωνική υποστήριξη μειώνει 

την αβεβαιότητα (White & Frasure – Smith, 1995). Επίσης, η αβεβαιότητα σχετίζεται 

θετικά με την ανησυχία και την κατάθλιψη (Richardson et al., 1987; Webster & 

Christman, 1998).  

 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο συνδέεται με τα όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω είναι οι έντονοι στρεσσογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα με 

χρόνιες ασθένειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνει μια αναφορά στους 

ασθενείς οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τη νόσο του HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), όπως καλύτερα το γνωρίζουμε AIDS (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome). Πολλοί κλινικοί της Υγείας έρχονται σε επαφή με τέτοιου 

είδους ασθενείς και στοχεύουν σε διάφορες συμπεριφοριστικές θεραπείες. Η 

παρέμβαση γίνεται ώστε να βοηθηθούν οι ασθενείς στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

ενίσχυσης, στην υιοθέτηση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες θεραπείες ιατρικού 

περιεχομένου και στους φυσικούς περιορισμούς που θέτει η συγκεκριμένη νόσος στο 

άτομο. Επίσης, στοχεύεται η διατήρηση των υποστηρικτικών κοινωνικών σχέσεων. 

Αυτή είναι μία καθημερινή διαδικασία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με τη νόσο του 

HIV αλλά και τα άτομα που ζουν μαζί με αυτούς τους ασθενείς (σύζυγοι, οικογένεια, 

ιατροί και κοινωνικό δίκτυο) (Thomason et al., 1996).  

 

Εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η νόσος του HIV προσλαμβάνεται ως ιδέα 

μέσα από δύο πολιτισμικές προοπτικές. Πρώτον, υπάρχει ένας μέρους από τον 

πληθυσμό που νοσεί από τη νόσο του  HIV το οποίο επηρεάζεται περισσότερο. 

Επίσης, από τις δύο ομάδες που χαρακτηρίζονταν περισσότερο από την ασθένεια 

ειδικά τα πρώτα χρόνια της επιδημίας (ομοφυλόφιλοι άνδρες και χρήστες 

ναρκωτικών), οι επιδράσεις της νόσου έχουν πλέον αυξημένες επιπτώσεις ανάμεσα 

στα άτομα με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ανάμεσα στα άτομα των 
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Αφροαμερικανών και στους πληθυσμούς των Λατινοαμερικάνικων χωρών. Η 

βιβλιογραφία όσον αφορά τη νόσο του HIV καταδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη 

επιλογής θεραπείας απόλυτα συνυφασμένη με το πολιτισμικό πλαίσιο του 

απευθυνόμενου πληθυσμού (Kelly, 1995) η οποία θα φέρει αποτελέσματα στη 

μείωση του stress. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι κλινικοί της υγείας οφείλουν να 

επιδεικνύουν ενσυναίσθηση με «ατυχείς» πληθυσμούς που πάσχουν από τη 

συγκεκριμένη νόσο. Μια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τη 

διαχείριση ασθενών με τη νόσο του HIV σε πανεπιστημιακά προγράμματα 

αποκάλυψε ότι οι γνώσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι ελλιπείς (Campos, 

Brasfield, & Kelly, 1989).  

 

Η δεύτερη οπτική της νόσου του HIV είναι ξεκάθαρα πολιτισμική. Πιο 

συγκεκριμένα, το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο οι ασθενείς/πελάτες ζουν με τη νόσο 

και λαμβάνουν θεραπεία είναι εξέχουσας σημασίας. Οι εκφάνσεις της νόσου του  

HIV περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών, πολιτικών, προσωπικών και 

φαρμακευτικών παραμέτρων, οι οποίες παράμετροι παραδοσιακά ορίζουν 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά όπως είναι η κοινωνική θέση, το φύλο και η σεξουαλική 

προτίμηση. Αν και υπάρχουν ιστορικές ομοιότητες για το πώς οι κοινωνίες έβλεπαν 

αρνητικά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα άτομα με τη νόσο του HIV 

είναι πολύ πιο κατακριτέα ακόμα και από ασθενείς με τη νόσο του Hansen ή και από 

άτομα με ψυχικές διαταραχές.  

 

Η νόσος του HIV επίσης είναι «γεμάτη» από αντιφάσεις. Αν και οι γνώσεις μας γύρω 

από το AIDS  είναι πολλές δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη γιατί κάποιοι ασθενείς μένουν 

για αρκετά χρόνια σχετικά υγιείς (υψηλό επίπεδο T – κυττάρων) ενώ άλλοι βιώνουν 

μία γρήγορη και άμεση χειροτέρευση της υγείας τους. Επιπλέον για αρκετούς από 

τους ασθενείς με τη νόσο του  HIV, η ίδια η νόσος έχει γίνει συνώνυμη με μια τελική 

και οριστική προς το θάνατο διάγνωση. Ωστόσο, με όλο και βελτιωμένες θεραπείες η 

νόσος του  HIV γίνεται καλύτερα κατανοητή με τον όρο μιας χρόνιας ασθένειας και 

όχι απαραίτητα με μια άμεση θανατηφόρο νόσο. Έχει παρατηρηθεί ότι ασθενείς οι 

οποίοι παραμένουν αισιόδοξοι και μετά τη διάγνωση ξεπερνούν ευκολότερα τα 

προβλήματα της νόσου και έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής σε αντίθεση με αυτούς οι 

οποίοι παραμένουν απαισιόδοξοι παρά τη σχετική πρόοδο στις φαρμακευτικές 
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αγωγές. (παρακάτω θα αναφερθεί και ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος τον οποίο 

επιτελούν τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα στις χρόνιες ασθένειες).  

 

Γεγονός είναι ότι μέχρι να βρεθεί μία θεραπεία οι ψυχολογικές παρεμβάσεις οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα θα πρέπει να είναι πιο συστηματικές και να προσαρμοστούν προς τη 

συγκεκριμένη νόσο. Η νόσος του HIV θεωρείται πλέον ως μία χρόνια ασθένεια  αν 

και προσεγγίσεις παρεμβάσεων έχουν μειωμένη χρήση στους ασθενείς. Ωστόσο αυτές 

οι παρεμβάσεις που υπάρχουν είναι αρκετά επιτυχημένες (Kalichman, 1995). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παρεμβάσεων αφορά τις συμπεριφοριστικές τεχνικές 

παρέμβασης στη μείωση του stress. Από τη βιβλιογραφία σημειώνεται ότι οι κλινικοί 

της Υγείας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το να έρχονται σε επαφή πληθυσμούς 

ατόμων με τη νόσο του HIV και με τις τεχνικές μείωσης του stress (Thomason et al., 

1996).   

 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί συνοπτικά και το «κόστος» στην 

συναισθηματική λειτουργικότητα των ατόμων με τη νόσο του HIV. Δηλαδή οι 

πιθανές επιδράσεις που έχει στους νοσούντες η ασθένεια. Ψυχοκοινωνικές 

διαταραχές σχετιζόμενες με τη νόσο του HIV διαδίδονται στη κλινική κοινότητα με 

στόχο την καλύτερη και σωστότερη αντιμετώπιση των νοσούντων. Ήδη από τα 

πρώτα χρόνια της επιδημίας οι κλινικοί συνειδητοποίησαν την ανάγκη να 

θεραπεύσουν τον «ανήσυχο εαυτό» (HIV – ασθενείς με αρνητική συμπεριφορά που 

ανήκουν στη κατηγορία υψηλού κινδύνου) από διαταραχές σχετιζόμενες με την 

ανησυχία, τη κατάθλιψη, το πένθος, τις σωματόμορφες διαταραχές και τη χρήση 

ουσιών (Landau – Stanton & Clements, 1993). Επίσης, ανάγκη παρέμβασης χρήζουν 

και τα μέλη των οικογενειών των ασθενών με τη νόσο του HIV καθώς αποτελούν τα 

πρωταρχική υποστήριξη των ασθενών ή και μια πολύ πιθανή πηγή stress για τους 

ασθενείς.  

 

Η ψυχολογική καταπόνηση θα πρέπει να παρουσιάζεται ως μία επιδείνωση της 

ψυχικής κατάστασης του ασθενούς και προπομπός ψυχολογικών διαταραχών ή 

αλλιώς μία άμεση προσαρμογή αντίδρασης στην ασθένεια. Πιο συχνά, οι διαγνώσεις 

για διαταραχές προσαρμογής, κατάθλιψης, ντελίριο, άνοιας και διαταραχές 

προσωπικότητας γίνονται στον πληθυσμό των ατόμων με τη νόσο του HIV, ωστόσο 

δεν είναι βέβαιο αν κάποιες από αυτές ή και όλες ίσως να έγιναν πριν τη μόλυνση του 
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ιού ή ως συνέπεια αυτής της μόλυνσης (Kalichman, 1995). Σημειώνεται ότι η 

ανησυχία και η κατάθλιψη αποτελούν τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές των ατόμων 

με τη νόσο του HIV (Kalichman & Sikkema, 1994). Ακόμη στη νόσο του HIV όπως 

και σε όλες τις χρόνιες ασθένειες υπάρχει διαφορά στη πρόγνωση της νόσου ανάλογα 

με το φύλο (ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί παρακάτω ενδελεχώς). 

 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τα επίπεδα stress ενός 

ατόμου και με τις χρόνιες ασθένειες αλλά και με τη γενικότερη αυτοαναφορά της 

υγείας είναι κατά πόσο ο εκάστοτε ασθενής είναι ευαίσθητος στα εξωτερικά 

ερεθίσματα που δέχεται. Μία κλίμακα μέτρησης της διαδικασίας ευαισθητοποίησης 

είναι η Highly Sensitive Person (HSP) η οποία συνοψίζεται στο να παρουσιάζει τα 

υψηλά επίπεδα της ευαισθησίας διακρίνοντας τα ερεθίσματα και καταδεικνύοντας τη 

πιθανή υπερδιέργεση από εξωτερικά ερεθίσματα. Ειδικότερα, σε έρευνα του G. 

Benham φάνηκε ότι η προοδευτική ευαισθητοποίηση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα 

συσχετίζεται θετικά με τα επίπεδα του stress και τα συμπτώματα στην υγεία.  

 

Σε αυτή τη περίπτωση, και επειδή το κεντρικό ζήτημα αυτής της εργασίας είναι το 

stress έτσι όπως αυτό βιώνεται μέσα από την πορεία μιας χρόνιας ασθένειας, θα δοθεί 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να περιγραφούν συμπεριφορές ασθενών 

επηρεασμένων από στρεσσογόνες καταστάσεις. Το  stress όπως περιγράφεται 

(Καραδήμας,  2005) έχει γίνει αντιληπτό κατά τρεις(3) κυρίως τρόπους: 

 

1)Το stress περιγράφεται ως εξαρτημένη μεταβλητή, ως αντίδραση του ατόμου σε 

ένα αρνητικό ερέθισμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το stress είναι η 

ψυχολογική και σωματική αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα. 

 

2)Στη δεύτερη περίπτωση το stress περιγράφεται από την προοπτική του 

ερεθίσματος ως μία ανεξάρτητη μεταβλητή. Ορίζεται ως χαρακτηριστικό του 

περιβάλλοντος και επηρεάζει τα άτομα. Σύμφωνα με τους Elliott & Eisdorfer 

(1982) υπάρχουν 4 τύποι στρεσσογόνων ερεθισμάτων: α) τα οξέα, χρονικά 

περιγεγραμμένα ερεθίσματα, β) ερεθίσματα σε διαδοχή, γ) οι χρόνιοι, περιοδικοί 

στρεσσογόνοι παράγοντες και δ) οι χρόνιοι στρεσσογόνοι παράγοντες. 
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3) Κατά τον τρίτο ορισμό, το  stress περιγράφεται ως μια διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει τόσο τα ερεθίσματα όσο και τις αντιδράσεις. Η μεγάλη αξία αυτής 

της θεωρίας έγκειται στο γεγονός ότι αποδέχεται την ύπαρξη και μιας άλλης 

διάστασης, αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος 

(Καραδήμας, 2005).  

 

Το stress λοιπόν θα μπορούσε να οριστεί απλά και συνοπτικά ως η αντίδραση – 

ψυχολογική και σωματική – του ατόμου σε ένα αρνητικό ερέθισμα. Πολλά άτομα 

τα οποία εκτίθενται έντονα και με μεγάλη διάρκεια σε στρεσσογόνες καταστάσεις 

είναι πολύ πιο πιθανό να παρουσιάσουν παθολογικές καταστάσεις που 

σχετίζονται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής με τα 

στρεσσογόνα ερεθίσματα. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται (Μάνος, 1997) 

υπάρχουν αρκετά είδη παθολογικών καταστάσεων/παραλλαγές που έχουν σαν 

βάση τους το stress. Πιο συγκεκριμένα, το ιστορικό ενός σοβαρού στρεσσογόνου 

παράγοντα και η επαναβίωσή του τραυματικού γεγονότος (το να βιώσει κάποιος ή 

να γίνει μάρτυρας με πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο, με σοβαρό 

τραυματισμό ή με απειλή της σωματικής ακεραιότητας της δικής του ή των γύρω 

του) σημαίνει Διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό stress (PTSD). Μία άλλη 

παθολογική κλινική κατάσταση είναι η διαταραχή από οξύ stress. Αυτή η 

διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί ως απάντηση σε ένα ακραίο και τραυματικό 

γεγονός και συνοδεύεται από τα ακραία διασχιστικά συμπτώματα όπως 

συναισθηματικό μούδιασμα, αποπραγματοποίηση, αποπροσωποίηση και αμνησία. 

Όλα αυτά μπορούν να ξεκινήσουν έπειτα από έντονο άγχος και από επαναβίωση 

του γεγονότος. 

 

Παρατηρείται λοιπόν ότι προβλήματα εξαιτίας του υψηλού επιπέδου stress 

παρατηρούνται συχνά. Κοινή αιτιολογία τα δυσάρεστα γεγονότα που μας 

συμβαίνουν κατά καιρούς με αποτέλεσμα να συνδέουμε καταστάσεις με 

δυσάρεστα συναισθήματα και να επηρεαζόμαστε και σε ανάλογες καταστάσεις 

στο μέλλον. Βάσει της βιβλιογραφίας πολλοί κλινικοί της υγείας πολύ συχνά 

φροντίζουν άτομα των οποίων τα πολύ υψηλά επίπεδα των ψυχολογικών 

συμπτωμάτων (ανησυχία και κατάθλιψη) σχετίζονται με τις αναφερόμενες 

φυσικές ασθένειες (Jenkins, 1985). Ως αποτέλεσμα χρήσης πηγών ανακούφισης 

όπως είναι οι συναντήσεις με γιατρούς, διαγνωστικά τεστ και φαρμακευτικές 
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παρεμβάσεις, τα άτομα συνήθως αναφέρουν υψηλά επίπεδα διαταραχών που 

σχετίζονται με σωματικά συμπτώματα και εκτιμάται ότι ξοδεύουν εννέα(9) φορές 

μεγαλύτερα ποσά σε υπηρεσίες υγείας από ότι ο μέσος πολίτης στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής (Smith, Monson & Ray, 1986). Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι 

πιθανός συνδυασμός αρνητικού συναισθήματος και φυσικής ασθένειας 

παρατηρείται σε εφήβους και σε δείγματα κολλεγιακών φοιτητών (Jorgensen & 

Richards, 1989; Terre & Ghiselli, 1995; Neitzert, Davis & Kennedy, 1997), 

προτείνοντας ότι οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη φυσική ασθένεια που 

αναφέρεται είναι «παρών» κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της πρώιμης 

ενήλικης ζωής. Το αρνητικό συναίσθημα και τα φυσικά συμπτώματα 

αναφέρονται συχνά κατά τη διάρκεια των αρνητικών συμβάντων της ζωής μας 

(Derogatis & Coons, 1993). Επίσης, πιθανές πτώσεις στην επίδοση των μαθητών 

σχετίζονται με τις στρεσσογόνες αντιδράσεις απέναντι στις αλλαγές περιστάσεων 

στη ζωή (Terre & Ghiselli, 1995). Δίνονται έτσι λοιπόν οι συνδέσεις μεταξύ των 

στρεσσογόνων καταστάσεων της ζωής, των φυσικών ασθενειών (αναφέρονται ως 

δείκτης της ψυχικής υγείας) και της χρήσης υπηρεσιών υγείας. Μία προσπάθεια 

να μετριαστούν οι επιδράσεις των ψυχολογικών παραγόντων στη σχέση μεταξύ 

του stress και των συμπτωμάτων αναφέροντας μια υποσχόμενη σχέση για πιθανή 

μελέτη σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης και γνώσης στις υπηρεσίες 

υγείας (Jorgensen et al., 1999).  

 

Η προφύλαξη από το stress μπορεί δυνητικά να μειώσει τις δυσκολίες που 

προκύπτουν στην υγεία και σχετίζονται με τα επίπεδα stress που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της ζωής. Η προφύλαξη ή ο μετριασμός, επιδράσεις που 

αναφέρονται στην αντίληψη του «τώρα»/του παρόντος συγκεκριμένων 

περιστασιακών παραγόντων ή προσωπικών χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν 

να αποτρέψουν την ασθένεια η οποία μπορεί να έχει ως γενεσιουργό αιτία το 

stress. Kobasa et al. πρότεινε ότι μία σκληρή προσωπικότητα, η κοινωνική 

υποστήριξη και η φυσική άσκηση μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο 

προστατευτικών παραγόντων για τις ασθένειες που προέρχονται από το stress. Σε 

έρευνα των Manning & Fusilier (1999) με δείγμα 137 ανδρών επιχειρηματιών, 

βρέθηκε ότι η προαναφερθείσα υπόθεση επιβεβαιώνεται. Η χρήση και η 

καταγραφή των επισκέψεων στις υπηρεσίες υγείας θεωρείται αντικειμενική 

κλίμακα μέτρησης. Για την καλύτερη κατανόηση παρακάτω θα παρουσιαστεί 
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ορισμένο μέρος της βιβλιογραφίας σε σχέση με αυτούς τους παράγοντες 

προφύλαξης, απέναντι στις ασθένειες που προέρχονται από αυξημένα επίπεδα 

stress. Δηλαδή αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι μειώνουν το stress : 

 

1) Κοινωνική Υποστήριξη:  Στη βιβλιογραφία σημειώνεται, και οι παρούσες 

έρευνες προτείνουν ότι η κοινωνική υποστήριξη έχει επικερδή επιδράσεις σε 

ποικιλία φυσικών και ψυχικών προβλημάτων. Σε μία ανασκόπηση 81 

ερευνών, ο Uchino φαίνεται να καταλήγει ότι η κοινωνική υποστήριξη 

σχετίζεται με α) καλύτερο καρδιακό ρυθμό, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση β) 

όσον αφορά την ενδοκρινική λειτουργία παρατηρείται χαμηλό επίπεδο 

κατεχολαμινών και γ) καλύτερη ανοσοβιολογική λειτουργία. Οι Theorell & 

Karasek παρουσίασαν στοιχεία τα οποία δήλωναν ότι η έλλειψη υποστήριξης 

στον εργασιακό τομές σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο παρουσίασης 

καρδιοαγγειακών ασθενειών. Επίσης, σε έρευνα του Sumi βρέθηκε ότι 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ λαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης και 

είδος αυτό – αναφορών σχετικά με τη φυσική/σωματική και ψυχολογική 

ευεξία. Ακόμη η λαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται θετικά με το 

αίσθημα της χαράς σε Κινέζους φοιτητές οι οποίοι εγγράφονταν σε 

πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας (Manning & Fusilier, 1999). Επιπροσθέτως, ο 

Finch παρατήρησε σχέση ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και στη 

γενικότερη ικανοποίηση για τη ζωή (σκορς στο Inventory of Socially 

Supportive Behaviors). Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μειωμένη χρήση 

αλκοόλ μεταξύ φοιτητών με υψηλά επίπεδα λαμβανόμενης κοινωνικής 

υποστήριξης την περίοδο των εξετάσεων η οποία χαρακτηριζόταν από αυτούς 

ως έντονα στρεσσογόνος (Steptoe et al., 1996). Επιπλέον οι φοιτητές με 

χαμηλή λαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη παρουσίαζαν αύξηση στη 

κατανάλωση αλκοόλ. Αυτά τα δεδομένα προβάλλουν τον προστατευτικό ρόλο 

της κοινωνικής υποστήριξης σε σχέση με τα επίπεδα του stress. Ωστόσο από 

κάποιους ερευνητές υπάρχει ο σκεπτικισμός σε σχέση με πιθανά 

μεθοδολογικά προβλήματα.  

2) Φυσική Άσκηση: Υπάρχει μια ογκώδης βιβλιογραφία σε σχέση με τις 

επιδράσεις που έχει η άσκηση στην υγεία. Περιληπτικά θα αναφερθώ στο ότι 

η άσκηση μπορεί να επηρεάσει την ανοσοβιολογική λειτουργία (Neiman et 

al., 1990; Jonsdottir  et al., 1997) και την πιθανότητα θνησιμότητας (Lissner et 
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al., 1996). Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η φυσική άσκηση σχετίζεται με 

μειωμένο κίνδυνο ευερεθιστότητας και καρκίνου (Rieu., 1995). Επίσης 

πλήθος ερευνών ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την 

τεκμηρίωση της άποψης σύνδεσης της φυσικής άσκησης με «ψυχολογικά» 

κέρδη (Jex S. M., 1991; VanDoornen et al., 1993).  

3) Χρήση των Υπηρεσιών Υγείας: Στοιχεία δείχνουν ότι το αυξημένο stress το 

οποίο παρατηρείται στη ζωή μας σχετίζεται με την συχνότερη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας. Έχουν καταγραφεί σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ 

του stress στον χώρο εργασίας και τις επισκέψεις στις υπηρεσίες υγιεινής 

(Manning et al., 1996). Επίσης, τα διάφορα στρεσσογόνα γεγονότα της ζωής 

μας  έχουν ισχυρή σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ότι με τις 

αυτό-αναφορές ασθένειας (Antoni., 1985). Επιπλέον σημειώνεται ότι η 

κοινωνική υποστήριξη επιτελεί έναν προστατευτικό ρόλο για το stress σε 

σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας (Pilisuk ., 1987). Άτομα με 

μειωμένη κοινωνική υποστήριξη παρουσίασαν αυξημένο stress σε σχέση με 

άτομα με υψηλή κοινωνική υποστήριξη.  

4) Σκληρότητα/Δυναμική Χαρακτήρα: Έχει παρατηρηθεί ότι άτομα με σκληρό 

χαρακτήρα αντιμετωπίζουν μικρότερο πόνο και λιγότερες ασθένειες σε σχέση 

με τα άτομα τα οποία δεν είναι όσο «δυνατά». Αυτό εξηγείται υπό το 

καθεστώς ότι τα σκληρά άτομα τείνουν να έχουν έλεγχο των καταστάσεων, να 

αφιερώνονται σε στόχους και συνηθίζουν να κρίνουν τα γεγονότα ως 

προκλήσεις και ευκαιρίες παρά σαν πηγές stress. Ένας μεγάλος αριθμός 

πρόσφατων ερευνών έχει δηλώσει τις κύριες επιδράσεις της σκληρότητας του 

χαρακτήρα σε σχέση με τα προβλήματα υγείας. Σε ερευνά του ο Sharpley 

(1995) βρήκε ότι η σκληρότητα/αντοχή του χαρακτήρα είναι ο πιο δυναμικός 

παράγοντας πρόβλεψης για τη συνολική καλή υγεία. Αντιθέτως, οι Clark & 

Hartman δεν βρήκαν ότι η σκληρότητα του χαρακτήρα έχει κάποιο άμεσο 

αντίκτυπο στην υγεία. Κατανοούμε ότι τα αποτελέσματα μεταξύ του κατά 

πόσο είναι σκληρός ο εκάστοτε χαρακτήρας και της υγείας (περιλαμβάνοντας 

και στρεσσογόνα χαρακτηριστικά) είναι αντιφατικά και χρήζουν περαιτέρω 

μελέτης. 
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Πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιοι παράγοντες μπορούν να είναι προβλεπτικοί 

μιας ασθένειας, δηλαδή ποιοι παράγοντες μπορούν να προβλέψουν μία ασθένεια 

(πρόγνωση – πορεία – πιθανή θεραπεία). Μεγάλο ποσοστό ερευνών θέτει το 

περίγραμμα της σύνδεσης μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και περιστασιακών 

ανάλογα με την κατάσταση παραγόντων επικινδυνότητας (Justice, 1988; Ornstein 

et al., 1989; Scheier & Carver 1992). Ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο αυτού του 

τρόπου σκέψης αφορά και τη θέση της θεωρίας περί «αμοιρίας»-«αβοηθησίας» 

(Peterson & Bosio, 1991, 1993, 2001). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο διάθεσης – 

stress, το stress συνδέεται με ένα απαισιόδοξο μοντέλο – τρόπο εξήγησης το 

οποίο οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα, περιλαμβάνοντας και τις ασθένειες 

μεταξύ των υποκειμένων είναι βιολογικά ή σε άλλο επίπεδο ευάλωτοι. 

 

Το μοντέλο εξήγησης είναι μια αντιληπτική μεταβλητή προσωπικότητας η οποία 

αφορά την ευαισθησία/συνήθεια να εξηγούμε άσχημα πράγματα 

περιλαμβάνοντας συνεχώς τον εαυτό μας σε αυτό (κάτι το οποίο έχει συνέπειες 

και στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου), είναι «παρόν» σε σταθερή βάση και έχει 

συνολικές επιδράσεις (Peterson & Seligman., 1984). Αυτό το μοντέλο εξήγησης 

έχει «κατηγορηθεί» εκτενώς ότι είναι παράγοντας επικινδυνότητας για την 

κατάθλιψη (Sweeney, Anderson, & Bailey, 1986), αλλά ακόμη μέρος της 

βιβλιογραφίας το συσχετίζει με συμπτώματα «φτωχής» υγείας η οποία μπορεί να 

μετρηθεί με πλειάδα τρόπων: αναφορά συμπτωμάτων, επισκέψεις στον γιατρό, 

συνεχείς εξετάσεις, εναπομείναντας χρόνος με καρκίνο και άλλα (Seligman et al., 

1998; Levy et al., 1988; Peterson & Seligman & Vaillant., 1988).  

 

Μέχρις στιγμής η έρευνα δεν έχει δείξει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο εξήγησης 

σχετίζεται με το stress στο να κάνει μια ασθένεια πιο πιθανή. Ωστόσο, 

προηγούμενες έρευνες δεν είχαν δοκιμάσει την υπόθεση διάθεσης και  stress. 

Αντίθετα οι περισσότερες έρευνες είχαν εστιάσει στο θέμα της «κύριας 

επίδρασης» αυτού του μοντέλου στην «φτωχή» υγεία. Σε έρευνα η οποία εξέταζε 

το ρόλο του stress υπό το καθεστώς έντονων περιστατικών κατά τη διάρκεια της 

ζωής, δεν βρέθηκαν ικανοποιητικά στοιχεία παρεμβολής του «απαισιόδοξου 

μοντέλου εξήγησης» (Pessimistic Explanatory Style) (Dykema, Bergbower & 

Peterson, 1995).  
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Σε έρευνα της Jackson et al., (2001), me 198 φοιτητές από πολλές χώρες 

αποδείχθηκε ότι η υιοθέτηση εκ μέρους του ατόμου μιας μάταιης στάσης 

απέναντι στα γεγονότα προβλέπει το stress το οποίο συνδυάζεται με το 

απαισιόδοξο μοντέλο σκέψης και οδηγεί τα άτομα σε αρνητικά αποτελέσματα, 

περιλαμβάνοντας και τις φυσικές ασθένειες. 
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1.3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΧΡΗΣΗ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

 

 

 
Υπάρχει μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων θεωρητικών εργασιών οι οποίες επιχειρούν 

να εξηγήσουν πως τα υποκείμενα προσαρμόζονται στις απειλές για την υγεία τους και 

σε σοβαρές σωματικές ασθένειες. Τα τρία σημαντικότερα παραδείγματα που 

επιχειρούν να οργανώσουν τα στοιχεία εκείνα της υγείας και της προσαρμογής στις  

σοβαρές ασθένειες είναι: 1) το βιοφαρμακευτικό μοντέλο το οποίο δίνει έμφαση στην 

ασθένεια, 2) το ψυχολογικά μοντέλα προσαρμογή στις ασθένειες και 3) 

βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο το οποίο δίνει έμφαση και στην υγεία  και στη λειτουργία 

και στην ψυχική ευεξία. Στη παρούσα εργασία θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο 

δεύτερο μοντέλο και για τα υπόλοιπα θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση. 

 

Ο Dubos (1961) κατέγραψε τη σύνθετη φύση της υγείας και της προσαρμογής στην 

ασθένεια. Αυτά τα τρία μοντέλα επιλέχθηκαν σαν μία ανασκόπηση εξήγησης κατά 

πως τα υποκείμενα προσαρμόζονται στη χρόνια νόσο και δίδονται στοιχεία τόσο σε 

επίπεδο έρευνας όσο και σε κλινικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η ρευματοειδής 

αρθρίτιδα και η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελούν καλά παραδείγματα διότι 

περιλαμβάνουν ξεκάθαρους παθοψυχολογικούς παράγοντες και ψυχοκοινωνικά 

ζητήματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μία καλή εικόνα για την αξία 

και τους περιορισμούς για κάθε ένα από τα μοντέλα. 

 

1) Βιοφαρμακευτικό μοντέλο 

Το πρώτο επιστημονικό παράδειγμα για την υγεία προέρχεται με την ανάπτυξη 

του μηχανικού μοντέλου για το ανθρώπινο σώμα. Ο Descartes (1596 – 1650) 

έδειξε το σώμα σαν μία ανθρωπολογική αναπαράσταση της μηχανής. Ο Descartes 

συνειδητοποίησε την ασθένεια ως φυσική και τη θεώρησε και από μία 

υποκειμενική βάση και παραπέρα πραγματοποίησε τις έρευνές του στον τομέα 

των ασθενειών χωρίζοντας την ασθένεια σε κατανοητά συστατικά ξεχωριστά 

μέρη χωρίς να προσεγγίσει το όλο ζήτημα ολιστικά (Kelman, 1975; Larson, 
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1999). Η μεθοδολογία που ανέπτυξε από αυτή του την άποψη συνεχίζει να 

επηρεάζει την πρακτική της φαρμακευτικής ακόμη και σήμερα (Kelman, 1975). 

 

Το βιοφαρμακευτικό μοντέλο επικεντρώνεται στην ασθένεια και στην αδυναμία, 

τις πιθανέ αιτίες αυτών, στην πρόληψη και στη θεραπεία και είναι το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο «σύλληψης» της ασθένειας δίνοντας έμφαση στην 

φαρμακευτική πρόοδο ειδικά για συνθήκες όπως αυτές στις R.A. (Larson., 1999). 

Η  R.A. είναι μία χρόνια εκφυλιστική νόσος, άγνωστης αιτιολογίας. Πιστεύεται 

ότι η προέλευσή της σχετίζεται με γενετική προδιάθεση, νευροενδοκρινικούς 

μηχανισμούς και μηχανισμούς αυτοάνοσους αλλά και περιβαλλοντικοί και 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εμπλέκονται είτε στη παθογένεση είτε/και στην 

διαιώνιση αυτής της ασθένειας (Gordon & Hastings, 1998). Όσον αφορά την 

κατανόηση της νόσου η  R.A.  αλλά και η σκλήρυνση κατά πλάκας σχετίζονται με 

αλλαγές στη φυσική προσαρμογή, όπως είναι ο πόνος και η έλλειψη ικανότητας 

και απαιτεί κατανόηση των βιολογικών παραγόντων που αφορούν την φυσική 

λειτουργία σε όλη τη ζωή (Sutton et al., 2002). 

 

Η επικράτηση του βιοφαρμακευτικού μοντέλου στις έρευνες για τη θεραπεία της 

R.A. και της ΣΚΠ εμφανίζεται σε μια πλατιά βάση της βιβλιογραφίας ( Arend et 

al., 1995; Barnes., 1998; Bijlsma et al., 1999; Morand et al., 2002;). Το 

παραδοσιακό βιοφαρμακευτικό μοντέλο διαθέτει μία σχετικότατη μηχανιστική 

αντίληψη των ασθενειών και σχετίζεται με την φυσική λειτουργικότητα (Cioffi, 

1991). Το βιοφαρμακευτικό μοντέλο θεωρεί ως δεδομένη την άμεση αιτία και τη 

σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ ασθένειας και των συμπτωμάτων της (Cioffi, 

1991; Bezemer et al., 2000; Sokka et al., 2000; Jansen et al., 2000). Θεωρεί 

δηλαδή ότι οι φυσικές νόσοι προκαλούνται από προσβολή του φυσικού 

συστήματος του οργανισμού ή από βιοφαρμακευτικούς παράγοντες οι οποίοι με 

τη σειρά τους παράγουν ένα σύνολο συμπτωμάτων ανάλογων με τον τραυματισμό 

ή την ασθένεια (Lyddon, 1987). 
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Παρακάτω παρατίθεται σχηματικά το βιοφαρμακευτικό μοντέλο προσαρμογής 

στις χρόνιες ασθένειες με στόχο την πιο ολιστική θέαση του ζητήματος.      

 

Μοντέλο προσαρμογής στις χρόνιες ασθένειες 

 

 

  

                     

 

 
Ένα απλοποιημένο βιοφαρμακευτικό μοντέλο της R.A. και όλες οι συνδέσεις οι 

οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία προσαρμογής, περιλαμβάνοντας και τα επίπεδα του 

πόνου αλλά και των πιθανών ανικανοτήτων. 

  

 
 

Φυσική  
προσαρμογ
ή 

Νευροενδοκρι
νική 
λειτουργία  

Ανοσοβιολογ
ική 
λειτουργία 

Ασθένεια/Σύ
νδρομα 
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2) Ψυχολογικά μοντέλα της προσαρμογής στην ασθένεια 
 
Η παραδοχή ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην αιτιολογία και 

στην πορεία των σοβαρών χρόνιων ασθενειών (όπως είναι η R.A. & ΣΚΠ) έχει 

γίνει γνωστή τα τελευταία 50 χρόνια και αυτό γιατί δεχόταν τον σκεπτικισμό των 

καθηγητών φαρμακευτικής με εξέχοντα τον φυσικό Arnott (1954). Παραδοσιακά, 

η έρευνα μεταξύ της σχέσης ψυχολογικής λειτουργικότητας και φυσικής χρόνιας 

ασθένειας και στις ιατρικές αλλά και στις συμπεριφοριστικές επιστήμες είχε 

επικεντρωθεί στα ψυχιατρικά συμπτώματα όπως είναι η ανησυχία και η 

κατάθλιψη (Folkman & Greer, 2000). Η έμφαση σε αυτά τα συμπτώματα 

αποκαλύπτει μόνο ένα μέρος του κατά πως τα υποκείμενα τα υποκείμενα 

προσαρμόζονται στην ασθένεια. Μία άλλη πολύ σημαντική πλευρά του 

ζητήματος είναι της προσαρμογής στις ειδικές συνθήκες όπως είναι η  R.A. & 

ΣΚΠ είναι η ψυχολογική ευεξία και καλή κατάσταση και η διαδικασία βελτίωσης 

(coping process) που την υποστηρίζει (Folkman & Greer, 2000). Στη 

πραγματικότητα, η ψυχολογική προσαρμογή θεωρείται ότι επιτελεί έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά της ασθένειας και συνάμα αποτελεί και 

μιας μορφής εκμάθησης γνώσης της ίδιας της ασθένειας (όσον αφορά την πορεία 

της) (Taylor, 1983; Turk & Okifuji, 1997). Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει 

αφού συνειδητοποιήσουμε ότι τα υποκείμενα με R.A. έχουν να 

«διαπραγματευτούν» με τον πόνο, την έλλειψη ικανότητας αλλά και την 

αβεβαιότητα για τις μελλοντικές δυνατότητές τους, ασάφεια για την μελλοντική 

πορεία της ασθένειάς τους και έντονο αίσθημα ανασφάλειας για το αν θα 

μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως στο παρελθόν. Ο τρόπος με τον 

οποίο τα υποκείμενα συνδιαλέγονται με αυτά τα θέματα επηρεάζει την 

μελλοντική προσαρμογή τους στην ασθένεια (ψυχολογική και σωματική) (Affleck 

et al., 1987; Nicassio et al., 1985; Taylor et al., 1991; Taylor et al., 1983). Έρευνες 

σημειώνουν ότι πιθανή μεταβλητότητα στην φυσική λειτουργικότητα - ως 

απάντηση στις επιδράσεις της ασθένειας – οφείλεται στις ατομικές διαφορές των 

υποκειμένων στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας (Dwyer, 1997; 

Maunder & Hunter., 2001; Mikail et al., 1994; Revenson & Felton, 1989; Smith & 

Wallston, 1996; Smith et al., 1995). Μάλιστα, η εμπειρία του πόνου για 

παράδειγμα μπορεί  να μην είναι απλά αποτέλεσμα των ψυχολογικών και 

κοινωνικών παραγόντων (Sutton et al., 2002). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 
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τρεις ψυχολογικές δομές προσαρμογής στην ασθένεια, περιλαμβάνοντας α) την 

αντιληπτική προσαρμογή, 2) το παράδειγμα της βελτίωσης και τον ρόλο του 

stress και    3)τον ρόλο του νευροτισμού στην προσαρμογή στην ασθένεια. 

 

 

1) Η αντιληπτική προσαρμογή στα μοντέλα της ασθένειας 

Ο Taylor (1983) πρότεινε ένα αντιληπτικό μοντέλο προσαρμογής σε απειλητικά 

γεγονότα όπως είναι οι σοβαρές ασθένειες. Ο Taylor επισήμανε ότι η διαδικασία 

της προσαρμογής τοποθετείται γύρω από τρία θέματα: α) προσπάθεια να βρεθεί 

κάποιο νόημα σε αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, β) προσπάθεια για να κερδηθεί 

κάποιο είδος ελέγχου της ασθένειας και γ) μια προσπάθεια να ξανακατακτηθεί η 

χαμένη αυτό- πεποίθηση για τον ασθενή εαυτό. Σε αυτό λοιπόν το μέρος της 

εργασίας θα προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε στο θέμα της αποδοχής της 

ασθένειας και στις προσπάθειες για έλεγχο επί της ασθένειας αλλά θα 

αναφερθούν και οι συνέπειες της ψυχολογικής προσαρμογής. Αυτό το μοντέλο 

περί ψυχολογικής προσαρμογής θα φανεί αρκετά χρήσιμο για έρευνες που έχουν 

σχέση με χρόνιες ασθένειες όπως είναι η R.A. και η ΣΚΠ, και αυτό γιατί δίνεται 

έμφαση στην επανάκτηση της καλής ψυχικής υγείας περισσότερο από την 

επικέντρωση στην αρνητική πλευρά της προσαρμογής (Affleck et al., 1998). 

Επίσης αυτή προσέγγιση ίσως φανεί χρήσιμη στις έρευνες που 

πραγματοποιούνται σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στις  R.A.  επειδή η 

διαδικασία της προσαρμογής είναι μία διαδικασία η οποία αλλάζει συνεχώς. 

Συνεπώς τα υποκείμενα τα οποία αντιμετωπίζουν αλλαγές στις συνθήκες της 

ασθένειας που αντιμετωπίζουν όπως διακύμανση στην αίσθηση του πόνου και τις 

ανικανότητας και στη διάθεση τότε οι απαιτήσεις για την ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή αλλάζουν σε μεγάλο ποσοστό (Walker et al., 2004). 

 

Συστατικό στοιχείο της αντιληπτικής προσαρμογής στην ασθένεια, δηλαδή 

εννοείται να γίνει ξεκάθαρο η επίδραση του stress και της διαδικασία 

βελτίωσης/διαπραγμάτευσης με την ασθένεια επειδή αλλαγές στην πορεία της 

ασθένειας επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινή ζωή, φέρνοντας μεγάλες 

αλλαγές. Έτσι λοιπόν τα υποκείμενα αναγκάζονται να ορίσουν ξανά τα νοήματα 

που είχαν για την ασθένεια και τον κόσμο στο πλαίσιο της καθημερινής τους 

επιβίωσης (Fife., 1995). 
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Έτσι λοιπόν τα νοήματα κάποιου στο πεδίο της εμπειρίας του με την ασθένεια 

κατανοούνται στο πλαίσιο της απάντησής του σε αυτή την εμπειρία όπως αυτή 

εκφράζεται συμβολικά (Fife., 1995; Marris., 1974). Με άλλα λόγια, αυτή η 

συμβολική προοπτική αλληλεπίδρασης του νοήματος υποστηρίζεται από τη 

συγκεκριμένη αντιληπτικά απάντηση του υποκειμένου σε συγκεκριμένα 

γεγονότα. Συνεπώς, η συμπεριφορά βασίζεται σε αυτά τα νοήματα τα οποία 

ενεργοποιούνται από κοινωνικό πλαίσιο αλλά και τροποποιούνται μέσω 

διαδικασίας απάντησης του υποκειμένου στις περιστάσεις που του 

παρουσιάζονται στην καθημερινή του ζωή (Fife., 1995). Σημαντική θεωρητική 

δουλειά έχει λάβει χώρα σε σχέση με το πλαίσιο της εύρεσης νοήματος όπως αυτό 

αναφέρεται στα αρνητικά γεγονότα της ζωής και προτείνει τη δική του σημασία 

σαν μία διάσταση στις απαντήσεις απέναντι στην κρίση (Antonovsky., 1980). Σε 

ογκολογικές έρευνες διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των υποκειμένων 

προσπερνάει αυτή τη διαδικασία εύρεσης νοήματος  παρατηρώντας την μέσα από 

την ασθένεια του καρκίνου (Taylor., 1983) και το νόημα το οποίο αναπτύσσει έχει 

επίδραση στη ψυχική ευεξία και στην προσαρμογή (Barkwell, 1991; Lewis, 1989; 

Taylor., 1983; Fife., 1995). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ογκολογικούς 

ασθενείς, ο  Fife (1995) έδειξε ότι η εύρεση νοήματος - που είναι το 

«αποτύπωμα» της ασθένειας στον εαυτό, στις επιδιώξεις, στους μελλοντικούς 

στόχους – είναι προβλεπτική μεταβλητή της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, του 

προσωπικού ελέγχου, της αποφυγής, της θετικής επικέντρωσης και άρνησης των 

διαδικασιών βελτίωσης και της κοινωνικής υποστήριξης (Fife., 1995). Η εύρεση 

νοήματος αναφέρεται στην κατανόηση του υποκειμένου  των επιπτώσεων της 

ασθένειας προς τον εαυτό, τις σχέσεις μεταξύ των οικείων, προτεραιότητες και 

μελλοντικοί στόχοι. Περαιτέρω, η εύρεση νοήματος είναι η απάντηση σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση όπως είναι να έχει κάποιος R.A. η οποία αλλάζει 

συνεχώς (το ίδιο ισχύει και για τη ΣΚΠ) (Taylor., 1983). Μέχρι τώρα υπάρχει 

ελλιπής κατανόηση όσον αφορά την εύρεση νοήματος για τα άτομα με R.A. και 

αυτό ίσως να οφείλεται στον τύπο της  ασθένειας, στις περιόδους διάγνωσής της 

(κυρίως στη μέση ενήλικη ζωή) και στη σύνδεση όλων αυτών με τον υφιστάμενο 

πόνο και την ανικανότητα. 
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Η αντιληπτική διαδικασία αποδοχής της χρόνιας ασθένειας είναι συστατική στο 

να έχει το υποκείμενο αίσθηση και να βρει νόημα άμεσα συνυφασμένο με την 

ασθένεια. Το να καταλάβει κάποιος την κατάσταση περιλαμβάνοντας τις 

απαιτήσεις και να μάθει να ζει με αυτές έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μία 

συνηθισμένη στρατηγική βελτίωσης ανάμεσα στα άτομα με σοβαρές ασθένειες 

και είναι κρίσιμα στο να αποκτήσουν τα άτομα μία αισιόδοξη αίσθηση ελέγχου 

(Shapiro &  Astin., 1998). Αυτό έχει συνδεθεί με μικρότερης έκτασης 

ψυχολογικές διαταραχές αλλά επίσης και με υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας 

κατάθλιψης και με μικρότερη αίσθηση γενικής ευεξίας (Miller et al., 1996; Parle 

et al., 1996). Οι Austin et al., (1999) σε έρευνά τους βρήκαν ότι οι γυναίκες με 

καρκίνο του μαστού χρησιμοποιούν ένα ισορροπημένο μοντέλο ελέγχου, 

περιλαμβάνοντας τόσο την αποφασιστικότητα όσο και την αποδοχή και έδειξαν 

την καλύτερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή στις συνθήκες της ασθένειάς τους. 

Επιπλέον, ο Carver (1993) βρήκε ότι η αποδοχή έχει άμεση σχέση με χαμηλότερα 

επίπεδα διαταραχών στις γυναίκες στα πρώτα στάδια της ασθένειας (καρκίνος του 

μαστού). Σε έρευνα του McCracken (1998) φάνηκε ότι η αποδοχή του πόνου 

προβλέπει καλύτερη προσαρμογή σε εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως η 

ανικανότητα, το επαγγελματικό status και την κατάθλιψη. Επιπλέον η αποδοχή 

της ασθένειας βοηθάει τα υποκείμενα να έχουν μία πιο ρεαλιστική άποψη σχετικά 

με τις φυσικές απαιτήσεις που έχουν από τον οργανισμό τους σε κάθε μία φάση 

της ασθένειας (Schiaffino et al., 1998).  

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ο σημαντικός ρόλος που επιτελούν σε μία 

ασθένεια και στη διαδικασία προσαρμογής, η αίσθηση του ελέγχου εκ μέρους του 

ασθενή (Taylor., 1983). Επίσης, σχετικά με την αίσθηση του ελέγχου και χωρίς 

την απουσία αρνητικής επίδρασης φαίνεται να υπάρχει μείωση της ανησυχίας και 

της κατάθλιψης (Taylor., 1991). Ακόμη, όσον αφορά την στεφανιαία 

καρδιοαγγειακή νόσο φαίνεται ότι μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου οδηγεί σε 

χαμηλότερα επίπεδα διαταραχών ψυχικών σε όλη την πορεία της νόσου (Taylor., 

1991).  
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 Όσον αφορά στον λαμβανόμενο έλεγχο που μπορεί να υπόκεινται τα άτομα με 

ασθένειες τα αποτελέσματα είναι διφορούμενα. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα 

άτομα με καλή πρόγνωση της ασθένειας εμφανίζουν ψυχολογικά οφέλη όταν 

ελέγχονται από οικείους τους (Taylor et al., 1991). Επίσης φαίνεται ότι για πολλά 

άτομα που πάσχουν από μία ασθένεια ο έλεγχος που μπορούν να ασκήσουν άτομα 

του περιβάλλοντός τους, όπως οι οικογενειακοί γιατροί είναι πολύ σημαντικός  

(Taylor et al., 1991).  

 

Ένα πλήθος ερευνών έχει ακόμη μελετήσει τον ρόλο του λαμβανόμενου ελέγχου στις 

ρευματοπάθειες – περιλαμβάνοντας και τη R.A. – και τη ΣΚΠ. Σε έρευνα του Chaney 

(1996) μελετήθηκε η σχέση μεταξύ ασθένειες άγνωστης αιτιολογίας (χαρακτηριστικά 

της ασθένειας) και της κατάθλιψης. Στόχος της έρευνας ήταν να δοκιμαστεί η 

μετρίαση της επίδρασης του λαμβανόμενου καθημερινού ελέγχου εκ μέρους των 

ασθενών. Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι τα αρνητικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 

και αρνητικά γεγονότα τα οποία λάμβαναν χώρα ήταν προβλεπτικοί παράγοντες της 

κατάθλιψης υπό το καθεστώς μειωμένου λαμβανόμενου ελέγχου από τους ασθενείς. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτά τα αποτελέσματα συνηγορούν στην άποψη ότι 

υπάρχουν συγκεκριμένα είδη συμπεριφοράς που οδηγούν στην κατάθλιψη 

(συγκεκριμένα για τις ρευματοπάθειες). Επίσης, σε έρευνα των Wolfe et al.,  (1990) 

γυναίκες με ΣΚΠ και με μεγάλο έλεγχο απέναντι στις συνθήκες της ασθένειάς τους, 

παρουσίαζαν πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των μελλοντικών 

τους σχεδίων και γενικότερα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια στην καλή διάθεση. Μπορεί 

βέβαια αυτή η σχέση να είναι αμφίδρομη, δηλαδή η επίτευξη στόχων να επιφέρει τον 

έλεγχο και όχι μόνο το αντίθετο (Emmons & Kaiser., 1996; Taylor & Armor., 1996). 

Έτσι εμφανίζεται ότι μία μεγαλύτερη αίσθηση του προσωπικού ελέγχου σχετίζεται με 

καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή στις συνθήκες της ασθένειας.  

 

Αν και κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ψευδαισθήσεις στην απόκτηση ελέγχου είναι 

βοηθητικοί ακόμα και υπό τις συνθήκες μιας προχωρημένα σοβαρής ασθένειας, 

υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία που δείχνει ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις 

σχετίζονται με την θετική ψυχολογική προσαρμογή στις ρευματοπάθειες και στη 

ΣΚΠ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αποκτά μεγάλη σημασία η έρευνα των Affleck, 

Tennen et al., (1987) της οποίας έρευνας τα αποτελέσματα δηλώνουν τη σχέση 

μεταξύ του ελέγχου  και της γενικότερης καλής κατάστασης/ευεξίας των ατόμων με 



 32

σοβαρές αρθρίτιδες. Αν και ο προσωπικός έλεγχος πάνω στην ιατρική φροντίδα και 

θεραπεία σχετίζεται με τη θετική προσαρμογή, τα ευρήματα έδειξαν ότι τα 

υποκείμενα με πιο σοβαρές ασθένειες επέδειξαν μία αρνητική σχέση μεταξύ απόψεων 

περί ελέγχου επί της πορείας της ασθένειας και στην προσαρμογή (κάτι που δείχνει 

ότι ο έλεγχος επί της ασθένειας μπορεί να μην είναι πάντα τόσο επικερδής για το 

άτομο). 

 

Μερικοί συγγραφείς προτείνουν ότι οι σοβαρές ασθένειες δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως αρνητικά γεγονότα αλλά ως «ψυχοκοινωνικές μετατοπίσεις». Με 

άλλα λόγια, οι ρευματοπάθειες θα πρέπει να κρίνονται ως ένα συγκεκριμένο γεγονός 

με αρνητικές συνέπειες οι οποίες ωστόσο προκαλούν στα υποκείμενα/ασθενείς μία 

αναδόμηση των συμπεριφορών, αξιών, και επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν το 

έναυσμα για θετική ψυχολογική αλλαγή (Andrykowski et al., 1993; Shapiro et al., 

2001). 

 

 

2) Το stress και το παράδειγμα της βελτίωσης (coping) σαν μια εξήγηση για 

την προσαρμογή στην ασθένεια 

 

Ο Dubos περιέγραψε την προσπάθεια των υποκειμένων τα οποία πασχίζουν να 

διατηρήσουν την θετική ψυχική και σωματική ευεξία σαν «ένα τρόπο ζωής που 

δίνει τη δυνατότητα να επιτύχει μία πιο ωφέλιμη και λιγότερο επώδυνη ύπαρξη 

ενώ αυτοί αντιμετωπίζουν έναν μη τέλειο κόσμο» (Navarro., 1977). Ο Selye  

(1975) επίσης παρατήρησε ότι η ζωή και η υγεία είναι εκτενώς ένα ζήτημα 

προσαρμογής στο περιβάλλον. Κατέληξε να διατυπώνει την άποψη ότι εάν τα 

υποκείμενα προσαρμόζονται καλά, το stress και οι επακόλουθες ασθένειες 

μειώνονται, και από την άλλη πολλές συνηθισμένες ασθένειες και 

συναισθηματικές διαταραχές αυξάνονται εξαιτίας των λαθών στη απάντηση 

προσαρμογής στο stress (Selye, 1975). Σύμφωνα με αυτά τα περιβαλλοντικά 

μοντέλα, η υγεία σχετίζεται με την ικανότητα του οργανισμού να διατηρήσει μία 

ισορροπία με το περιβάλλον, με μια σχετική ελευθερία από τον πόνο, την 

ανικανότητα ή τους περιορισμούς, περιλαμβάνοντας και τις κοινωνικές 

δεξιότητες. Η υγεία υφίσταται όταν ένας οργανισμός «δουλεύει» με το 

περιβάλλον επιτυχώς και καθίσταται ικανός να αναπτύσσεται, να λειτουργεί και 
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να ευημερεί (Abanobi., 1986). Μέσα από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το 

stress και η προσπάθεια βελτίωσης παρέχουν ένα πεδίο κατανόησης για το πώς τα 

υποκείμενα αντιδρούν στις ασθενείς (και πιο συγκεκριμένα στις ρευματοπάθειες 

και στη ΣΚΠ). Επιπλέον, το  stress  και η προσπάθεια βελτίωσης ίσως 

προσφέρουν μία εξήγηση για την μεταβλητότητα στα θέματα υγείας, η οποία 

παρατηρείται πολύ συχνά σε κλινικές περιπτώσεις των ασθενών με την ίδια 

οργανική παθολογία (Zimmerman & Tansella, 1996). 

 

Ένας γενικός παράγοντας που ενοχοποιείται ότι επηρεάζει την προσαρμογή στις 

χρόνιες ασθένειες είναι η διαδικασία διαχείρισης/διαπραγμάτευσης με την 

ασθένεια (Lazarus & Folkman, 1984). Για τα υποκείμενα με ρευματοπάθειες, το 

πώς ένα υποκείμενο διαχειρίζεται την ασθένειά του έχει επαννειλλημένα συνδεθεί 

με την ψυχολογική προσαρμογή στις δυσκολίες (Smith, Wallston, Dwyer, & 

Dowby, 1997). Των   Lazarus & Folkman, 1984 stress και το παράδειγμα 

διαχείρισης έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο πεδίο της έρευνας σαν ένας τρόπος 

κατανόησης της διαδικασίας της ψυχολογικής προσαρμογής στις ρευματοπάθειες 

και στη ΣΚΠ. Σύμφωνα με την θεωρία τους, η διαχείριση με το πρόβλημα 

αναφέρεται στη συμπεριφορά και  στις αντιληπτικές απαντήσεις στα γεγονότα τα 

οποία λαμβάνονται ως επώδυνα και επικίνδυνα για την διατήρηση της ψυχικής 

ευεξίας (Lazarus & Folkman, 1984 ). Πολλοί ερευνητές έχουν περιγράψει 

διάφορα συστατικά της διαδικασίας διαχείρισης με την ασθένεια. Κορυφαίες 

όλων αυτών είναι οι εκτιμήσεις για τον κίνδυνο και την απειλή προς την ¨αξία¨ 

του ατόμου η οποία απειλείται από τον στρεσσογόνο παράγοντα και εξαρτάται 

από τον βαθμό ελέγχου της δυσκολίας (πόνος, ασθένεια κτλ) αλλά και την πιθανή 

επανάληψη της στρεσσογόνου κατάστασης (Lazarus, 1981; Zautra & Manne, 

1992). Η εκτίμηση της όλης διαδικασίας βασίζεται στη διαπίστωση ότι τα 

υποκείμενα εκτιμούν σταθερά τη σχέση τους με το περιβάλλον (Folkman &Geer, 

2000). Η διαδικασία αύξησης του stress ξεκινάει όταν τα υποκείμενα ανησυχούν 

με τις αλλαγές ή απειλές στο status των μελλοντικών στόχων και των σκοπών της 

ζωής. Η εκτίμηση της απειλητικής αλλαγής περιλαμβάνει τον υπολογισμό της 

προσωπικής αξίας των πραγμάτων  η οποία αποκαλείται, «πρωταρχική 

εκτίμηση». Ακόμη, ο υπολογισμός των επιλογών διαχείρισης με την ασθένεια 

αναφέρεται ως «δευτερεύουσα εκτίμηση». Η  «πρωταρχική εκτίμηση» 

περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για τον πόνο ή το χαμό που είδη βιώνουν, 
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επαπειλούμενο πόνο ή χαμό ή πρόκληση που απειλεί την δυνατότητα για έλεγχο 

της κατάστασης και επηρεάζει τις απόψεις του υποκειμένου (Folkman &Geer, 

2000). Έτσι εκτιμήσεις για ένα γεγονός, όπως είναι η διάγνωση μιας ασθένειας 

ίσως να προσδιορίζεται διαφορετικά από τα υποκείμενα τα οποία έχουν 

υποκειμενικές/ατομικές διαφορές.  

 

Η δευτερεύουσα εκτίμηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο της κάθε κατάστασης 

η οποία μπορεί να ελέγχεται από το υποκείμενο ή και να το μετατρέπει 

(συναισθήματα αβοηθησίας ). Αυτές οι απόψεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές στην 

δευτερεύουσα εκτίμηση της μετάλλαξης των επιλογών για έλεγχο της κατάστασης 

(Vitaliano et al., 1987). H πιο γνωστές από αυτές τις απόψεις είναι το πλαίσιο της 

αυτό – αποτελεσματικότητας του Bandura (1982) η οποία περιλαμβάνει: 

 

 

Μία πληθώρα από έρευνες που περιλαμβάνουν το στοιχείο της αποτελεσματικότητας 

και έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν δείξει ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση της πράξης 

και της πρόθεσης. Στην περίπτωση κατά την οποί τα υποκείμενα με ασθένειες, η 

άποψη για την αποτελεσματικότητας ίσως να μπορούν να παρακινήσουν προς 

«ευθυγράμμιση» με τις παρεμβάσεις όπως είναι τα προγράμματα άσκησης (Jette & 

Keysor, 2003).  

 

 «εξωτερική αποτελεσματικότητα», η οποία σημαίνει την 

άποψη ότι υπάρχει μία στρατηγική που μπορεί να φέρει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Αυτό – αποτελεσματικότητα, η άποψη του υποκειμένου 

ότι μπορεί να «δουλέψει» την στρατηγική. 
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Όπως λοιπόν προαναφέρθηκε οι εκτιμήσεις είναι πολύ σημαντικές για τις 

ρευματοπάθειες και τη ΣΚΠ και οι ερευνητές έχουν κάνει αυτές τις εκτιμήσεις για 

τον έλεγχο της ασθένειας και η πρόβλεψη έχουν βρει ότι ο έλεγχος συσχετίζεται με 

την ψυχολογική προσαρμογή (Affleck, Tennen et al., 1987; Turk & Rudy, 1986). 

Σημαντικότατο όμως είναι το θέμα των τρόπων διαχείρισης απέναντι σε μία απειλή, 

όπως μία τέτοια απειλή είναι και μια σοβαρή ασθένεια. Πιο συγκεκριμένα, οι 

αντιδράσεις στο θέμα του διαχείρισης απέναντι στην ασθένεια είναι μία σειρά 

δυναμικών και σκόπιμων συναλλαγών μεταξύ του υποκειμένου και του 

περιβάλλοντός του, η σκοπιμότητα των οποίων είναι να ρυθμίσουν την εσωτερική 

συναισθηματική κατάσταση (εστίαση στο συναίσθημα) και να μεταλλάξουν τις 

σχέσεις μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος (εστίαση στο πρόβλημα). Αυτό σημαίνει 

ότι καμία στρατηγική αντιμετώπισης δεν θεωρείται “a priori” καλύτερη από κάποια 

άλλη. Μόνο οι επιδράσεις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες της εκάστοτε στρατηγικής 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής (Lazarus & Folkman., 1984). 

Δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές που στοχεύουν στη λύση του προβλήματος, 

υποτιμώνται οι άλλες λειτουργίες της διαχείρισης προβλήματος οι οποίες 

επικεντρώνονται στη διαχείριση του συναισθήματος διατηρώντας την υψηλή αυτό – 

εκτίμηση και ένα θετικό ψυχικό «πρόσωπο» (ιδιαίτερα στο πλαίσιο ανίατων 

ασθενειών) (Lazarus & Folkman., 1984). Ακόμα, οι στρατηγικές διαχείρισης οι 

οποίες στοχεύουν στο συναίσθημα μπορούν να οδηγήσουν και να επιφέρουν μία 

βελτίωση της ψυχικής ευεξίας ακόμη και υπό το καθεστώς πολύ δυσάρεστων 

καταστάσεων (Folkman., 1997; Folkman & Greer., 2000). Η σημασία των 

στρατηγικών διαχείρισης που στοχεύουν στο συναίσθημα σχετίζεται με τα ευρήματα 

ότι οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού παρουσιάζουν ιδιαίτερη προσαρμογή 

συναισθηματική και βελτίωση γιατί παραπάνω από τις μισές των μεταβλητών που 

σχετίζονται με την συναισθηματική προσαρμογή αποδίδονται σε μεταβλητές των 

στρατηγικών διαχείρισης (Glanz & Lerman, 1992). Έτσι λοιπόν η διαδικασία της 

διαχείρισης του προβλήματος (ασθένεια) είναι σημαντική για να γίνονται ανεκτές 

τέτοιες δυσκολίες ή να μειώνονται και εν τέλει να καθιστούν τον ασθενή πιο ικανό, 

βελτιώνοντας τις ικανότητες προσαρμογής του, με απώτερο σκοπό να τον 

κινητοποιήσουν ώστε να ελέγξει το περιβάλλον του (Lazarus & Folkman., 1984). Ο  

Lazarus (1983) επαναλάμβανε συχνά ότι η σημασία της προσαρμοστικότητας και 

οποιασδήποτε άλλης στρατηγικής διαχείρισης εξαρτάται άμεσα από το περιεχόμενο 

και  οποιασδήποτε άλλη στρατηγική διαχείρισης μπορεί να προσφέρει βοήθεια εάν 
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λαμβάνει χώρα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Επίσης οποιαδήποτε στρατηγική 

διαχείρισης προβλήματος μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελεσματικότητα ανάλογα 

με τον πληθυσμό στον οποίο χρησιμοποιείται και από το είδος των συνθηκών κατά 

τις οποίες λαμβάνει χώρα (Smith & Wallston., 1996). Αναλύσεις στο παρελθόν του 

stress και του τρόπου διαχείρισης έχουν βρει ότι οι στρατηγικές διαχείρισης της 

ασθένειας που είναι εστιασμένες στο συναίσθημα είναι ιδιαιτέρως βοηθητικές και 

ανακουφιστικές στην αντιμετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων (Dunkel – Schetter 

& Feinstein, 1992). Ωστόσο, μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας επισημαίνει ότι η 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διαχείρισης εξαρτάται από τον τύπο και τη 

διάρκεια του στρεσσογόνου παράγοντα. 

 

 

3) Ο ρόλος των σταθερών χαρακτηριστικών στην προσαρμογή της ασθένειας     

 

Οι ερευνητές της ψυχολογίας της υγείας σε μία προσπάθειά τους να μετρήσουν τον 

ρόλο της ψυχολογικής λειτουργικότητας στην πορεία διάφορων σοβαρών ασθενειών, 

είχαν μελετήσει και την επίδραση των σταθερών χαρακτηριστικών όπως είναι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Adler & Matthews., 1994; Deary et al., 1994; 

Friedman., 1987). Στην ανασκόπησή τους οι Adler & Matthews., (1994) συμπέραναν 

ότι υπάρχουν λίγες έως και καμία σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστικών προσωπικότητας 

και ασθένειας με στοιχεία ότι ο τύπος συμπεριφοράς Α επιβεβαιώνει την μηδενική 

υπόθεση. 

 

Ωστόσο η αισιοδοξία είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται ότι 

επιτελεί ρόλο στην ψυχολογική προσαρμογή σε σοβαρές ασθένειες 

συμπεριλαμβάνοντας τις ρευματοπάθειες και την σκλήρυνση κατά πλάκας. Εάν 

βέβαια κάποιο υποκείμενο δεν είναι καθόλου αισιόδοξο, για παράδειγμα, είναι πολύ 

δύσκολο να φανταστούμε πως θα μπορούσε να συνδυάσει την αντιληπτική 

επανεκτίμηση και να φανεί το δυνητικά θετικό αποτέλεσμα θέτοντας προσιτούς 

στόχους για το μέλλον (Folkman & Greer., 2000). Η αισιοδοξία επίσης φαίνεται να 

σχετίζεται με αυξημένη ψυχική ευεξία, καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή, μειωμένο 

ψυχολογικό stress και ανανεωμένο σθένος για γυναίκες με καρκίνο του μαστού 

(Livneh., 2000). Επίσης, οι Scheier, Weintraub & Caver (1986) βρήκαν ότι η 

αισιοδοξία επηρεάζει την επιλογή της στρατηγικής διαχείρισης και καθιστώντας 
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ικανούς αυτούς που λογίζονται ως αισιόδοξοι να αποδίδουν καλύτερα σε όλους τους 

τομείς, εφαρμόζοντας τεχνικές διαχείρισης που στοχεύουν στο συναίσθημα, 

αποκτώντας γενικά μεγαλύτερο έλεγχο. 

 

Παρακάτω θα παρατεθεί ένα διάγραμμα των ψυχοκοινωνικών μοντέλων 

προσαρμογής στις χρόνιες ασθένειες. 

 

 

Μοντέλο προσαρμογής στις χρόνιες ασθένειες 

 

  

Ένα ψυχοκοινωνικό μοντέλο προσαρμογής στις ρευματοπάθειες και στη ΣΚΠ 

επηρεασμένο από την έρευνα σχετικά με την αντιληπτική προσαρμογή και το 

αρνητικό συναίσθημα, όπως και από το stress και τις στρατηγικές διαχείρισης.          

Χαρακτηριστ
ικά 
Προσωπικότ
ητας 

Στρεσσογόν
οι 
Παράγοντες

Εκτιμήσεις 

Ψυχοκοινωνι
κή 
Λειτουργικότ
ητα 

Στρατηγικές 
Διαχείρισης 

Συναίσθημα

Ασθένεια 

Φυσική 
Προσαρμογή 
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1.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ STRESS ΣΤΙΣ 

ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο ρόλο των συναισθημάτων όσον 

αφορά την υγεία γενικά αλλά και τις σχέσεις τους με παράγοντες επικινδυνότητας 

όπως είναι το stress. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί 

ότι στις περισσότερες ασθένειες μελετάται ο ρόλος των αρνητικών κυρίως 

συναισθημάτων. Στην παρούσα έρευνα, όπου μία από τις βασικές τις επιδιώξεις 

ήταν να δείξει και πιθανές σχέσεις των θετικών συναισθημάτων με τη χορήγηση 

του ερωτηματολογίου PANAS (περιγραφή του ερωτηματολογίου θα γίνει στο 

δεύτερο μέρος της εργασίας) θα παρουσιαστεί συνοπτικά και μία νέα σχετικά 

κατεύθυνση στο χώρο της επιστήμης, η θεωρία του ρόλου των θετικών 

συναισθημάτων (The Broaden – and – Build Theory of Positive Emotions). 

 

Η θεωρία των θετικών συναισθημάτων η οποία δημιουργήθηκε από την B. 

Fredrickson δηλώνει ότι οι εμπειρίες βίωσης των θετικών συναισθημάτων 

διευρύνουν το ρεπερτόριο δράσης των ανθρώπων, το οποίο με τη σειρά του 

«χτίζει» τις ενισχυμένες προσωπικές πηγές, περιλαμβάνοντας από φυσικές έως 

κοινωνικές και ψυχολογικές πηγές αναπλήρωσης των υποκειμένων. Συνοπτικά, τα 

ευρήματα της έρευνας προτείνουν την άποψη ότι η ικανότητα να βιώνει το άτομο 

θετικά συναισθήματα ίσως αποτελεί το βασικό/σκληροπυρηνικό συστατικό της 

ανθρώπινης δύναμης στην προσπάθειά του να ευδαιμονίσει.  

 

Η αποστολή της θετικής ψυχολογίας είναι να κατανοήσει τους παράγοντες 

εκείνους που επιτρέπουν στα υποκείμενα και στις κοινωνίες να ευημερούν ( 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Τα θετικά συναισθήματα προτείνονται ως 

ικανοί παράγοντες για την ευδαιμονία, την αισιοδοξία και την καλή ψυχική 

ευεξία. Σίγουρα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας βιώνουμε και θετικά 

συναισθήματα, όπως είναι το ενδιαφέρον, η χαρά, η αγάπη, αλλά και αρνητικά 
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συναισθήματα όπως είναι ο θυμός, η λύπη, η ανησυχία και η απόγνωση. Σύμφωνα 

με αυτή την εκτίμηση λοιπόν, η ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων προσδιορίζει και προβλέπει τις αποφάσεις και της υποκειμενική 

ψυχική ευεξία των υποκειμένων (Diener, Sandvik, & Pavot, 1991). Βασιζόμενος 

σε αυτά τα ευρήματα ο Kahneman (1999) πρότεινε ότι η «αντικειμενική ευτυχία» 

μπορεί να μετρηθεί καλύτερα με το συλλέξουμε και στην συνέχεια να 

συγκρίνουμε τις εμπειρίες του υποκειμένου και τις αναλογίες θετικών και 

αρνητικών συναισθημάτων. Σύμφωνα με αυτή την άποψη η ύπαρξη των θετικών 

συναισθημάτων σημάνει και την αρχή της ευδαιμονίας για τα υποκείμενα. Αυτό 

όμως είναι ελλιπές καθώς σύμφωνα με την οπτική της «Θετικής Ψυχολογίας», τα 

θετικά συναισθήματα μπορούν και να παράγουν την ευδαιμονία. Επίσης η βίωση 

των θετικών συναισθημάτων δεν θα πρέπει να αφορά μεμονωμένες στιγμές χαράς 

και ευεξίας, αλλά μίας μακρόχρονης διάρκειας βίωσης των θετικών 

συναισθημάτων. Θα ακολουθήσει μία ανασκόπηση ερευνών για τις εξελίξεις σε 

αυτόν τον κλάδο ψυχολογίας με έμφαση στο συναίσθημα.  

 

Σύμφωνα με την B. Fredrickson (2001) τα συναισθήματα προλογίζονται 

καλύτερα σαν μία άκρως δομική/συστατική αντίδρασης ευαισθησιών, οι οποίες 

ξετυλίγονται διαχρονικά αλλά μέσα σε μικρά διαστήματα (περιστατικά). Τυπικά, 

ένα συναίσθημα ξεκινάει  όταν ένα υποκείμενο νοημαδοτεί ένα περιστατικό το 

οποίο έχει περάσει. Αυτή η διαδικασία εκτίμησης μπορεί να είναι είτε συνειδητή 

είτε ασυνείδητη και αυτό αποτελεί το έναυσμα για ένα «μανιφέστο»αντίδρασης 

ευαισθησιών που αφορά πολλά συστατικά συστήματα όπως η υποκειμενική 

εμπειρία, η έκφραση του προσώπου, η αντιληπτική διαδικασία και οι 

νευροφυσιολογικές αλλαγές.  

 

Η γενικότερη συναισθηματική διάθεση, εκφραζόμενη σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

αναφέρεται σε συνειδητά εκφραζόμενα συναισθήματα. Αν και η γενικότερη 

συναισθηματική κατάσταση παρουσιάζεται μαζί με τα συναισθήματα (ως ένα 

συστατικό στοιχείο της υποκειμενικής εμπειρίας) παρουσιάζεται επίσης και μαζί 

με άλλα συναισθηματικά φαινόμενα, περιλαμβάνοντας φυσικές αισθήσεις, 

συμπεριφορές κ.τ.λ.. Τα συναισθήματα είναι τυπικά σε σχέση με κάποιες 

προσωπικές νοηματοδοτημένες περιστάσεις ενώ η συναισθηματική κατάσταση 

τοποθετείται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. 
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THE BROADEN AND BUILT THEORY OF POSITIVE EMOTIONS 

 

Αυτή η θεωρία (Fredrickson., 1998) προτείνει την άποψη ότι διακριτά θετικά 

συναισθήματα, περιλαμβάνοντας την χαρά, το ενδιαφέρον, την υπερηφάνεια, και 

την αγάπη, αν και φαινομενικά ευδιάκριτα, όλα μοιράζονται την ικανότητα να 

διευρύνουν το ρεπερτόριο σκέψεων των υποκειμένων. Αυτή η θεωρία στηρίχτηκε 

σε συγκεκριμένες πράξεις ευαισθησίας. Συγκεκριμένες πράξεις ευαισθησίας 

βοηθούν στο να περιγραφεί η λειτουργία των αρνητικών συναισθημάτων. Επίσης  

μία συγκεκριμένη πράξη ευαισθησίας μπορεί να περιγραφεί ξανά ως ,ένα 

αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής διαδικασίας  η οποία περιορίζει το ρεπερτόριο 

σκέψης και πράξης των υποκειμένων με το να δεσμεύει τα υποκείμενα να 

αντιδρούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο (αποφυγή ή επίθεση). Σε μία κατάσταση η 

οποία απειλεί τη ζωή ένα περιορισμένο ρεπερτόριο σκέψης και πράξης προωθεί  

μία γρήγορη και αποφασιστική πράξη η οποία περιλαμβάνει άμεσα και ευθεία 

κέρδη. Αν και τα θετικά συναισθήματα μπορούν να συμβάλλουν σε δύσκολες 

καταστάσεις, το τυπικό περιβάλλον/περιεχόμενο των θετικών συναισθημάτων δεν 

είναι μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Όπως μία ψυχολογική διαδικασία 

περιορίζει το ρεπερτόριο σκέψεων και πράξεων του υποκειμένου προωθώντας μία 

γρήγορη και αποφασιστική πράξη, αυτό ίσως να μην είναι απαραίτητο. Αντίθετα, 

τα θετικά συναισθήματα της χαράς, του ενδιαφέροντος, της υπερηφάνειας, και 

της αγάπης φαίνεται να έχουν μία συμπληρωματική επίδραση: αυτά διευρύνουν 

το ρεπερτόριο σκέψεων και πράξεων των υποκειμένων μεγαλώνοντας το εύρος 

των σκέψεων που έχουν τα υποκείμενα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό 

σε μία δύσκολη κατάσταση, όπως είναι μία απειλή κατά της ζωής του 

υποκειμένου (  Fredrickson., 2001).  

 

Έχοντας υπόψη μας αυτή τη συνοπτική αναφορά για τα θετικά συναισθήματα 

παρακάτω θα αναφερθεί η σχέση μεταξύ θετικών συναισθημάτων και υγείας. 

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας της ψυχολογίας της υγείας έδινε έμφαση στους 

παράγοντες επικινδυνότητας περισσότερο από ότι στους παράγοντες πρόληψης σε 

σχέση με τα προβλήματα στην υγεία των υποκειμένων. Πολλές έρευνες έχουν 

δείξει ότι τα αρνητικά συναισθήματα σχετίζονται με υψηλή νοσηρότητα και 
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θνησιμότητα από ένα μεγάλο εύρος χρόνιων παθήσεων και κυρίως από 

καρδιοαγγειακές νόσους (Barefoot., 2000), και από άσθμα (Friedman., 1987). 

Πολύ λιγότερα στοιχεία έχουμε για τον ρόλο των θετικών συναισθημάτων σε 

σχέση με την υγεία. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι η αισιοδοξία και η θετική 

σκέψη είναι προστατευτικοί παράγοντες για την υγεία και τη γενικότερη ψυχική 

ευεξία (Ryff & Singer, 1998). Πρόσφατα στοιχεία από επιδημιολογικές έρευνες 

έχουν προτείνει ότι τα αρνητικά συναισθήματα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για 

την ανάπτυξη ασθενειών όπως ο διαβήτης (Carnethon et al., 2003) και οι 

αρτηριακές ασθένειες (Everson et al., 1998).  

 

Αντίθετα οι έρευνες για τα θετικά συναισθήματα είναι πού πιο περιορισμένες. Σαν 

αποτέλεσμα, συγκεκριμένοι ψυχοκοινωνικοί, συμπεριφοριστικοί ή αντιληπτικοί 

μηχανισμοί ίσως να σχέτιζαν τα θετικά συναισθήματα με την υγεία αν υπήρχαν 

περισσότερα στοιχεία. Ωστόσο, πολλά στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά 

συναισθήματα ασκούν προστατευτικό ρόλο στην υγεία. Μελέτες έχουν βρει ότι το 

θετικό συναίσθημα σχετίζεται με βελτίωση της ανοσοβιολογικής λειτουργίας 

(Futterman et al., 1994). Παρόμοια, αυξημένη ανοσοβιολογική λειτουργία 

σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ασθένειας. Cohen et al., (2003) 

βρήκαν ότι η ευαισθησία στο να βιώνεις θετικά συναισθήματα σχετίζεται με 

μεγαλύτερη αντίσταση στο να προσβληθείς από κοινό κρυολόγημα. Άλλες 

έρευνες έχουν βρει ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της βίωσης θετικών 

συναισθημάτων και της μακροζωίας. Σε μεγάλο μέρος της έρευνας για τα θετικά 

συναισθήματα έχει γίνει διάκριση μεταξύ των θετικών συναισθημάτων και με 

άλλους θετικούς ψυχολογικούς παράγοντες όπως είναι η αισιοδοξία (Salovey et 

al., 2000). Άλλες έρευνες στο πεδίο της θετικής ψυχολογίας έχουν αποτύχει να 

ορίσουν ξεκάθαρα τα θετικά συναισθήματα μιας και είναι κεκαλυμμένα σε σχέση 

με τα αρνητικά συναισθήματα (Fredrickson, 1998). Δύο δυνητικά συναισθήματα 

τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την υγεία είναι η ελπίδα και η περιέργεια και 

επίσης και τα δύο αυτά θετικά συναισθήματα μπορούν να μετρηθούν χωρίς να 

περιλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία του ενδιαφέροντος. Συναισθήματα τα 

οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία σχετίζονται με μία αίσθηση της πρόκλησης 

και της ενεργοποίησης και ίσως η βίωσή τους σε μια εκτενή βάση να προσφέρει 

στην καινοτομία του ατόμου, και στην αλλαγή στην αίσθηση των πιθανοτήτων 

(Fredrickson, 1998).  
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Θεωρητικοί στο πεδίο των συναισθημάτων έχουν προτείνει ότι η ελπίδα έχει 

συναισθηματικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι δύσκολο να ελεγχθούν (Averill et 

al., 1990). Η ελπίδα δίνει το ερέθισμα για πράξη και επηρεάζει σκέψεις και 

συμπεριφορές (Scioli et al., 1997). Επίσης ο  Scioli πρότεινε ότι η ελπίδα είναι 

ένα συναίσθημα το οποίο περικλείει αισιοδοξία και άλλες θετικές οπτικές θέασης 

των πραγμάτων. Παρόμοια άλλοι θεωρούν ότι η ελπίδα είναι ένα συναίσθημα που 

κάνει το υποκείμενο να κοιτάει μπροστά, δημιουργώντας του θετικές προσδοκίες 

και δίδοντας του την αίσθηση της ικανότητας αντιμετώπισης δύσκολων 

καταστάσεων (Ellsworth & Smith, 1988; Lazarus et al., 1993). Σύμφωνα με τη 

θεωρία της  Fredrickson (1998) η ελπίδα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συναίσθημα 

το οποίο διευρύνει το ρεπερτόριο σκέψεων και πράξεων.  

 

Υπάρχει στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη για μια θετική σχέση μεταξύ 

ελπίδας και δυσκολιών της υγείας. Οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί 

στην αξία της ελπίδας και στην σύνδεσή της με καταστάσεις που απειλούν τη ζωή 

του υποκειμένου, όπως είναι ο καρκίνος. Σε μία ανασκόπηση ερευνών για την 

ελπίδα και τις ασθένειες (Gottschalk., 1985) είχε βρεθεί μία ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ των σκορ σε μια κλίμακα μέτρησης της ελπίδας και του εναπομείναντος 

χρόνου επιβίωσης από διάφορες μορφές μεταστατικών καρκίνων. Επίσης, ο Scioli 

et al., (1997) είχε βρει ότι υψηλά σκορ σε κλίμακα μέτρησης της ελπίδας 

σχετίζονται μα μειωμένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών και μειωμένης 

σοβαρότητας ασθένειες. Ακόμη η ελπίδα έχει συσχετιστεί και με άλλους θετικούς 

παράγοντες για την υγεία, όπως είναι η ποιότητα της ζωής (Rustoen & Wiklund, 

2000) και η καλή ψυχική υγεία (Nunn., 1996; Brackney & Westman, 1992).  

Επιπλέον η έλλειψη ελπίδας αποτελεί έναν ξεκάθαρο προβλεπτικό παράγοντα για 

την θνησιμότητα από την ασθένεια και γενικά για την συχνή νοσηρότητα 

(Everson et al., 1996). 

 



 43

Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

ΔΕΙΓΜΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται από σαράντα(40)  υποκείμενα 

τα οποία έπασχαν από κάποια σοβαρή ασθένεια και ήταν ασθενείς 

(ακολουθούσαν συγκεκριμένη θεραπεία) για παραπάνω από ένα έτος. Το δείγμα 

αποτελείτο από είκοσι – δύο (22) άνδρες και δεκαοχτώ (18) γυναίκες (n=40) . Ο 

μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 48.2 έτη. Δεν υπήρχε περιορισμός για την εύρεση των 

υποκειμένων εκτός από αυτόν που αναφέρθηκε παραπάνω (να είναι ασθενείς και 

να βιώνουν την ασθένεια τουλάχιστον για ένα έτος).  Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων έγινε άμεσα και δεν υπήρχε επαναληπτική δοκιμασία για τους 

συμμετέχοντες. Δεν ζητήθηκαν προσωπικά στοιχεία πέρα από την ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή τους κατάσταση. Επίσης κατά την 

διαδικασία δινόταν η κάθε εξήγηση για την ομαλή συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Αρχικά συμπληρώνονταν τα βασικά ερωτηματολόγια της 

έρευνας (ερωτηματολόγιο ψυχικής υγείας, το IPQ – brief, ερωτηματολόγιο για 

την ποιότητα ζωής, ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανησυχία (απειλή) και το 

ερωτηματολόγιο συναισθηματικής διάθεσης (PANAS) χορηγήθηκε τελευταίο και 

επιπλέον για να μετρηθεί η συναισθηματική κατάσταση από την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί ότι όλα τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώνονταν χωρίς χρονικά κενά.    

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Αν και χρησιμοποιήθηκαν αρκετά ερωτηματολόγια που σχετίζονται με την 

ψυχολογία της υγείας, εδώ θα περιγραφούν αυτά τα οποία είναι σχετικά με την 

συγκεκριμένη έρευνα:  
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1) Ερωτηματολόγιο ψυχικής υγείας:   

Τα τρέχοντα ψυχολογικά συμπτώματα προσδιορίζονται από μία εκδοχή του 

ερωτηματολογίου γενικής υγείας, αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και 

έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά (Μουτζούκης, Αδαμοπούλου, Γαρύφαλλος & 

Καραστεργίου, 1990). Το GHQ – 12 είναι ένα αποτελεσματικό, χρήσιμο και 

αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης των ψυχολογικών διαταραχών.  Το GHQ – 12 

υπολογίστηκε με μια παραδοσιακή μέθοδο (1 – 4) και έπειτα προστέθηκε σε ένα 

γενικό σκορ.  

 

 

2) Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής κατάστασης (PANAS):    

       Η συναισθηματική διάθεση αξιολογήθηκε μέσω του Positive and Negative 

Affectivity Schedule (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Η κλίμακα αποτελείται από 

10 επίθετα που περιγράφουν θετικά συναισθήματα (π.χ., ενθουσιώδης, υπερήφανος, 

ακμαίος), καθώς και από 10 επίθετα που περιγράφουν αρνητικά συναισθήματα (π.χ., 

φοβισμένος, νευρικός, πιεσμένος). Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να 

αξιολογήσουν τα συναισθήματά τους κατά την τρέχουσα ημέρα (Cronbach α= .90 και 

.88, για τις υποκλίμακες θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, αντίστοιχα). 

 

 

3) Ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανησυχία/απειλή  

Το ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανησυχία/απειλή από την ασθένεια είναι 

αυτοσχέδιο και είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται για να παρατηρηθεί η 

αποτελεσματικότητά του και η χρησιμότητά του. Αποτελείται από 19 ερωτήσεις οι 

οποίες απαντώνται βάση της κλίμακας από το 1 (που σημαίνει ¨καθόλου¨), 2 (που 

σημαίνει ¨λίγο¨), 3 (που σημαίνει ¨κάπως¨), 4 (που σημαίνει ¨μέτρια), 5 (που σημαίνει 

¨αρκετά¨), 6 (που σημαίνει ¨πολύ¨) και 7 (που σημαίνει ¨πάρα πολύ¨). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: ¨Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η κατάσταση της 

υγείας σας απειλεί τη ζωή και την ασφάλειά σας; ¨ 
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4) Ερωτηματολόγιο IPQ - brief:  

Το ερωτηματολόγιο αυτό αναφοράς της υγείας περιλαμβάνει οχτώ ερωτήσεις σε 

σχέση με το πώς βλέπει το άτομο την πορεία και την πρόγνωση της ασθένειάς του 

καθώς και σε τι βαθμό του προκαλεί διάφορα συναισθήματα. Συμπληρώνεται 

βάση μιας κλίμακας  από το 0 έως το 10 με όλες τις ενδιάμεσες τιμές. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα: ¨Πόσο πολύ επηρεάζει η ασθένειά σας τη ζωή σας;¨ 

και πιθανές απαντήσεις: 0 (καμία απολύτως επίδραση) και 10 (επηρεάζει σοβαρά 

τη ζωή μου).  

 

 

5) Ερωτηματολόγιο σχετικά με την ποιότητα της ζωής 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιέχει 5 ερωτήσεις σχετικά με την 

αυτοαναφορά της υγείας και σε κάθε μία ερώτηση υπάρχουν 3 πιθανές 

απαντήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Κινητικότητα, α) δεν έχω κανένα 

πρόβλημα στο περπάτημα, β) έχω μερικά προβλήματα στο περπάτημα, γ) είμαι 

καθηλωμένος στο κρεβάτι. 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ   

 
 

 Pos. emot. Neg. emot Mental H Resistan. Intrus 

Positive emotions      

Negative emotions      

Mental Health -,503 ,559    

Resistance ,340 -,520 -,288   

Intrusiveness -,468 ,618    

Stress  ,541    
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Health ,335   ,274  

 

 

             

Θέλαμε να μελετήσουμε την υπόθεση ότι τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα 

παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο πεδίο της ψυχικής υγείας, της αντίδρασης του 

οργανισμού απέναντι στη νόσο, στη γενικότερη υγεία  και ότι τα επίπεδα του 

stress συσχετίζονται με τα αρνητικά συναισθήματα. Βάσει των συσχετίσεων 

βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση  και τείνει το αποτέλεσμα να είναι 

σημαντικό μεταξύ αρνητικών συναισθημάτων και επιπέδων stress. Πρόβλημα 

αποτελεί το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο συναισθημάτων (PANAS) 

συμπληρώθηκε από λιγότερα άτομα σε σχέση με τα άλλα ερωτηματολόγια. Όσον 

αφορά το θετικά συναισθήματα βλέπουμε ότι συσχετίζονται με αντίσταση του 

οργανισμού απέναντι στην ασθένεια, έχουν αρνητική συσχέτιση με το κατά πόσο 

το άτομο είναι ευάλωτο στην ασθένεια (κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την πρόβλεψή 

μας) και επίσης τα θετικά συναισθήματα τείνουν να έχουν μία επίδραση σε σχέση 

με τη γενικότερη υγεία (περιορισμένο δείγμα). 

 

Από την άλλη μεριά τα αρνητικά συναισθήματα παρουσιάζουν μία καλή 

συσχέτιση με την κακή ψυχική υγεία και την προβλέπουν σε ένα βαθμό. Επίσης 

έχουν αρνητική συσχέτιση με την αντίδραση του οργανισμού πάνω στην ασθένεια 

και όπως είχε προβλεφθεί θετική συσχέτιση με το κατά πόσο το άτομο είναι 

ευάλωτο στην νόσο. Επίσης τα αρνητικά συναισθήματα παρουσιάζουν σχέση με 

το stress η οποία τείνει να είναι σημαντική (κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί). 

Ακόμη φαίνεται να υπάρχει κάποια αρνητική σχέση μεταξύ αντίδρασης στην 

ασθένεια και κατά πόσο είναι ευάλωτος ο οργανισμός. Άρα τα συναισθήματα 

ερμηνεύουν σε κάποιο βαθμό την γενικότερη υγεία και τα επίπεδα του stress, το 

οποίο εμφανίζει μια θετική σχέση με την αδυναμία του εαυτού να ανταποκριθεί 

στην ασθένεια. 

 

Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά και το όλο ζήτημα θα πρέπει 

να μελετηθεί περαιτέρω. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι πρέπει να 



 47

αναφερθούν. Κατά κύριο λόγο είναι το μικρό δείγμα κυρίως επειδή λίγα 

υποκείμενα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της συναισθηματικής διάθεσης 

(PANAS). Προτείνεται στο μέλλον τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια να 

χορηγηθούν σε μεγαλύτερο αριθμό υποκειμένων έτσι ώστε να έχουμε στατιστικά 

πιο σημαντικά αποτελέσματα. Επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί σε 

μεγαλύτερο βάθος το ερωτηματολόγιο σε σχέση με την απειλή της νόσου προς το 

άτομο, καθώς στη σημερινή εποχή οι ασθένειες ταλαιπωρούν όλο και 

περισσότερους ανθρώπους. Επίσης θεωρώ υψίστης σημασίας την συνέπεια ως 

προς την μελέτη του ρόλου των θετικών συναισθημάτων καθώς πίστη του 

επιμελητή της εργασίας – αλλά και από ότι φάνηκε από τα αποτελέσματα – τα 

θετικά συναισθήματα μπορούν να επιτελέσουν έναν προστατευτικό ρόλο απέναντι 

στην ασθένεια και να βοηθήσουν το άτομο να διατηρήσει την ψυχική του ευεξία. 
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