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Περίληψη 

Η διάγνωση µιας χρόνιας ασθένειας, όπως µια καρδιαγγειακή ασθένεια, 

αποτελεί ένα ξαφνικό πλήγµα για το άτοµο. Το άτοµο σοκάρεται και αρκετά σχέδιά 

του για το αύριο ανατρέπονται. Η διάγνωση της πυροδοτεί πληθώρα σκέψεων στο 

µυαλό του ατόµου. Σκέψεις σχετικά µε τα αίτια που τη δηµιούργησαν, τα 

συµπτώµατά της, αλλά και το πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της υγείας του στο 

µέλλον. Με βάση τις σκέψεις τις οποίες το άτοµο αναπτύσσει, ανάλογες φαίνεται να 

είναι και οι αντιδράσεις του, είτε αυτές είναι γνωστικές είτε συναισθηµατικές. Με τη 

σειρά τους οι αντιδράσεις αυτές φαίνεται ότι επηρεάζουν τη θεραπεία που θα 

ακολουθήσει αλλά και το πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του στο µέλλον. Πολλά 

θεωρητικά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να εξετάσουν τις γνωστικές και 

συναισθηµατικές αντιδράσεις ενός χρόνιου ασθενούς, αλλά και το πώς αυτές 

επηρεάζουν την υγεία του. Ένα από αυτά είναι και το Μοντέλο Κοινής Λογικής 

(Common Sense Model) το οποίο ασχολείται µε τις πεποιθήσεις και συµπεριφορές 

που αφορούν τις απειλές κατά της υγείας. Η παρούσα έρευνα ασχολείται µε τις 

πεποιθήσεις ασθενών που πάσχουν από µια καρδιαγγειακή ασθένεια αλλά και την 

επιρροή των πεποιθήσεων αυτών στη σωµατική τους υγεία. Ένας από τους στόχους 

µας ήταν να εξετάσουµε το κατά πόσο κάποιες από τις διαστάσεις του µοντέλου της 

κοινής λογικής, όπως ο έλεγχος και οι συνέπειες, επηρεάζουν τη σωµατική υγεία του 

ατόµου. Συγκεκριµένα εξετάσαµε το κατά πόσο ο προσωπικός και ο θεραπευτικός 

έλεγχος, επηρεάζουν τη σωµατική υγεία των ασθενών. Επίσης, εξετάσαµε το κατά 

πόσο οι συνέπειες επηρεάζουν τη σωµατική υγεία των ασθενών. Τέλος, θελήσαµε να 

δούµε εάν η πλειονότητα των ασθενών θα πίστευε ότι το στρες και η 

κληρονοµικότητα είναι τα σηµαντικότερα αίτια µιας καρδιαγγειακής ασθένειας. Στην 

έρευνα συµµετείχαν 132 άτοµα που διαγνώστηκαν µε µια καρδιαγγειακή ασθένεια 
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(90 άντρες και 42 γυναίκες). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, µεγαλύτερη αίσθηση 

ελεγξιµότητας των συµµετεχόντων, φάνηκε να σχετίζεται µε καλύτερη σωµατική 

υγεία στο µέλλον. Επίσης, οι ασθενείς που αντιλαµβάνονταν ως περισσότερο 

αρνητικές τις συνέπειες της ασθένειας ή έβλεπαν αρνητικά την εξέλιξη της νόσου σε 

ψυχολογικό επίπεδο, βρέθηκε ότι η µελλοντική τους σωµατική υγεία ήταν χειρότερη. 

Τέλος, πράγµατι η πλειονότητα πιστεύει ότι το στρες και η κληρονοµικότητα είναι τα 

σηµαντικότερα αίτια µιας καρδιαγγειακής ασθένειας. Τα ευρήµατα αυτά έχουν 

σηµαντική κλινική σηµασία. ∆είχνουν ότι εάν οι µέθοδοι στήριξης και οι 

παρεµβάσεις στο µέλλον επικεντρώνονται περισσότερο στα αίτια, όπως το στρες, 

αλλά και γενικά στις πεποιθήσεις των ασθενών, τότε µπορούν να βελτιώσουν το 

επίπεδο υγείας τους. 
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1. XΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Η χρόνια ασθένεια, είναι µια από τις πιο στρεσσογόνους καταστάσεις, µε την 

οποία είναι πολύ πιθανό να έρθει αντιµέτωπος ο άνθρωπος κάποια στιγµή στη ζωή 

του. Το χρόνια σηµαίνει ότι διαρκεί για πολύ µεγάλο διάστηµα.  Οι χρόνιες ασθένειες 

είναι ασθένειες µεγάλης διάρκειας οι οποίες δεν θεραπεύονται οριστικά, αλλά 

αποτελούν καταστάσεις τις οποίες προσπαθούµε να ελέγξουµε (Καραδήµας, 2005). 

Αρκετές από αυτές, όπως οι καρδιοπάθειες, τα χρόνια αναπνευστικά προβλήµατα, η 

καρδιακή προσβολή, ο καρκίνος και ο διαβήτης, είναι µε διαφορά η κύρια αιτία 

θανάτου στον κόσµο. Συγκεκριµένα, το 63% όλων των θανάτων προέρχονται από 

αυτές. Στην Ελλάδα, σε έρευνα που διεξήχθη από τον οργανισµό παγκόσµιας υγείας 

(WHOa, 2011) για τη χρονιά 2011 , οι χρόνιες ασθένειες βρέθηκε ότι ευθύνονται για 

το 91% όλων των θανάτων. Μάλιστα, οι καρδιαγγειακές ασθένειες αποτελούν την 

αιτία για το 48% του συνολικού ποσοστού.  

Η διάγνωση µιας χρόνιας ασθένειας, ανατρέπει ότι σχέδια είχε κάνει το άτοµο για 

το αύριο και δηµιουργεί νέες συνθήκες στη ζωή του, στις οποίες πρέπει τώρα να 

προσαρµοστεί. Φαίνεται ότι αποτελείται από τρία στάδια: (α) Το αρχικό σοκ, όπου το 

άτοµο σοκάρεται και προκειµένου να αµυνθεί, µε έναν αυτόµατο τρόπο 

αποστασιοποιείται από την πραγµατικότητα. (β) Την αντιπαράθεση, όπου το άτοµο 

διακατέχεται από αισθήµατα απώλειας, απελπισία και πένθος. (γ) Την υποχώρηση, 

όπου το άτοµο κλείνεται στον εαυτό του, αρνείται το πρόβληµα και τις συνέπειές του, 

όµως σταδιακά αρχίζει να αντιλαµβάνεται τι του συµβαίνει, το αποδέχεται, αρχίζει να 

διαχειρίζεται την κατάστασή του και να προσαρµόζεται σε αυτή (Shontz, 1975, όπως 

αναφέρεται σε ∆ανιηλίδου 2010). Αν και δεν είναι απαραίτητο όλα τα άτοµα να 

αντιδρούν µε αυτό τον τρόπο, οι περισσότεροι φαίνεται ότι αντιδρούν σύµφωνα µε τα 

στάδια που περιέγραψε ο Shontz (Καραδήµας, 2005).  
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Μετά, τη διάγνωση της ασθένειας, η ζωή του ατόµου αλλάζει. Σε αυτή 

προστίθενται τώρα πολλά προβλήµατα. Κάποια προβλήµατα σχετίζονται µε τα 

συµπτώµατα και την πορεία της ασθένειας, όπως ο πόνος και διάφορα δυσάρεστα 

συµπτώµατα, η αδυναµία, οι αλλαγές και οι περιορισµοί σε πολλές καθηµερινές 

δραστηριότητες, αλλά και οι παρενέργειες των φαρµάκων που λαµβάνει. Άλλα 

σχετίζονται µε το άγχος του για το µέλλον, για τη ζωή του και για το πώς θα εξελιχθεί 

η ασθένειά του (Καραδήµας, 2005). Σύµφωνα µε τη ∆ανιηλίδου (2010), οι αλλαγές 

που προκαλεί η ασθένεια, αφορούν πολλά επίπεδα της ζωής του ατόµου. Σε 

λειτουργικό επίπεδο  οι αλλαγές σχετίζονται µε την αυτό-φροντίδα, την ικανότητα να 

ικανοποιεί το άτοµο τις καθηµερινές του ανάγκες, τη σωµατική άσκηση και άλλες. Σε 

επαγγελµατικό επίπεδο, η υποχρεωτική συνταξιοδότηση, η αποχώρηση από τη 

δουλειά ή η µείωση των εργασιακών του ικανοτήτων και εποµένως η απειλή 

απόλυσης, επηρεάζουν το άτοµο ψυχολογικά αλλά και οικονοµικά. Αλλαγές στο 

κοινωνικό επίπεδο περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την αποµόνωση, το στιγµατισµό 

(ανάλογα µε τη φύση της ασθένειας), τις αλλαγές στις σχέσεις µε τα άλλα µέλη της 

οικογένειας και τους φίλους. Σε ψυχολογικό επίπεδο, το άτοµο είναι πιθανό να 

εµφανίσει κατάθλιψη, θυµό, άγχος και φοβίες, διαταραχές της εικόνας και του εαυτού 

αλλά και διαταραχές της διατροφής και του ύπνου. 

Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρία (APA, 2012), «µια χρόνια 

πάθηση µπορεί να επιφέρει πολλές αγχωτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του ατόµου. 

Μπορεί να κάνει το άτοµο να διακόψει αγαπηµένες του δραστηριότητες, να απαιτήσει 

προσαρµογή σε σωµατικές δυσλειτουργίες και ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς επίσης και 

να οδηγήσει το άτοµο στην αγορά ακριβών ιατρικών υπηρεσιών και φαρµάκων».  

Οι χρόνιες ασθένειες διαφέρουν από άλλους στρεσσογόνους παράγοντες. 

Καταρχήν, µια η περισσότερες χρόνιες ασθένειες θα προσβάλουν σχεδόν όλους τους 
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ανθρώπους και θα τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, για το 

λόγο του ότι είναι εσωτερικές, εξασθενούν τις σωµατικές και ψυχολογικές δυνάµεις 

ενός ατόµου που βοηθούν στην επιτυχηµένη προσαρµογή του. Οι  περισσότερες από 

αυτές εµφανίζονται αργά στη ζωή του ανθρώπου, όταν τα αποθέµατά του, δηλαδή οι 

δυνάµεις του (ψυχολογικές και σωµατικές) είναι σε καθοδική πορεία. Έτσι, ο 

ασθενής πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες για να µοιράσει και να αναπληρώσει τις 

δυνάµεις του. Κι αυτό, παρόλο που είναι σωµατικά αδύναµος εξαιτίας της ασθένειας 

και αρκετά αβέβαιος για τις µελλοντικές του ανάγκες και το πόσα αποθέµατα 

δυνάµεων (σωµατικών και ψυχικών) θα διαθέτει στο µέλλον (Leventhal & Crouch, 

1997· Leventhal, Rabin, Leventhal & Burns 2001, όπως αναφέρεται στους Sutton, 

Baum & Johnston, 2004). 

 

1.1. Φάσεις στην εξέλιξη µιας χρόνιας ασθένειας 

Κάθε χρόνια ασθένεια διακρίνεται από διάφορες φάσεις, κατά τις οποίες το άτοµο 

αντιµετωπίζει ορισµένες προκλήσεις. Η Παπαδάτου (1995), σύµφωνα µε τον Doka 

(1993), προτείνει ότι η κάθε φάση έχει και τα δικά της προβλήµατα, τα οποία το 

άτοµο και η οικογένειά του πρέπει να διευθετήσουν προκειµένου να προσαρµοστούν 

στις συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ασθένεια και τη θεραπείας της. Οι φάσεις 

σύµφωνα µε το µοντέλο του Doka, είναι η προδιαγνωστική φάση, η οξεία, η χρόνια 

και η τελική φάση. 

Η προδιαγνωστική φάση, είναι (όπως φανερώνει και το όνοµά της) λίγο πριν τη 

διάγνωση µιας ασθένειας. Σε αυτή, το άτοµο αναγνωρίζει κάποια από τα 

συµπτώµατα. Παράλληλα έρχεται αντιµέτωπο µε προκλήσεις όπως το να αντιληφθεί 

ότι υπάρχει πιθανότητα να µην είναι καλά στην υγεία του, να αντιµετωπίσει το άγχος 

που του δηµιουργεί αυτό το ενδεχόµενο, καθώς και το να αποφασίσει για το εάν και 
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πού θα απευθυνθεί για τη σωστή διάγνωσή του. Το «εάν», αναφέρεται γιατί ορισµένα 

άτοµα αρνούνται τα συµπτώµατά τους πιστεύοντας ότι δεν πάσχουν από κάποια 

ασθένεια, ενώ άλλοι αποφεύγουν συνειδητά την επίσκεψη στο γιατρό (Παπαδάτου, 

1995).  

Η οξεία φάση είναι η φάση που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη διάγνωση της 

ασθένειας. Το άτοµο σε αυτή τη φάση συνειδητοποιεί πια ότι πάσχει από µια χρόνια 

ασθένεια. Η ανακοίνωση της διάγνωσης συγκλονίζει το άτοµο και πυροδοτεί την 

εκκίνηση έντονων συναισθηµατικών αντιδράσεων.  

Στην περίοδο αυτή, ορισµένες από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει είναι το να 

κατανοήσει την ασθένειά του και το να αναθεωρήσει τον τρόπο ζωής του (Doka, 

2009). Επίσης, το άτοµο ενεργοποιεί στρατηγικές για να αντιµετωπίσει της συνθήκες 

που προκύπτουν από τη διάγνωση. Για παράδειγµα, προκειµένου να αποκτήσει µια 

αίσθηση ελέγχου, κάποιος µπορεί να πληροφορείται και να µαθαίνει όλο και 

περισσότερα πράγµατα για την ασθένειά του, ενώ κάποιος άλλος µπορεί να 

δραστηριοποιείται αρκετά προκειµένου να νοιώθει ότι συνεχίζει να είναι 

λειτουργικός και αποδοτικός (Παπαδάτου, 1995). Καθώς η ζωή του αλλάζει ριζικά, 

καλείται τώρα να πάρει σηµαντικές αποφάσεις. Κάποιες από αυτές αφορούν το εάν 

και σε ποιόν θα µιλήσει για την ασθένειά του, την αναζήτηση ή όχι µιας δεύτερης ή 

τρίτης γνώµης για τη διάγνωση και τη θεραπεία και το αν θα επιλέξει εναλλακτικές 

µεθόδους θεραπείας. Το απασχολεί επίσης, το αν θα αποδεχτεί την προτεινόµενη 

αγωγή καθώς και οι αποφάσεις για τις δραστηριότητες της καθηµερινής του ζωής (αν 

θα συνεχίσει να ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό ζωής). Κατά την οξεία φάση, το άτοµο 

αντιµετωπίζει επίσης, προκλήσεις όπως η αναγνώριση των επιπτώσεων που έχει η 

ασθένεια στην εικόνα του εαυτού του, στις σχέσεις του µε τους άλλους και στη ζωή, 
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καθώς και η έκφραση των συναισθηµάτων και των ανησυχιών που έχει (Παπαδάτου, 

1995). 

Κατά τη χρόνια φάση το άτοµο αγωνίζεται έντονα µε την ασθένεια και τη 

θεραπεία της. Πολλά άτοµα σε αυτή τη φάση µπορεί να προσπαθούν, ο καθένας µε 

διαφορετικό βαθµό επιτυχίας, να ζήσουν µια σχετικά κανονική ζωή µέσα στα πλαίσια 

της ασθένειας (Doka, 2009). O Doka (2009), αναφέρει ότι κάποιες από τις 

προκλήσεις (tasks) που είναι πιθανό να κληθεί να αντιµετωπίσει το άτοµο κατά τη 

φάση αυτή είναι: η διαχείριση των συµπτωµάτων, η τήρηση των ιατρικών οδηγιών, η 

αύξηση της κοινωνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα η µείωση της κοινωνικής 

αποµόνωσης, η διαχείριση του στρες και άλλες. Κάποιες από τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει το άτοµο κατά τη χρόνια φάση (όπως η έκφραση των συναισθηµάτων 

και ανησυχιών και η κατανόηση του πως εξελίσσεται η υγεία του) είναι αντίστοιχες 

µε αυτές που αντιµετώπισε κατά την οξεία φάση (Παπαδάτου, 1995). 

Η χρόνια φάση εκτείνεται µέχρι την τελική έκβαση της ασθένειας και καταλήγει 

είτε στο θάνατο είτε στην ίαση του ατόµου. Κάποιες φορές το άτοµο καταφέρνει και 

αποθεραπεύεται από την ασθένειά του. Αυτό µπορεί να γίνει κατά την τελική, τη 

χρόνια ή και κατά την οξεία φάση (Doka, 2009). Η φάση της ανάρρωσης ή της 

αποθεραπείας του ατόµου περιλαµβάνει την ανακούφιση που αισθάνεται το άτοµο. 

Από την άλλη, πηγή άγχους και ανασφάλειας αποτελεί η πιθανότητα υποτροπής της 

ασθένειας αλλά και η διακοπή της σχέσης που είχε το άτοµο µε το προσωπικό υγείας 

κατά τη νοσηλεία (Παπαδάτου, 1995).  

Αντίθετα, η τελική φάση, είναι η κατάσταση κατά την οποία η ασθένεια έχει 

φτάσει σε ένα σηµείο όπου ο θάνατος είναι αδύνατον να αποφευχθεί (Doka, 2009). 

Κατά τη φάση αυτή, το προσωπικό υγείας και η οικογένεια δεν έχουν σαν στόχο τη 

θεραπεία ή το να ελέγξουν την ασθένεια, αλλά το να φροντίσουν τον ασθενή και να 
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τον ανακουφίσουν από τα συµπτώµατά του, µέχρι να επέλθει ο θάνατος (Doka, 1993, 

όπως αναφέρεται σε Παπαδάτου, 1995). Προκλήσεις κατά τη φάση αυτή, αποτελούν 

µεταξύ άλλων η διαχείριση του στρες, η αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, η 

ανακούφιση από τον πόνο και άλλες (Doka, 2009). 

 

2. ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα είναι η γενική ονοµασία για µια ευρεία ποικιλία 

ασθενειών, διαταραχών και καταστάσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα 

αιµοφόρα αγγεία ( Williams, 2011).  

Από το 1900, οι καρδιαγγειακές παθήσεις έχουν αυξηθεί στο δυτικό κόσµο και 

είναι πια η κύρια αιτία των πρόωρων θανάτων. Στο Ηνωµένο Βασίλειο µόνο, το ένα 

τρίτο του πληθυσµού µέσης ηλικίας πάσχει από στεφανιαία νόσο και περίπου 

180.000 άτοµα αντιµετωπίζουν τις σωµατικές και ψυχολογικές συνέπειες µιας 

καρδιακής προσβολής (Broome & Llewelyn, 1995).  Στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, οι καρδιαγγειακές ασθένειες είναι η κύρια αιτία θανάτου και ευθύνονται 

για το 40 τις εκατό όλων των θανάτων (Taylor, 1999).  

Παρόλο που πολλές από τις καρδιαγγειακές ασθένειες µπορούν να προληφθούν 

και να αντιµετωπιστούν, περίπου 17.1 εκατοµµύριο άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας 

τους κάθε χρόνο (WHOb, 2011). Είναι εποµένως φανερός ο λόγος που το ενδιαφέρον 

των ερευνητών τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί αρκετά στην πρόληψη και 

αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών ασθενειών καθώς επίσης και στον ψυχολογικό 

αντίκτυπο που αυτές έχουν στον ασθενή. 
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2.1. Τύποι καρδιαγγειακών νοσηµάτων: 

 Υπάρχουν πολλά είδη καρδιοπαθειών, οι οποίες επηρεάζουν την καρδιά µε 

πολλούς τρόπους. Οµαδοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες ανάλογα µε τα αίτιά 

τους και τον τρόπο που επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία. Αυτές είναι οι εξής: 

• Στεφανιαίες νόσοι:  

Οι στεφανιαίες νόσοι σχετίζονται µε µεταβολές σε µια ή περισσότερες αρτηρίες, 

οι οποίες προκαλούν ανεπαρκή παροχή αίµατος στην καρδιά (ισχαιµία). Η κύρια 

αιτία εµφάνισης µιας στεφανιαίας νόσου είναι η αθηροσκλήρυνση, η οποία σχετίζεται 

µε τη δηµιουργία «αθηρωµατικών πλακών», οι οποίες αποτελούνται από πολλά 

παθολογικά κύτταρα µυϊκών ινών, χοληστερόλη και άλλες λιπαρές ουσίες και πυκνά 

στρώµατα συνδετικού ιστού µέσα στα κύτταρα και στον εξωκυττάριο χώρο (Vender, 

Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001). Οι πλάκες αυτές αναπτύσσονται στα 

τοιχώµατα των αρτηριών και προκαλούν την απόφραξη ή τη στένωσή τους.  Λόγω 

της στένωσης αυτής, δεν µπορεί να περάσει όσο αίµα και οξυγόνο χρειάζεται στην 

καρδιά. Οι στεφανιαία νόσος µπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήµατα στον 

ασθενή. Συγκεκριµένα, µπορεί να προκαλέσει οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου (ή 

αλλιώς καρδιακή προσβολή), στηθάγχη, καθώς επίσης και κοιλιακές αρρυθµίες.

 Αποτέλεσµα της απόφραξης κάποιας αρτηρίας και της στέρησης από τον 

καρδιακό µυ του απαραίτητου οξυγόνου, µπορεί να είναι το οξύ έµφραγµα του 

µυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή). Σχετίζεται µε βλάβη του µυοκαρδίου στην 

πάσχουσα περιοχή και σε σοβαρές περιπτώσεις, το θάνατο αυτού του τµήµατος της 

καρδιάς. Συνήθη συµπτώµατα του εµφράγµατος του µυοκαρδίου είναι ο 

παρατεταµένος πόνος στο θώρακα ο οποίος αντανακλάται πολλές φορές προς τον 

αριστερό ώµο, εφίδρωση, αδυναµία και δύσπνοια. Επίσης το άτοµο µπορεί να 

αισθάνεται ναυτία και τάση για εµετό.  (Vender et al., 2001). Όταν µιλάµε για 
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στηθάγχη, αναφερόµαστε σε ορισµένα παροδικά επεισόδια δυσφορίας στο στήθος, 

λόγω κάποιας σωµατικής άσκησης ή έντονου ψυχικού στρες. Συνήθως διαρκεί 

λιγότερο από 10 λεπτά και βελτιώνεται µε την διακοπή της έντονης δραστηριότητας 

από το άτοµο (Gatchel & Oordt, 2003). Οι ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, µπορεί να 

εµφανίσουν επίσης κοιλιακές αρρυθµίες, οι οποίες είναι αποτέλεσµα έλλειψης 

επαρκούς οξυγόνου στην καρδιά. Αυτή η έλλειψη οξυγόνου, οδηγεί σε ένα είδος 

διακοπής του ρυθµού της καρδιάς. Όταν η αρρυθµία αφορά τους κόλπους της 

καρδιάς δεν είναι επικίνδυνη, ενώ όταν αφορά τις κοιλίες της καρδιάς είναι 

απειλητική (Gatchel & Oordt, 2003). Κι αυτό γιατί η δεύτερη µπορεί να οδηγήσει 

στην εµφάνιση κοιλιακής µαρµαρυγής. Η κοιλιακή µαρµαρυγή είναι µια θανατηφόρα 

διαταραχή που έχει να κάνει µε εντελώς ανοργάνωτες κοιλιακές συστολές, οι οποίες 

δεν µπορούν να παράγουν ροή αίµατος (Vender et al., 2001).   

• Ασθένειες των καρδιακών βαλβίδων  

Οι διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων έχουν να κάνουν µε στένωση ή διαρροή 

σε µια ή περισσότερες βαλβίδες της καρδιάς. Τουλάχιστον σε 50% των περιπτώσεων, 

οι διαταραχές αυτές σχετίζονται µε την εµφάνιση ρευµατικού πυρετού κατά την 

παιδική ή εφηβική ηλικία. Μια τέτοια διαταραχή µπορεί επίσης να είναι εκφυλιστική 

(Gatchel & Oordt, 2003). 

• Καρδιοµυοπάθεια  

Η τρίτη κατηγορία καρδιαγγειακών νόσων είναι η καρδιοµυοπάθεια, η οποία είναι 

η εξασθένιση του ίδιου του καρδιακού µυός. Αυτή η εξασθένιση συµβαίνει όταν ο 

καρδιακός µυς δεν µπορεί πλέον να αντλήσει την επαρκή ποσότητα αίµατος (Gatchel 

& Oordt, 2003). 
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2.2. Παράγοντες επικινδυνότητας για τις καρδιαγγειακές νόσους: 

Οι ερευνητές, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη πρόληψη και αντιµετώπιση των 

καρδιαγγειακών νοσηµάτων, έχουν ασχοληθεί αρκετά και µε τους παράγοντες 

επικινδυνότητας που σχετίζονται µε αυτές.  

Τα ευρήµατα των ερευνών, αναφέρουν συµπεριφορικούς, φυσιολογικούς, 

περιβαλλοντικούς και συναισθηµατικούς παράγοντες επικινδυνότητας. Το καλό είναι 

ότι καθένας από αυτούς τους παράγοντες µπορεί να ρυθµιστεί.  

Οι συµπεριφορικοί παράγοντες περιλαµβάνουν το κάπνισµα, την υψηλή σε 

χοληστερίνη και λίπη διατροφή και την καθιστική ζωή (σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

άσκησης). Μάλιστα αυτοί είναι από τους κύριους παράγοντες επικινδυνότητας για 

την εµφάνιση στεφανιαίας νόσου (Sutton et al., 2004). Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό θανάτων εξαιτίας ασθενειών σχετιζόµενων µε το κάπνισµα, 

αφορά καρδιαγγειακές ασθένειες και ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακές 

ασθένειες οφείλεται στο κάπνισµα (AHA, 2001). Επίσης, η επικινδυνότητα που 

σχετίζεται µε το κάπνισµα αυξάνεται µε την ηλικία και είναι µεγαλύτερη για τις 

γυναίκες από ότι για τους άντρες. Σε αντίθεση, τα καρδιακά επεισόδια µειώνονται 

κατά 50% σε ανθρώπους που σταµατάνε το κάπνισµα και η εµφάνιση 

καρδιαγγειακών νοσηµάτων επίσης µειώνεται αρκετά στα πρώτα δυο χρόνια µετά τη 

διακοπή του καπνίσµατος (WHOb 2011).  

Οι τρεις κυριότεροι φυσιολογικοί παράγοντες επικινδυνότητας είναι η 

παχυσαρκία, η υπέρταση και ο διαβήτης (Gatchel & Oordt, 2003). Επιπρόσθετα, 

σύµφωνα µε τον Vender και συνεργάτες (2001), έχει παρατηρηθεί ότι η εµµηνόπαυση 

µπορεί να θεωρηθεί ένας από τους παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση 

στεφανιαίας νόσου στις γυναίκες, αφού πριν την εµµηνόπαυση η συχνότητα των 

καρδιακών προσβολών στις γυναίκες είναι πολύ µικρή.  
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Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες επικινδυνότητας, περιλαµβάνονται το 

χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, το στρες, η χαµηλή κοινωνική υποστήριξη 

και η κοινωνική αποµόνωση (Bellg, 2004, όπως αναφέρεται σε Καραδήµας, 2005). 

Όσον αφορά τους συναισθηµατικούς παράγοντες, αυτοί περιλαµβάνουν το άγχος, το 

θυµό, την κατάθλιψη και το φόβο. Ωστόσο, οι ισχυρότερες ενδείξεις προέρχονται από 

έρευνες που µελέτησαν το ρόλο της κατάθλιψης και του στρες (Gatchel & Oordt, 

2003).  

Ο ρόλος διαφόρων στρεσσογόνων παραγόντων στην παραγωγή καρδιαγγειακών 

νοσηµάτων όπως η ισχαιµία και η αρρυθµία, έχει επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες 

(Schwartz, Weinberger and Singer, 1981· Reich et al., 1981· Krantz, 1991, όπως 

αναφέρεται στους Broome & Llewelyn, 1995). Άτοµα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα 

στρεσσογόνες καταστάσεις στην καθηµερινότητά τους, όπως για παράδειγµα στρες 

σχετιζόµενο µε την εργασία, είναι  πιθανό να εµφανίσουν στην πορεία κάποιο είδος 

καρδιοπάθειας. Πηγή στρες αποτελούν οι συγκρούσεις στην οικογένεια, οι 

κοινωνικές και οικονοµικές απαιτήσεις της κοινωνίας και συνήθως κάποιες κρίσιµες 

αλλαγές στη ζωής ενός ατόµου. Για τις τελευταίες, έχει βρεθεί ότι ανάλογα µε το 

είδος της αλλαγής επηρεάζεται και η υγεία. Για παράδειγµα, οι αλλαγές στις 

συνθήκες εργασίας ενός ατόµου φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη 

εµφράγµατος του µυοκαρδίου στους άντρες µέσης ηλικίας. Επιπρόσθετα, σύµφωνα 

µε αρκετούς ερευνητές η ανεργία µπορεί να επηρεάσει και τους παράγοντες 

επικινδυνότητας για τις καρδιαγγειακές ασθένειες και την πιθανότητα εµφάνισης µιας 

καρδιαγγειακής ασθένειας στον συνολικό πληθυσµό (Cooper, 1996). Επίσης σε µια 

µελέτη 900 µεσήλικων ανδρών και γυναικών, βρέθηκε ότι εκείνοι που ασχολούνταν 

µε επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται «υψηλής έντασης» (υψηλές απαιτήσεις, 

χαµηλός έλεγχος) κινδύνευαν να πάθουν κάποιο στεφανιαίο νόσηµα 1½ φορά 
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περισσότερο σε σχέση µε εργαζόµενους σε άλλα επαγγέλµατα χαµηλότερης έντασης 

(Karasek et al., 1981· Karasek et al., 1982· Pickering et al., 1996, όπως αναφέρεται 

στους Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Hoeksema, 2004). 

Επιπλέον, το καταθλιπτικό συναίσθηµα και η απελπισία (τα οποία σχετίζονται µε 

την κατάθλιψη) έχει βρεθεί ότι µπορεί να είναι ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης 

της επιβίωσης των ατόµων µέσης ηλικίας µε καρδιοπάθεια (Rutledge et al., 2001, 

όπως αναφέρεται στους Gatchel & Oordt, 2003). Μάλιστα, ασθενείς µε καρδιοπάθεια 

οι οποίοι πάσχουν από κατάθλιψη, είναι πέντε φορές πιθανότερο να χάσουν τη ζωή 

τους ή να βιώσουν ακόµη περισσότερα καρδιαγγειακά προβλήµατα στον επόµενο 

χρόνο, σε σχέση µε τους υπόλοιπους (Larson, 2008). Επίσης, όπως προτείνουν στη 

µελέτη τους οι Goyal, Idler, Krause και Contrada (2005), τα συµπτώµατα κατάθλιψης 

τα οποία εµφανίζονται µετά (αλλά και πριν) από µια εγχείρηση καρδιάς οδηγούν σε 

χαµηλότερη ποιότητα ζωής των ασθενών (σωµατική και ψυχοκοινωνική λειτουργία) 

έως και έξι µήνες µετά την εγχείρηση.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι ανάµεσα στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 

επικινδυνότητας που αναφέρθηκαν (κατάθλιψη, άγχος, θυµός, εχθρικότητα, 

κοινωνική αποµόνωση, στρες, διαπροσωπικές συγκρούσεις), κάποιοι ερευνητές 

προσθέτουν και την προσωπικότητα τύπου Α (Type A personality). Σύµφωνα µε τους 

υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, τα άτοµα µε µια τέτοια προσωπικότητα είναι άκρως 

ανταγωνιστικά, εχθρικά και ανυπόµονα µε τους άλλους, βλέπουν πολλές καταστάσεις 

ως επείγουσες και θεωρούν απαραίτητο το να κερδίζουν πάντοτε (Broome & 

Llewelyn, 1995). Αρκετοί υποθέτουν ότι άτοµα µε τέτοια προσωπικότητα είναι πολύ 

πιθανό να εµφανίσουν καρδιακά προβλήµατα. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Cooper 

(1996), πρόσφατες µελέτες αναφέρουν µια συσχέτιση µεταξύ ατόµων µε εχθρική-

ανταγωνιστική προσωπικότητα (στοιχείων της προσωπικότητας Τύπου Α) και 
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εµφάνισης στεφανιαίας νόσου. Αυτή η συσχέτιση υποστηρίζεται και θεωρείται 

έγκυρη από πολλούς ερευνητές. Σε µια παλαιότερη αλλά σηµαντική µελέτη σε 3000 

υγιείς άντρες στην Καλιφόρνια, βρέθηκε ότι εκείνοι που χαρακτηρίζονταν από 

προσωπικότητα τύπου Α είχαν διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

στο να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο στα επόµενα οκτώ χρόνια (Rosenman, Brand, 

Jenkins, Friedman, Straus & Wurm, 1975). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των ερευνών 

για τη σχέση µεταξύ προσωπικότητας τύπου Α και εµφάνισης καρδιοπαθειών 

ποικίλουν. Κάποιες έρευνες σε άτοµα που ήδη εµφάνιζαν συµπτώµατα κάποιας 

στεφανιαίας νόσου είχαν διαφορετικά αποτελέσµατα, ακόµη και αντίθετα όπως για 

παράδειγµα το ότι η τύπου Α προσωπικότητα σχετίζεται µε θετικές συνέπειες, όπως η 

ρύθµιση των «επικίνδυνων για την υγεία συµπεριφορών» (Marks, Murray, Evans & 

Willig 2000). Σήµερα ωστόσο, είναι παραδεκτό ότι δεν υφίσταται σχέση µεταξύ της 

προσωπικότητας τύπου Α και της εµφάνισης καρδιαγγειακών νοσηµάτων. 

2.3. Αντιδράσεις των καρδιοπαθών 

Μετά από ένα οξύ περιστατικό, όπως για παράδειγµα ένα έµφραγµα, το άτοµο 

σοκάρεται. Το κυρίαρχο συναίσθηµα κατά τη διάρκεια του περιστατικού είναι το 

άγχος. Το άγχος, µερικές φορές ακολουθείται από µια µικρή περίοδο όπου η 

κατάστασή του σταθεροποιείται. Κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ανακουφίζεται 

µερικώς, αφού συνειδητοποιεί ότι πρόκειται να ζήσει. Αυτό το σύντοµο αίσθηµα 

ανακούφισης όµως, φεύγει καθώς το άτοµο αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι πάσχει από 

µια χρόνια ασθένεια από την οποία κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα αρχίζει να σκέφτεται 

τι επιπτώσεις θα έχει η ασθένεια, στη ζωή του (Dellipiani et al., 1976, όπως 

αναφέρεται στους Broome & Llewelyn, 1995).   

Κάποιοι ασθενείς διαχειρίζονται το άγχος τους µε διάφορες στρατηγικές 

αποφυγής, όπως η άρνηση. Μερικοί ασθενείς δεν µπορούν για παράδειγµα να 
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δεχτούν το γεγονός ότι έπαθαν καρδιακή προσβολή. Ένας από τους λόγους υψηλών 

ποσοστών θνησιµότητας µετά από καρδιακές προσβολές είναι ότι οι ασθενείς 

συνήθως καθυστερούν κάποιες ώρες ή και µέρες προτού αναζητήσουν θεραπεία 

(Taylor, 1999). Σύµφωνα µε τους Broome και Llewelyn (1995), κάποιοι ασθενείς 

αντιµετωπίζουν το έµφραγµα, µε το να αρνούνται την ύπαρξή του. Μάλιστα αρκετοί 

από αυτούς αµφισβητούν τη διάγνωση που έκανε ο γιατρός θεωρώντας την πιθανόν 

λανθασµένη. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η άρνηση είναι µια υγιής στρατηγική 

διαχείρισης της κατάστασης, ότι µειώνει τη θνησιµότητα καθώς και το ότι συµβάλει 

σε µια καλύτερη ψυχοκοινωνική προσαρµογή του ατόµου, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία να το υποστηρίζουν αυτό (Broome & Llewelyn, 1995). 

Από την άλλη, η άρνηση του ασθενή να αποδεχτεί την ασθένειά του και να συνδέσει 

τα συµπτώµατά του µε αυτή, φαίνεται ότι σχετίζεται µε καθυστέρηση στην 

αναζήτηση θεραπείας και µε κακή έκβαση της νόσου (Ilic & Apostolovic, 2002· 

Σακκάς, 2008). 

Το άγχος, η κατάθλιψη και το αρνητικό συναίσθηµα (και διάθεση), είναι τις 

περισσότερες φορές οι κύριες συναισθηµατικές αντιδράσεις των ατόµων µε 

καρδιαγγειακά προβλήµατα. Σύµφωνα µε αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες, τα 

συµπτώµατα της κατάθλιψης εµφανίζονται συχνότερα σε ασθενείς µε καρδιαγγειακά 

νοσήµατα, ιδιαιτέρως σε εκείνους µε καρδιακή ανεπάρκεια, σε σχέση µε το γενικό 

πληθυσµό (Goldman, Nielsen, & Champion, 1999 · Wells et al., 1998, όπως 

αναφέρεται στους Παρίση, Φουντουλάκη & Φιλιππάτο, 2008). Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί κατάθλιψη σε 18 µε 44 τις εκατό στους πάσχοντες από καρδιακά 

νοσήµατα, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους (Fernandez, 1993, όπως αναφέρεται 

στους Camic & Knight, 1998). Για τους περισσότερους ασθενείς όµως, φαίνεται ότι 



18 

 

το άγχος και η κατάθλιψη αρχίζουν να υποχωρούν µέσα σε έξι έως δώδεκα 

εβδοµάδες από το συµβάν (Broome & Llewelyn, 1995).  

Κάποιοι ασθενείς µε καρδιαγγειακά νοσήµατα µπορεί (συνήθως µετά τη νοσηλεία 

τους στο νοσοκοµείο) να αρχίσουν να αποµονώνονται και η ζωή τους να 

χαρακτηρίζεται από φόβο. Τα συγκεκριµένα άτοµα, έχουν υψηλά επίπεδα άγχους, 

µειωµένη φυσική κατάσταση εξαιτίας της καθιστικής ζωής και εµφανίζουν µια 

συµπεριφορά απαισιοδοξίας, απελπισίας και υψηλής εξάρτησης από τους άλλους. 

Ταυτόχρονα, έχουν ένα είδος εµµονής σχετικά µε τα συµπτώµατα που εµφανίζουν 

και µε το ιστορικό της υγείας τους (Julian 1991, όπως αναφέρεται στους Broome & 

Llewelyn, 1995).  

Παράλληλα, πολλοί ασθενείς, ιδιαίτερα ασθενείς που πάσχουν από κάποια 

στεφανιαία νόσο, προβληµατίζονται µε θέµατα όπως ο θάνατος ή το ότι πρέπει να 

ζουν συνεχώς σε µια αβεβαιότητα σχετικά µε το µέλλον τους, καθώς και για το τι 

πρέπει να κάνουν (NICE, 2010). Μάλιστα, οι Morse και Johnson (1991), αναφέρουν 

ότι τα άτοµα που έπαθαν καρδιακή προσβολή βρίσκονται κάτω από µια σύγχυση 

καθώς είναι «αβέβαια για το τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν». Έρχονται 

δηλαδή αντιµέτωπα µε µια αβεβαιότητα σχετικά µε τη συνέχιση δραστηριοτήτων, τη 

διαχείριση του στρες αλλά και τη ρύθµιση της διατροφής τους. Όταν αυτά τα άτοµα 

επιστρέφουν (µετά τη νοσηλεία τους) στο σπίτι, δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις 

που αφορούν τη φροντίδα τους. Ενώ δηλαδή γνωρίζουν ότι τα σώµατά τους άλλαξαν 

και έτσι, οι κανόνες και οι συνθήκες ζωής τους άλλαξαν, δεν είναι σίγουροι για το 

ποιοι είναι αυτοί οι καινούργιοι κανόνες. Εποµένως, τα άτοµα που είναι αβέβαια 

σχετικά µε την ικανότητά τους για ανάρρωση, προβληµατίζονται µε την πιθανότητα 

θανάτου και φοβούνται ότι η κατάστασή τους δεν θα καλυτερεύσει.     
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∆εν πρέπει να παραβλέψουµε και τον αντίκτυπο που έχει στην οικογένεια, µια 

καρδιαγγειακή ασθένεια. Όταν ένα άτοµο πάσχει από µια χρόνια ασθένεια όλη η 

οικογένεια επηρεάζεται από αυτή. Οι Doerr & Jonew (1979) και Cay (1982), (όπως 

αναφέρεται στους Broome & Llewelyn, 1995) προτείνουν, ότι οι σύντροφοι και τα 

µέλη της οικογένειας, είναι πολλές φορές περισσότερο συναισθηµατικά φορτισµένοι 

από τον ασθενή. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί µπορεί να έχει σηµαντική επιρροή στο 

άγχος του ασθενή καθώς και στο πως θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου η θεραπεία του. 

Παράλληλα, η στάση των µελών της οικογένειας παίζει σηµαντικό ρόλο στον τρόπο 

που ο ασθενής θα αποδεχτεί την ασθένειά του και θα την αντιµετωπίσει. Τα µέλη της 

οικογένειας µπορούν είτε να τον ενισχύσουν ψυχολογικά είτε να τον αποδυναµώνουν 

µε τις πράξεις τους κάνοντάς τον να έχει περισσότερη ανησυχία, υπερπροστασία και 

θυµό (∆ανιηλίδου, 2010). Ακόµη, η εµφάνιση µιας νόσου µπορεί να επιδεινώσει 

δυσκολίες που προϋπήρχαν στην οικογένεια, είτε οικονοµικές είτε προβλήµατα στις 

σχέσεις (Καραδήµας, 2005).  

Οι αντιδράσεις των καρδιοπαθών, καθώς και γενικά των ατόµων που πάσχουν 

από µια χρόνια ασθένεια, εξαρτώνται εκτός από τη φύση της ασθένειας και από την 

προσωπικότητα του κάθε ασθενή. Επίσης, οι αντιδράσεις εξαρτώνται από τις 

εµπειρίες που έχει ο ασθενής για τη νόσο από την οποία πάσχει, καθώς και το τι 

γενικά έχει ακούσει από άλλες πηγές (φίλοι, τηλεόραση και άλλες) για τα 

χαρακτηριστικά της και τη θεραπεία της (Σακκάς, 2008).  

 

2.4. Προσαρµογή σε µια καρδιαγγειακή ασθένεια 

Η προσαρµογή ενός ατόµου σε µια χρόνια ασθένεια είναι µια αρκετά δύσκολη 

υπόθεση και απαιτεί από το άτοµο να πραγµατοποιήσει µεγάλες αλλαγές στον τρόπο 

ζωής του, κάτι το οποίο συνήθως είναι δύσκολο. Το άτοµο, αλλά και τα µέλη της 
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οικογένειάς του πρέπει µετά τη διάγνωση, να αρχίζουν να προσαρµόζονται στη νέα 

κατάσταση και γενικά στις καινούργιες συνθήκες που συνοδεύουν την ασθένεια.  

Οι Morse και Johnson (1991) αναφέρουν τέσσερα στάδια προσαρµογής µετά από 

µια καρδιακή προσβολή:  

α) Το στάδιο της άµυνας, οπού παρά τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων τα άτοµα 

προσπαθούν να «µην παραδοθούν» σε αυτά και να κρατήσουν τον έλεγχο. Το άτοµο 

δηλαδή παλεύει να αµυνθεί ενάντια στην απώλεια ελέγχου (που τον απειλεί).  

β) Το στάδιο όπου έρχεται σε συµφωνία (coming to terms). Στο στάδιο αυτό, το 

άτοµο προσπαθεί να κατανοήσει το γεγονός. ∆ηλαδή, το τι έγινε, γιατί έγινε, τι 

επιπτώσεις είχε και ποια σηµασία έχει για το µέλλον. Με το να συµβιβαστεί µε την 

καρδιακή προσβολή, επανακτεί µε αυτό τον τρόπο την αίσθηση ελέγχου πάνω στο 

γεγονός και γενικά ελέγχου στη ζωή του. Μπορεί βέβαια το άτοµο να µην έχει τον 

πλήρη έλεγχο, ωστόσο αυξάνεται η αίσθηση προβλεπτικότητάς του. 

γ) Μαθαίνοντας να ζει: Το άτοµο σε αυτό το σηµείο, µαθαίνει να ζει µε το 

πρόβληµά του. Για να γίνει αυτό όµως, πρέπει να αρχίσει να εµπιστεύεται το σώµα 

του ξανά και να δηµιουργήσει έναν νέο τρόπο ζωής, τους ρυθµούς του οποίου όµως 

να µπορεί να αντέχει και να διατηρεί. 

δ) Το να ζει ξανά (living again): Όσο βρισκόταν στην κατάσταση της 

προσαρµογής, το άτοµο δεν ένοιωθε ότι ζούσε τη ζωή του. Όταν όµως επανακτά τον 

έλεγχο, µαθαίνει να ζει ξανά.  

Γενικότερα, έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά µε την προσαρµογή των 

ασθενών µε καρδιαγγειακά νοσήµατα, η οποία δεν είναι µια απλή υπόθεση αλλά 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Ένα άτοµο που πάσχει από κάποια καρδιοπάθεια πρέπει, µεταξύ άλλων, να 

προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες που αφορούν την τήρηση των ιατρικών οδηγιών. Ο 
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Sutton και συνεργάτες (2004), αναφέρουν ότι η τήρηση των ιατρικών οδηγιών είναι 

ένα µείζον ζήτηµα που αφορά αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως οι αλλαγές στη 

διατροφή, η σωµατική εξάσκηση και η λήψη φαρµάκων. Αυτές οι αλλαγές είναι 

σηµαντικές για τη θεραπεία ή τον έλεγχο των καρδιοπαθειών. 

Παράλληλα, µεγάλη σηµασία στην προσαρµογή ενός ατόµου σε µια 

καρδιαγγειακή νόσο έχει η κοινωνική υποστήριξη. Έχει βρεθεί ότι η κοινωνική 

υποστήριξη είναι αρκετά βοηθητική σε άτοµα µε καρδιαγγειακές ασθένειες (Von 

Dras, Siegler, Barfoot, Williams & Mark, 2000, όπως αναφέρεται στους Gatchel & 

Oordt, 2003).  H Taylor (1999), σύµφωνα µε τους Kulik & Mahler (1993), αναφέρει 

ότι η κοινωνική υποστήριξη µπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωση των ασθενών µε 

καρδιαγγειακά προβλήµατα, να µειώσει το στρες αλλά και να βελτιώσει τα καρδιακά 

συµπτώµατα που αυτοί βιώνουν, ειδικά στους πρώτους µήνες αµέσως µετά τη 

νοσηλεία τους στο νοσοκοµείο. Σε µια µελέτη, παρατηρήθηκε ότι σε καρδιακούς 

ασθενείς που δεν είχαν κάποιο σύντροφο ή κάποιο δικό τους έµπιστο άτοµο να τους 

συµπαρασταθεί, ο κίνδυνος θανάτου ήταν διπλάσιος στους έξι µήνες µετά την πρώτη 

καρδιακή προσβολή σε σύγκριση µε αυτούς που ήταν παντρεµένοι ή είχαν φίλους 

(Case, Moss, Case, Mc Dermott & Eberly, 1992, όπως αναφέρεται σε Taylor, 1999). 

Επιπρόσθετα, σε µια πρόσφατη µελέτη (Gallagher, Luttik & Jaarsma, 2011) σε άτοµα 

µε καρδιακή ανεπάρκεια, παρατηρήθηκε ότι ασθενείς µε υψηλό βαθµό κοινωνικής 

υποστήριξης ανέφεραν καλύτερη αυτό-φροντίδα, σε σύγκριση µε ασθενείς µε χαµηλή 

κοινωνική υποστήριξη. Οι ασθενείς µε υψηλό βαθµό κοινωνικής υποστήριξης 

ανέφεραν επίσης σηµαντικά περισσότερες πιθανότητες να χάσουν βάρος, να λάβουν 

τα φάρµακά τους ή να ασκούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Στην προσαρµογή των καρδιοπαθών στην ασθένειά τους αλλά και γενικά στην 

αντιµετώπισή της, φαίνεται ότι παίζουν κάποιο ρόλο και τα αίτια τα οποία αποδίδουν 
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σε αυτήν. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, τα κύρια αίτια που απέδιδαν οι ασθενείς 

στην εµφάνιση του εµφράγµατος που υπέστησαν, ήταν το στρες, το κάπνισµα και η 

κληρονοµικότητα (Reges, Vilchinsky, Leibowitz, Manor, Mosseri & Kark, 2011). Σε 

συνεντεύξεις που δόθηκαν σε δείγµα αντρών που είχαν νοσηλευτεί λόγω καρδιακής 

προσβολής, τα κύρια αίτια που απέδιδαν στην εµφάνισή της ήταν το στρες και η 

προσωπική συµπεριφορά. Βρέθηκε πως η εκτίµηση ότι το στρες (το οποίο θεωρείται 

ως εξωτερικό γεγονός και ανεξέλεγκτο) ήταν η κύρια αιτία, προέβλεπε µεγαλύτερη 

νοσηρότητα στα επόµενα οχτώ χρόνια (Affeck et al., 1987, όπως αναφέρεται στους 

Marks et al., 2000). Σε µία άλλη σηµαντική µελέτη σε ασθενείς που είχαν υποστεί 

έµφραγµα του µυοκαρδίου, βρέθηκε ότι τα αίτια που απέδιδαν οι ασθενείς και οι 

σύζυγοί τους (τα οποία συµφωνούσαν κατά πολύ µεταξύ τους) προέβλεπαν αλλαγές 

στη διατροφή, τη σωµατική εξάσκηση και άλλες συµπεριφορές υγείας, τις οποίες 

ακολούθησαν οι ασθενείς µετά το έµφραγµα (Petrie & Weinman, 1997, όπως 

αναφέρεται στους Cameron & Leventhal, 2003). Φαίνεται, ότι το να µπορεί να 

αναγνωρίσει κάποιος ένα βασικό αίτιο µιας ασθένειας, άσχετα µε το χαρακτήρα του 

αιτίου αυτού, είναι κάτι το οποίο µπορεί να προβλέψει σε κάποιο βαθµό την 

µετέπειτα προσαρµογή του στην ασθένεια (Turnquist et al., 1988, όπως αναφέρεται 

στους Marks et al., 2000).  

 Σε κάποιους ασθενείς, µια ασθένεια µπορεί να φαίνεται σαν µια αθεράπευτη, 

ανεξέλεγκτη κατάσταση, ενώ κάποιοι άλλοι µπορεί να τη βλέπουν ως µια πιο ήπια 

κατάσταση και να την αντιµετωπίζουν µε λιγότερο φόβο. Οι αντιλήψεις των ασθενών 

για την ασθένεια φαίνεται ότι έχουν τεράστια επίδραση στην προσαρµογή τους σε 

αυτή (Sutton et al., 2004). Επιπλέον, η αισιόδοξη φύση είναι πιθανό να βοηθάει τα 

άτοµα να αντιµετωπίσουν στρεσσογόνους καταστάσεις της ζωής, όπως µια 

καρδιαγγειακή νόσος. Μελέτες σε ασθενείς µε µπαϊπάς στεφανιαίας συµπέραναν ότι 
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οι αισιόδοξοι άνθρωποι ανακάµπτουν γρηγορότερα µετά από µια σοβαρή εγχείρηση. 

Έξι µήνες µετά την εγχείριση, οι αισιόδοξοι πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από τους 

απαισιόδοξους κάτι το οποίο δείχνει συσχέτιση µεταξύ της αισιοδοξίας και της 

µετεγχειρητικής ποιότητας ζωής (Scheier & Carver, 1985, όπως αναφέρεται στους 

Hewstone & Stroebe, 2007).  

Επιπλέον, η αποδοχή (δηλαδή η παραδοχή ότι το άτοµο πάσχει από µια χρόνια 

ασθένεια και η θέληση να την ελέγξει) µιας χρόνιας ασθένειας είναι αρκετά 

σηµαντική για την προσαρµογή σε αυτή. Σε µια µελέτη σε 106 καρδιακούς ασθενείς, 

παρατηρήθηκε ότι η αποδοχή της νόσου επηρέασε θετικά την υποκειµενική άποψη 

των ατόµων για την υγεία τους (σωµατική λειτουργικότητα και συναισθηµατική 

ευεξία). Σε αντίθεση, η αυξηµένη αίσθηση αβοηθησίας επηρέασε αρνητικά την 

υποκειµενική άποψη των ατόµων για την υγεία τους (Karademas & Hondronikola, 

2010). Η αποδοχή µιας ασθένειας  φαίνεται να παίζει ρόλο επίσης, στην τήρηση των 

ιατρικών οδηγιών και στην συµµόρφωση (προσαρµογή) του ατόµου στη λήψη 

φαρµάκων, όπως φαίνεται σε µια έρευνα του Adams και των συνεργατών του σε 

ασθµατικούς ασθενείς (Adams & Jones 1997).        

Η εργασία µας, εστιάζει περισσότερο στη θεωρία της αυτορρύθµισης και 

συγκεκριµένα στο µοντέλο της κοινής λογικής (που θα περιγραφεί παρακάτω). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η διαδικασία προσαρµογής εξαρτάται: από τις απλές 

απόψεις των ανθρώπων (ή αλλιώς κοινές πεποιθήσεις) σχετικά µε τα συµπτώµατα και 

την ασθένεια, την εκτίµηση της τωρινής κατάστασης και πιθανών σχεδίων δράσης 

αλλά και από διάφορες κοινωνικο-πολιτισµικές επιρροές (Leventhal et al., 2001, 

όπως αναφέρεται στους Cameron & Leventhal, 2003).  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Cameron και Leventhal (2003), οι ασθενείς 

που αναρρώνουν από κάποιο στεφανιαίο επεισόδιο (π.χ. έµφραγµα) ή από χρόνια 
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συµπτώµατα είναι απαραίτητο να ελέγχουν συνεχώς τη δραστηριότητά τους. Κι αυτό, 

προκειµένου να πετύχουν µια σωστή ισορροπία µεταξύ της έντονης και µειωµένης 

δραστηριότητας, της λήψης φαρµάκων και γενικά στις καθηµερινές υποχρεώσεις και 

τις δυνατότητές τους. Η προσαρµογή σε µια χρόνια ασθένεια, όπως οι καρδιαγγειακές 

ασθένειες, είναι µια συνεχιζόµενη διαδικασία ελέγχου και υπολογισµού της 

καθηµερινής δραστηριότητας και των συµπεριφορών υγείας. Μέσα στην όλη αυτή 

διαδικασία, οι ασθενείς αξιολογούν την τωρινή τους κατάσταση και υιοθετούν 

στρατηγικές που βασίζονται σε πεποιθήσεις κοινής λογικής (δηλαδή κοινές 

πεποιθήσεις των ανθρώπων του περιβάλλοντός και της κοινωνίας όπου ανήκουν). Στη 

συνέχεια, προκειµένου να εξετάσουν αν οι προσπάθειές τους ήταν επιτυχείς και είχαν 

αποτελέσµατα, χρησιµοποιούν διάφορα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά, απορρέουν από 

τις πρότερες εµπειρίες τους αλλά και από κοινωνικές επιρροές.  

  

3. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Όταν ένα άτοµο διαγνωστεί µε µια χρόνια ασθένεια, όπως µια καρδιαγγειακή 

ασθένεια, αναπτύσσει γνωστικά µοντέλα για να κατανοήσει τα συµπτώµατά του. 

Αυτά τα µοντέλα, παίζουν µεγάλο ρόλο στο τι στρατηγικές θα ακολουθήσει για την 

αντιµετώπιση της ασθένειας, καθώς και σε σχετικές µε την ασθένεια συµπεριφορές, 

όπως η πίστη του για την καταλληλότητα της θεραπείας που ακολουθεί και η τήρηση 

των ιατρικών οδηγιών. 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς αντιλαµβάνεται ο ασθενής την ασθένειά 

του, για το τι πεποιθήσεις έχει και το πώς συµπεριφέρεται όταν η υγεία του 

απειλείται. Η θεωρία στην οποία θα δώσει τη µεγαλύτερη προσοχή η εργασία αυτή, 

είναι το Μοντέλο της Κοινής Λογικής (ή αλλιώς Common Sense Model –CSM).  

Προτού όµως αρχίσουµε να αναλύουµε το µοντέλο αυτό, καλό θα ήταν να 
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εξετάσουµε πώς το κάθε άτοµο αναπτύσσει γνωστικά σχήµατα και παρατηρεί τα 

συµπτώµατά του.  

 

3.1. Γνωστικά σχήµατα και αντίληψη συµπτωµάτων 

Όπως πολύ χαρακτηριστικά παραθέτει ο Beck (1995), τα γνωστικά σχήµατα 

είναι γνωστικές δοµές του µυαλού µας, που στο περιεχόµενό τους έχουν κάποιες 

βασικές µας σκέψεις (core beliefs). Αυτές οι σκέψεις, αναπτύσσονται από την παιδική 

κιόλας ηλικία του ατόµου, καθώς αλληλεπιδρά µε τα άτοµα γύρω του και καθώς 

έρχεται αντιµέτωπο µε διάφορες καταστάσεις της ζωής. Οι βασικές σκέψεις του 

ατόµου µπορεί να είναι είτε θετικές (όπως «µπορώ να τα καταφέρω όταν 

αντιµετωπίζω µια δύσκολη κατάσταση», «πάντα ελέγχω τον εαυτό µου»), είτε 

αρνητικές (οι οποίες εµφανίζονται όταν το άτοµο είναι αγχωµένο ή συναισθηµατικά 

φορτισµένο, π.χ. «είµαι αδύναµο άτοµο»). Σύµφωνα µε τον Sutton και συνεργάτες 

(2004), τα γνωστικά σχήµατα µας βοηθούν να οργανώσουµε και να δώσουµε νόηµα 

σε εισερχόµενες, από το σώµα µας, πληροφορίες. Τα άτοµα τείνουν αρκετά να 

ψάχνουν για πληροφορίες που σχετίζονται µε υπάρχοντα σχήµατα και να µην 

ασχολούνται µε πληροφορίες που δεν ταιριάζουν σε αυτά. Επίσης, τα άτοµα δίνουν 

περισσότερη σηµασία σε συµπτώµατα που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο 

γνωστικό σχήµα από ότι σε άλλα συµπτώµατα (Sutton et al., 2004). 

Οι απόψεις των ατόµων και οι ιδέες τους για µια ασθένεια είναι αυτές που 

καθοδηγούν τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα προσέχουν το σώµα τους και 

παρατηρούν διάφορα συµπτώµατα. Αυτές οι ιδέες, µπορούν να επηρεάσουν 

σηµαντικά την αναφορά των συµπτωµάτων από τα άτοµα καθώς και το πόσο 

αποτελεσµατικά θα τα αντιµετωπίσουν.  
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Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση από αρκετούς ερευνητές, είναι ότι η προσοχή 

και η αναφορά διάφορων συµπτωµάτων από ένα άτοµο επηρεάζεται σηµαντικά από 

την προσοχή του στα εσωτερικά ερεθίσµατα τα οποία ανταγωνίζονται τα εξωτερικά. 

Όταν η προσοχή δηλαδή ενός ατόµου επικεντρώνεται σε εξωτερικά ερεθίσµατα, 

καθώς αυτά αυξάνονται, η προσοχή σε εσωτερικά ερεθίσµατα θα µειωθεί. Σύµφωνα 

µε αρκετές  έρευνες, τα άτοµα τείνουν να αναφέρουν περισσότερα συµπτώµατα σε 

κάποιο µη ενδιαφέρον περιβάλλον από ότι σε ενδιαφέροντα περιβάλλοντα που τους 

προκαλούν εντύπωση και κερδίζουν την προσοχή τους (Fillingim, Roth & Haley, 

1989∙ Pennebaker, 1982, όπως αναφέρεται στους Sutton et al., 2004).  

Οι Contrada και Ashmore (1999), αναφέρουν ότι στους ασθενείς µε 

καρδιαγγειακά προβλήµατα, τα συµπτώµατα µιας καρδιακής προσβολής (όπως ο 

δυνατός πόνος και η δυσκολία στην αναπνοή) δίνουν την εντύπωση στα άτοµα ότι το 

όργανο που τους διατηρεί στη ζωή είναι αδύναµο. Αυτό, ξυπνάει µέσα τους την 

εικόνα ενός πιθανού ξαφνικού θανάτου και ένα χρονικό περιθώριο στο οποίο πρέπει 

να δράσουν άµεσα, χωρίς να καθυστερούν. Συνήθως να συµπτώµατα της στηθάγχης 

ξεκινούν µε την δραστηριότητα και σταµατούν µε την απουσία δραστηριότητας. 

Έτσι, πολλές φορές που τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον πόνο στο στήθος 

αναπτύσσουν ιδέες όπως «ηρέµησε, χαλάρωσε. Αν πιεστείς πολύ θα εκραγείς» 

(Contrada και Ashmore, 1999). Πολλοί ασθενείς µε έµφραγµα του µυοκαρδίου 

αναπτύσσουν λανθασµένες πεποιθήσεις όπως το ότι παραπάνω δραστηριότητα από 

όσο χρειάζεται µπορεί να προκαλέσει το θάνατο ή ακόµη ένα έµφραγµα (Thompson 

& Lewin, 2000). Σύµφωνα µε αρκετές µελέτες, άτοµα που συνέρχονται από κάποιο 

έµφραγµα δε γνωρίζουν τα αποδεκτά όρια δραστηριότητας και συχνά κάνουν 

ερωτήσεις για το πόσο πρέπει να περπατήσουν ή το αν είναι ασφαλές να βρεθούν σε 

σεξουαλική επαφή (Broome & Llewelyn, 1995).  
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Γενικά, οι γνωστικοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντίληψη των 

συµπτωµάτων αλλά και στην αναζήτηση βοήθειας. Οι γνωστικοί παράγοντες, 

µπορούν, µεταξύ άλλων, να επηρεάσουν τα άτοµα στην καθυστέρηση αναζήτησης 

βοήθειας,  αλλά και αντίθετα στον ανά τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχο της υγείας 

τους (Sutton et al., 2004).  

Όπως προτείνουν οι Cameron και Leventhal (2003), αρκετά στοιχεία δείχνουν 

το διαφοροποίηση των γνωστικών σχηµάτων ανάλογα µε το τι είδους ασθένεια έχει 

το άτοµο. Ανάλογα δηλαδή µε το αν αντιµετωπίζει µια παροδική ή µια χρόνια 

ασθένεια τα σχήµατα που το άτοµο χρησιµοποιεί είναι διαφορετικά. Επίσης, το πώς 

θα αντιληφθεί ένα άτοµο και θα αντιµετωπίσει την ασθένειά του (ως επεισοδιακή ή 

ως χρόνια) εξαρτάται περισσότερο από την εµπειρία του µε αυτή και την επικοινωνία 

του µε τα άτοµα γύρω του (προσωπικό υγείας, µέλη της οικογένειας, φίλοι, άλλοι 

ασθενείς) και λιγότερο µε τη φύση της ασθένειας. Για παράδειγµα, παρόλο που το 

άσθµα είναι µια χρόνια κατάσταση αρκετά άτοµα το αντιµετωπίζουν σαν µια 

επεισοδιακή κατάσταση εξαιτίας της ξαφνικής εµφάνισης των συµπτωµάτων. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε την καρδιακή ανεπάρκεια. Εξαιτίας του ότι χαρακτηρίζεται από 

περιόδους ηρεµίας που διαταράσσονται από σοβαρές επιθέσεις, αρκετοί την 

αντιµετωπίζουν σαν µια επεισοδιακή κατάσταση παρά σαν µια χρόνια ασθένεια 

(Halm, Sturm, Mora & Leventhal, 2003, όπως αναφέρεται στους Sutton et al., 2004).  

 

3.2. Το µοντέλο της κοινής λογικής 

Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τον Howard Leventhal και τους 

συνεργάτες του. Ανήκει στη θεωρία της αυτορρύθµισης, η οποία εξετάζει µια 

ασθένεια περισσότερο από την οπτική του ασθενούς και λιγότερο του ιατρού. 

Σύµφωνα µε τους Cameron και Leventhal (2003), το µοντέλο της κοινής λογικής 
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αναπτύχθηκε αρχικά για να εξηγήσει τις συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία 

και την ασθένεια και δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην επιρροή των γνωστικών σχηµάτων 

σε αυτές. Συγκεκριµένα, εξετάζει τις αντιλήψεις του ατόµου για την ασθένειά του και 

το πώς αυτές δοµούνται. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στον κλινικό να καταλάβει τις 

εµπειρίες και τις συµπεριφορές του ασθενή (Sutton et al., 2004).  

Η θεωρία της αυτορρύθµισης και εποµένως και το µοντέλο της κοινής 

λογικής, αναγνωρίζει τους πολιτισµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, που 

οριοθετούν και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της συµπεριφοράς από τον 

ασθενή. Τα άτοµα πολλές φορές δεν αντιδρούν και δεν αξιολογούν ένα πρόβληµα 

που αντιµετωπίζουν, αν δε στραφούν πρώτα στα µέλη του περιβάλλοντός τους 

(οικογένεια, φίλοι κ.λπ.). Όµως, η αντίληψη που το άτοµο θα διαµορφώσει δεν 

εξαρτάται µόνο από αυτούς, αλλά και από το ίδιο. ∆ηλαδή, ανάλογα µε την αντίληψη 

που έχει ήδη διαµορφώσει θα επηρεαστεί και το είδος της βοήθειας που θα ζητήσει, ο 

τρόπος που θα κρίνει τις απόψεις των άλλων, καθώς και το πώς θα αντιδράσει αν του 

προσφέρουν βοήθεια (Καραδήµας, 2005).  

Σύµφωνα µε το µοντέλο της κοινής λογικής το άτοµο, βασιζόµενο σε 

συγκεκριµένες αλλά και αφηρηµένες πηγές πληροφόρησης, δηµιουργεί γνωστικές 

αναπαραστάσεις  της ασθένειάς του (ή µιας συµπεριφοράς σχετιζόµενης µε την υγεία, 

ή ενός παράγοντα επικινδυνότητας). Στόχος της δηµιουργίας των αναπαραστάσεων 

αυτών, είναι να κατανοήσει την κατάστασή του και να διαχειριστεί το πρόβληµά του.  

Οι Hagger & Orbell (2003), σύµφωνα µε τον Leventhal και τους συνεργάτες 

του (1980 ∙ 1984), προτείνουν ότι µια αναπαράσταση της ασθένειας δηµιουργείται µε 

βάση τρεις βασικές πηγές πληροφόρησης. Η πρώτη πηγή, είναι η µεγάλη δεξαµενή 

των «κοινών» πληροφοριών. Αυτές, έχουν ήδη αφοµοιωθεί από το άτοµο, από την 

πρότερη επικοινωνία του µε άλλα άτοµα καθώς και από το τι γνωρίζει γενικά για την 
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ασθένεια η κοινωνία στην οποία ανήκει. Η δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι οι 

πληροφορίες που παίρνει το άτοµο από τους σηµαντικούς άλλους, όπως ο γιατρός του 

ή κάποιος από τους οικείους του (φίλος, σύντροφος, γονέας). Η τρίτη πηγή, που 

συµπληρώνει τις αναπαραστάσεις του ατόµου για την ασθένεια, είναι οι πληροφορίες 

που λαµβάνει από την τωρινή εµπειρία της ασθένειας καθώς και από πρότερες 

εµπειρίες που σχετίζονται µε την ασθένεια αυτή. Για να δώσουµε ένα παράδειγµα, 

κάποιος έχει έναν πόνο στο στήθος για αρκετό καιρό. Με βάση το µοντέλο της κοινής 

λογικής θα ερµηνεύσει (ή αλλιώς θα αναπαραστήσει) αυτή την κατάσταση µε βάση 

του τι έχει ακούσει για τον πόνο στο στήθος και το τι ξέρουν σηµαντικά για αυτόν 

πρόσωπα σχετικά µε τον πόνο στο στήθος. Επίσης, ρόλο στη δηµιουργία της 

αναπαράστασης θα παίξουν και τα τωρινά συµπτώµατά του, ενώ παράλληλα θα 

σκεφτεί αν είχε νοιώσει και παλιότερα τα ίδια συµπτώµατα, τι έκανε τότε και πως 

τελικά εξελίχθηκαν τα πράγµατα. Με βάση αυτές λοιπόν τις πληροφορίες θα 

δηµιουργήσει την αναπαράσταση της κατάστασής του. 

Οι Cameron και Leventhal (2003), αναφέρουν ότι η ένωση αφηρηµένων 

γνώσεων (αίσθηση τρωτότητας ή ευπάθειας) και συγκεκριµένων εµπειριών (γενικά 

συµπτώµατα, παλιότερες µνήµες ενός οικείου ατόµου που έπαθε καρδιακή 

προσβολή) είναι σηµαντική. Σηµαντική όχι µόνο για το πώς οι ασθενείς 

αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα και τα συµπτώµατά τους, αλλά και την ταυτότητα 

της ίδιας της ασθένειας (από τι συµπτώµατα αποτελείται, αν κάποια από αυτά δεν 

εκδηλώνονται φανερά κ.λπ.). Η σύνδεση αυτή, µεταξύ των συµπτωµάτων που 

βιώνουν οι ασθενείς και της ταυτότητας της ασθένειας, βρίσκεται στο επίκεντρο της 

δηµιουργίας των αναπαραστάσεων της ασθένειας. Παράλληλα, οι αφηρηµένες και οι 

συγκεκριµένες γνώσεις µπορεί να αναιρούν η µια την άλλη. Συγκεκριµένα, οι 

Contrada και Ashmore (1999), (µε βάση το µοντέλο της κοινής λογικής) αναφέρουν 
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ότι σε ασθενείς µε υπέρταση, οι γιατροί είχαν πληροφορήσει ότι είναι µια χρόνια, 

ασυµπτωµατική κατάσταση και ότι η συχνή και σύµφωνα µε τις οδηγίες λήψη των 

φαρµάκων τους θα αποτρέψει την εµφάνιση καρδιακής προσβολής. Οι ασθενείς 

συµφωνούν µε τα παραπάνω όταν τους ρωτούν για το πώς βιώνουν άλλα άτοµα την 

υπέρταση. Ωστόσο, η συµπεριφορά και οι απόψεις σχετικά µε τον εαυτό τους είναι 

διαφορετική. Η τήρηση των ιατρικών οδηγιών δηλαδή, εξαρτάται από το πως 

βιώνουν τα συµπτώµατά τους (ή καλύτερα το πώς πιστεύουν ότι τα βιώνουν) παρόλο 

που ο γιατρός τους έχει πληροφορήσει ότι η υπέρταση είναι ασυµπτωµατική. 

3.3. ∆ηµιουργία των αναπαραστάσεων µε βάση το µοντέλο της κοινής 

λογικής 

Το µοντέλο της κοινής λογικής είναι ένα µοντέλο «παράλληλης 

επεξεργασίας», δηλαδή υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι συνήθως δηµιουργούν 

γνωστικές και ταυτόχρονα συναισθηµατικές αναπαραστάσεις (Leventhal et al., 1980, 

όπως αναφέρεται στους Hagger & Orbell, 2003). Εποµένως οι αναπαραστάσεις της 

ασθένειας διαµορφώνονται σε δυο επίπεδα. Το γνωστικό και το συναισθηµατικό.  

Το περιεχόµενο των γνωστικών αναπαραστάσεων αποτελείται από πέντε 

διαστάσεις: την ταυτότητα, τα αίτια, τις συνέπειες, τη χρονική πορεία και την 

ελεγξιµότητα. Η ταυτότητα αφορά το όνοµα της ασθένειας, τη φύση της και τα 

συµπτώµατά της. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο ασθενής µπορεί να βλέπει 

διαφορετικά τα συµπτώµατά που προκαλεί η ασθένειά του από ότι το ιατρικό 

προσωπικό. Μπορεί δηλαδή, να αποδίδει (λανθασµένα) κοινά συµπτώµατα στην 

ασθένειά του παρόλο που µπορεί να µη σχετίζονται µε αυτή («µε πονάει το στήθος 

µου. Θα είναι λόγω του καρδιακού προβλήµατός που αντιµετωπίζω») (Sutton et al., 

2004). Τα αίτια αναπαριστούν τις πεποιθήσεις του ατόµου για τους παράγοντες που 

προκάλεσαν την ασθένειά του. Οι Hagger και Orbell (2003), µελετώντας αρκετές 



31 

 

έρευνες, αναφέρουν ότι τα αίτια µπορεί να είναι βιολογικά (όπως µικρόβια, ιοί), 

συναισθηµατικά-ψυχολογικά (όπως το στρες, η κατάθλιψη η προσωπικότητα), 

περιβαλλοντικά-εξωτερικά (µόλυνση, χηµικά, υπερβολική κούραση). Η διάσταση 

των αιτίων είναι πολύ σηµαντική γιατί επηρεάζει αρκετά το τι είδους θεραπεία θα 

αναζητήσουν οι ασθενείς. Για παράδειγµα αν κάποιος που έπαθε καρδιακή προσβολή 

πιστεύει ότι αυτή προκλήθηκε από βλαβερές για την υγεία συνήθειες, όπως το 

κάπνισµα ή η κατανάλωση λιπαρών τροφών, τότε είναι πολύ πιθανό να αλλάξει αυτές 

τις συµπεριφορές. Αντίστοιχα, αν πιστεύει ότι την καρδιακή προσβολή προκάλεσε το 

στρες, τότε µπορεί να προβεί σε άλλες ενέργειες όπως το να παρατηθεί από τη 

δουλειά του προκειµένου να µειώσει το καθηµερινό στρες (Weinman, Petrie, Sharpe 

& Walker, 2000, όπως αναφέρεται στους Sutton et al., 2004). Οι συνέπειες, αφορούν 

τις αντιλήψεις του ατόµου σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχει η ασθένεια στην 

ποιότητα ζωής του, το µέγεθος του πόνου που δέχεται καθώς και το πώς η ασθένεια 

επηρεάζει τη λειτουργικότητά του (π.χ. εάν δεν ήµουν έτσι, θα ζούσα καλύτερα) 

(Cameron & Leventhal, 2003). Αρκετές έρευνες σε ασθενείς µε καρδιαγγειακές 

νόσους, δείχνουν ότι οι ασθενείς που πίστευαν ότι η ασθένειά τους είχε σοβαρότατες 

επιπτώσεις στη ζωή τους, χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ότι άλλοι ασθενείς να 

επιστρέψουν στη δουλειά τους και σε άλλες δραστηριότητες (όπως δραστηριότητες 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης ή ψυχαγωγικές) (Sutton et al., 2004). Η χρονική πορεία 

αναφέρεται στις πεποιθήσεις σχετικά µε την εξέλιξη της ασθένειας καθώς και το 

πόσο αυτή θα διαρκέσει (π.χ. «η ασθένειά µου είναι χρόνια»). Η πέµπτη διάσταση, 

αφορά τη θεραπεία ή την ελεγξιµότητα. Έχει να κάνει µε το πώς αξιολογεί το άτοµο 

τις συµπεριφορές και τις στρατηγικές που εφαρµόζει. Θα είναι αποτελεσµατικές για 

τη θεραπεία του; (π.χ. «Αν πάρω τα φάρµακα, αυτό θα βοηθήσει στη θεραπεία της 

ασθένειάς µου»)  και αν ναι, τότε σε ποιο βαθµό; (π.χ. «Αυτά τα φάρµακα πιστεύω 
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ότι είναι αποτελεσµατικά» ή «ότι και να κάνω, δεν πρόκειται να θεραπευτώ») 

(Hagger & Orbell, 2003). Η πέµπτη αυτή διάσταση εποµένως, αναφέρεται στο κατά 

πόσο µια ασθένεια είναι αντιληπτή από το άτοµο ως µια ασθένεια που είναι δυνατόν 

να προληφθεί, να θεραπευτεί ή να ελεγχθεί (Cameron & Leventhal, 2003). Όπως 

πολύ όµορφα παραθέτει ο Marks και συνεργάτες (2000), θα µπορούσαµε, να 

παρατηρήσουµε όλες αυτές τις διαστάσεις µε µια οπτική σε σχέση µε το χρόνο. Το 

άτοµο δηλαδή κοιτάει στο παρελθόν για να ανακαλύψει τα αίτια, στο παρόν για να 

δει την τωρινή κατάσταση της ασθένειας (την ταυτότητα, τα συµπτώµατα και τη 

σοβαρότητά της) και στο µέλλον για να αναλογιστεί τη χρονική πορεία και τις 

συνέπειές της.   

Το περιεχόµενο των συναισθηµατικών αναπαραστάσεων, αφορά 

συναισθήµατα όπως ο φόβος, το άγχος και η ανησυχία. Αυτά τα συναισθήµατα 

επίσης επηρεάζουν τον τρόπο δράσης του ατόµου καθώς και το πώς αντιλαµβάνεται 

τα συµπτώµατα και την ασθένειά του. Για παράδειγµα, ένα ιδιαίτερα αγχωτικό άτοµο  

ανησυχεί ότι εξαιτίας κληρονοµικότητας κάποια στιγµή θα εµφανίσει έµφραγµα του 

µυοκαρδίου. Έτσι προσέχει οποιονδήποτε πόνο αισθάνεται στο στέρνο, ή 

οποιοδήποτε σχετικό σύµπτωµα και νοιώθει ότι πιθανώς κινδυνεύει (συναισθηµατική 

αναπαράσταση). Στη συνέχεια, συνδέει αυτό το σύµπτωµα µε µια ασθένεια 

(ταυτότητα), αναλογίζεται τα αίτια (π.χ. «ο πατέρας του είχε πάθει έµφραγµα») και 

σκέφτεται ποιες θα είναι οι πιθανές συνέπειες (π.χ. «θα προλάβω να πάω στο 

νοσοκοµείο;»). Αυτή η αναπαράσταση που έφτιαξε για την ασθένεια, θα έρχεται στο 

µυαλό του κάθε φορά που ο πόνος επανέρχεται ή εµφανίζονται εξωτερικές πηγές 

(όπως ένα άρθρο σε µια εφηµερίδα, µια εκποµπή στην τηλεόραση) που µιλούν για 

την ασθένεια, οι οποίες τον φοβίζουν και τον αναστατώνουν (Καραδήµας, 2005). 
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Με βάση το µοντέλο της κοινής λογικής, οι αναπαραστάσεις (είτε γνωστικές 

είτε συναισθηµατικές) έχουν και αφηρηµένες-εννοιολογικές και συγκεκριµένες-

αντιληπτικές διεργασίες. Έτσι, µια γνωστική αναπαράσταση σχετιζόµενη µε τις 

καρδιαγγειακές νόσους δηµιουργείται µε βάση αφηρηµένες εννοιολογικές 

πληροφορίες όπως: πληροφορίες για τα αίτια και τα συµπτώµατα (από τις διηγήσεις 

άλλων, τις εφηµερίδες, την τηλεόραση), µνήµες του ατόµου (κάποιος οικείος που 

ασθένησε), η διάγνωση από έναν γιατρό, η αίσθηση κληρονοµικότητας που επικρατεί 

στα µέλη µιας οικογένειας, οι ενδείξεις από µια συσκευασία ενός φαρµάκου και 

άλλες. Παράλληλα, η γνωστική αναπαράσταση για τις καρδιαγγειακές νόσους 

δηµιουργείται από συγκεκριµένες-αντιληπτές πληροφορίες που είναι: τα συµπτώµατα 

που αντιµετωπίζει το άτοµο, η διάρκειά και έντασή τους, συναισθήµατα όπως ο 

φόβος και η ανησυχία, η ανάµνηση ενός οικείου προσώπου στο νοσοκοµείο ή η 

ανάµνηση από µια παλιότερη ιατρική διαδικασία, η αίσθηση αδυναµίας που νοιώθει 

το άτοµο και άλλα.  (Καραδήµας, 2005).  

Τέλος, οι αναπαραστάσεις του ατόµου µπορεί να είναι ατελείς ή να έχουν 

αναπτυχθεί αρκετά. Επίσης, µπορεί να είναι σταθερές ή µεταβαλλόµενες ανάλογα µε 

τη µάθηση του ατόµου και την προσωπική του εµπειρία. Υπόψη πρέπει να ληφθεί και 

η σχέση τους µε το γενικό «σχήµα του εαυτού», δηλαδή µε τη γενική εικόνα που έχει 

το άτοµο για στοιχεία του εαυτού του (π.χ. «έχω κληρονοµικότητα») (Καραδήµας, 

2005). 

Εποµένως, το µοντέλο της κοινής λογικής περιλαµβάνει τρία στάδια για τη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς του ασθενή: την ερµηνεία, την αντιµετώπιση και την 

εκτίµηση (Contrada & Ashmore, 1999). Στη φάση της ερµηνείας, το άτοµο 

αναπτύσσει τη γνωστική αναπαράσταση της ασθένειας ,των συµπτωµάτων, των 

αιτιών, της πορείας, της πρόγνωσης, της θεραπείας και της πρόληψης. Στη συνέχεια, 
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µε βάση τις αναπαραστάσεις του, αναλογίζεται τις διαθέσιµες στρατηγικές 

αντιµετώπισης, επιλέγει µια και την ακολουθεί. Τέλος, προβαίνει στην εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας της στρατηγικής που επέλεξε. Ο βαθµός αποτελεσµατικότητάς 

της, επηρεάζει µε τη σειρά του τις αναπαραστάσεις για το πρόβληµα καθώς και την 

ίδια τη στρατηγική αντιµετώπισης της ασθένειας (το αν θα συνεχίσει δηλαδή να την 

ακολουθεί ή θα επιλέξει κάποια άλλη). Μέσα στην όλη αυτή διαδικασία δεν πρέπει 

να ξεχνάµε το µεγάλο ρόλο του συναισθήµατος καθώς και του ευρύτερου γνωστικού 

«σχήµατος του εαυτού» (που αναλύσαµε πιο πάνω).  

 

4. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ  

Το εντυπωσιακό στις αντιλήψεις για µια ασθένεια, είναι ότι υπάρχει ποικιλία 

απόψεων σε ασθενείς µε παρόµοιες ασθένειες. (Sutton, et al., 2004). Οι αντιλήψεις 

αυτές, όπως προαναφέρθηκε, έχουν τεράστια επίδραση στην προσαρµογή των 

ασθενών σε µια ασθένεια αλλά και στο πως αυτή θα εξελιχθεί.  

Μετά από µια καρδιακή προσβολή υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι θα 

επηρεάσουν τον τρόπο που ένας καρδιακός βλέπει την ασθένειά του. Τέτοιοι είναι, ο 

χαρακτήρας και τα ενδιαφέροντά του πριν την ασθένεια (για παράδειγµα αν πριν την 

ασθένεια ήταν αθλητής), το κοινωνικό του περιβάλλον, τα άτοµα που του παρέχουν 

ιατρική φροντίδα, η ίδια η ασθένεια, η θεραπεία της αλλά και (όπως περιγράφει και 

το µοντέλο της κοινής λογικής) οι αναπαραστάσεις ή πεποιθήσεις κοινής λογικής 

(Contrada & Ashmore, 1999).  

Παράλληλα, πολλοί ερευνητές έχουν δώσει µεγάλη σηµασία στις πεποιθήσεις των 

συγγενών και των συντρόφων των καρδιοπαθών και στο πως αυτές επηρεάζουν τις 

πεποιθήσεις των δεύτερων για την ασθένειά τους. Για παράδειγµα, κατά την 
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προδιαγνωστική φάση µιας χρόνιας ασθένειας οι σύντροφοι των ατόµων, µπορεί να 

επηρεάσουν σηµαντικά την αναζήτηση βοήθειας. Οι πεποίθησή τους δηλαδή ότι το 

άτοµο µπορεί να πάσχει από µια σοβαρή ασθένεια, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει 

τις πεποιθήσεις του, κάτι που µε τη σειρά του θα αποτρέψει την καθυστέρηση 

αναζήτησης βοήθειας (Horne et al., 2000, όπως αναφέρεται στους Cameron & 

Leventhal, 2003). Σε ασθενείς που έχουν υποστεί έµφραγµα, αρκετά στοιχεία 

δείχνουν ότι οι αλλαγές του τρόπου ζωής µετά το έµφραγµα εξαρτώνται αρκετά από 

τις πεποιθήσεις των συντρόφων τους σχετικά µε τα αίτια που προκάλεσαν το 

έµφραγµα. Για παράδειγµα, άτοµα των οποίων οι σύντροφοι πίστευαν ότι η κύρια 

αιτία ήταν ο τρόπος ζωής και οι κακές συνήθειες, ασχολήθηκαν µετέπειτα µε αλλαγές 

της διατροφής ή άλλων πτυχών του τρόπου ζωής (Weinman, Petrie, Sharpe & 

Walker, 2000). Επιπλέον, µια µελέτη αναφέρει µια σύνδεση µεταξύ των πεποιθήσεων 

ασθενών/συγγενών και της υποστήριξης (Benyamini, Yael, Medalion, Benjamin, 

Garfinkel, Doron, 2007). Στη µελέτη αυτή βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις των ασθενών 

και των συζύγων/οικείων σχετικά µε την ασθένεια σχετίζονταν µε την υποστήριξη 

που λάµβαναν και παρείχαν αντίστοιχα. Για παράδειγµα, οι σύζυγοι που είχαν 

σχετικά αρνητικές πεποιθήσεις για την ασθένεια ανέφεραν ότι παρείχαν περισσότερη 

υποστήριξη ενώ οι ασθενείς µε αρνητικές πεποιθήσεις ανέφεραν ότι λάµβαναν 

λιγότερη υποστήριξη και φροντίδα.   

Αρκετές έρευνες έχουν γίνει για να µελετηθεί η συσχέτιση ανάµεσα στις 

αναπαραστάσεις των ατόµων που πάσχουν από καρδιαγγειακά προβλήµατα και στην 

επιρροή αυτών στη µετέπειτα πορεία των ατόµων. Για παράδειγµα, ο Cooper (1999), 

αναφέρει ότι σε µελέτη ατόµων που είχαν υποστεί έµφραγµα ή είχαν κάνει κάποια 

εγχείρηση µπαϊπάς, οι αντιλήψεις σχετικά µε την ασθένεια (ελεγξιµότητα, απόδοση 

αιτίων) µπορούσαν να προβλέψουν την παρακολούθηση ή όχι ενός προγράµµατος 
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αποκατάστασης για καρδιακές νόσους. Σε µια άλλη µελέτη (Petrie, Weinman, Sharpe 

& Buckley, 1996), εξετάστηκε το αν οι αρχικές πεποιθήσεις των ασθενών σχετικά µε 

το έµφραγµα που υπέστησαν, θα προέβλεπαν µια επερχόµενη παρακολούθηση ενός 

προγράµµατος αποκατάστασης για καρδιακές νόσους, την επιστροφή στην εργασία, 

την ανικανότητα και τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Βρήκαν ότι οι αρχικές 

πεποιθήσεις των ασθενών είναι πολύ σηµαντικές για τη µετέπειτα ανάρρωσή τους. 

Συγκεκριµένα, η παρακολούθηση ενός προγράµµατος αποκατάστασης εξαρτιόταν 

αρκετά από την έντονη πεποίθηση (κατά την προσαγωγή) ότι η ασθένεια θα 

θεραπευθεί ή θα ελεγχθεί. Υψηλά ποσοστά επιστροφής στη δουλειά είχαν τα άτοµα 

που πίστευαν ότι η ασθένεια θα διαρκέσει για µικρό χρονικό διάστηµα. Από την 

άλλη, οι πεποιθήσεις κάποιων ατόµων ότι η καρδιαγγειακή ασθένεια θα έχει σοβαρές 

συνέπειες, σχετίζονταν σηµαντικά µε µετέπειτα ανικανότητα και µείωση των 

εργασιών του σπιτιού, όπως και µείωση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, µια ισχυρή ταυτότητα σχετικά µε την 

ασθένεια σχετιζόταν σηµαντικά µε µεγαλύτερη σεξουαλική δυσλειτουργία σε 

διάστηµα έξι µηνών. Οι Whitmarsh, Koutantji & Sidell (2003), σύµφωνα µε την 

έρευνά τους, αναφέρουν επίσης ότι οι περιορισµένες αντιλήψεις για τα συµπτώµατα 

και την ελεγξιµότητα της ασθένειας, σχετίζονταν µε µειωµένη ή καθόλου 

παρακολούθηση προγραµµάτων αποκατάστασης για καρδιαγγειακές ασθένειες.  

Οι Aalto, Heijmans, Weinman και Aro (2005), σε έρευνα σχετικά µε τις 

πεποιθήσεις ανδρών και γυναικών µε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, παρατήρησαν 

ότι µια ισχυρή αντιλαµβανόµενη επάρκεια των ατόµων σχετιζόταν µε µια λιγότερο 

ισχυρή ταυτότητα της ασθένειας, αλλά µε ισχυρή ελεγξιµότητα/θεραπεία και 

λιγότερο σοβαρές συνέπειες.   
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Αξίζει να αναφέρουµε επίσης, ότι και το στρες φαίνεται να επηρεάζει τις 

αντιλήψεις των ατόµων σχετικά µε µια χρόνια ασθένεια. Σε µια πρόσφατη έρευνα σε 

χρόνιους ασθενείς (Karademas, Karamvakalis & Zarogiannos, 2009), διαπιστώθηκε 

ότι το στρες σχετίζεται µε συγκεκριµένες πεποιθήσεις των ατόµων σχετικά µε την 

ασθένεια, όπως πεποιθήσεις για την ελεγξιµότητα της ασθένειας και τις συνέπειές 

της. 

Βλέπουµε εποµένως ότι οι αναπαραστάσεις και οι πεποιθήσεις των ατόµων 

σχετικά µε την ασθένειά τους, παίζουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της αλλά και 

στο πώς στη συνέχεια θα εξελιχθεί. Φαίνεται ότι οι πεποιθήσεις των ασθενών έχουν 

έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υγεία τους. 

Οι πεποιθήσεις µάλιστα, φαίνεται να επηρεάζουν την αναζήτηση βοήθειας και την 

καθυστέρηση αναζήτησης βοήθειας από τα άτοµα. Προηγουµένως αναφέραµε ότι οι 

πεποιθήσεις των συγγενών, φαίνεται να επηρεάζουν τα άτοµα στην αναζήτηση 

βοήθειας κατά την προδιαγνωστική φάση. Οι ερευνητές, έχουν επικεντρωθεί αρκετά 

στους παράγοντες που επηρεάζουν τους ασθενείς µε καρδιαγγειακά προβλήµατα στην 

αναζήτηση βοήθειας και στην καθυστέρησή της. 

Ένας παράγοντας που φαίνεται να παίζει ρόλο στην καθυστέρηση αναζήτησης 

βοήθειας µετά από ένα έµφραγµα του µυοκαρδίου, µπορεί να είναι η διαφορά 

ανάµεσα στα αναµενόµενα από τον ασθενή συµπτώµατα και στα πραγµατικά 

συµπτώµατα. Στη µελέτη τους, οι Johnson και King (1995), βρήκαν ότι για το 74% 

των ατόµων, τα αναµενόµενα συµπτώµατα δεν ταίριαζαν µε τα συµπτώµατα που 

βίωσαν. Τα άτοµα αυτά, καθυστέρησαν πολύ περισσότερο στην αναζήτηση βοήθειας, 

από ότι τα άτοµα για τους οποίους τα συµπτώµατα που βίωσαν ήταν και αυτά που 

περίµεναν ότι σχετίζονται µε ένα έµφραγµα. Σε µια πρόσφατη µελέτη σε 105 

ασθενείς που διαγνώστηκαν µε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, βρέθηκε ότι οι 
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παράγοντες που σχετίζονταν µε την καθυστέρηση στην αναζήτηση θεραπείας ήταν : 

α) η έξαρση των συµπτωµάτων στο περιβάλλον του σπιτιού, β) η αυξηµένη 

ικανότητα ελέγχου των συµπτωµάτων και γ) το να βρίσκεται κάποιος σε ένα δηµόσιο 

χώρο (Lesneski, 2010). Οι Moser, McKinley, Dracup & Chung (2005), βρήκαν ότι 

δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ αντρών και γυναικών στην καθυστέρηση αναζήτησης 

βοήθειας µετά από ένα οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. Οι παράγοντες που έπαιξαν 

ρόλο στην καθυστέρηση ήταν η ηλικία, το ιστορικό ενός εµφράγµατος, ο τύπος του 

εµφράγµατος, ο φόβος ότι θα ανησυχήσουν τους γύρω τους, καθώς επίσης και η 

πρότερη γνώση τους. Από την άλλη, µια έρευνα σε 61 ασθενείς που είχαν υποστεί ένα 

οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου έδειξε ότι ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να 

παίζουν ρόλο στην αναζήτηση θεραπείας είναι οι αντιλαµβανόµενες συνέπειες. 

Άντρες που πίστευαν ότι η καρδιακή προσβολή είχε σοβαρές συνέπειες, είχαν 

µικρότερη καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας (Walsh, Lynch, Murphy & Daly 

2004). 

Ωστόσο υπάρχουν και αρκετά άτοµα που καταφεύγουν σε συχνή αναζήτηση 

ιατρικής βοήθειας. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που αναζητούν συχνά και 

σταθερά ιατρική βοήθεια, έχουν υψηλότερα επίπεδα άγχους ή κατάθλιψης. (Banks, 

Beresford, Morell, Waller & Watkins, 1975, όπως αναφέρεται στους Sutton et al., 

2004). Επίσης, άτοµα που αναζητούν συχνά ιατρική βοήθεια, εξαιτίας του ότι έχουν 

αυξηµένο άγχος, προσέχουν οποιοδήποτε ασυνήθιστο σύµπτωµα (Sutton et al., 2004). 

Για παράδειγµα, κάποια συµπτώµατα άγχους όπως η ταχυκαρδία ή η εφίδρωση, 

µπορεί να παρερµηνευτούν ως συµπτώµατα κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. 
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4.1. ∆ιαφορές στην αναφορά συµπτωµάτων 

Πιο πάνω αναφέραµε ότι τα γνωστικά σχήµατα επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό 

τα άτοµα στην αναφορά των συµπτωµάτων τους. Αξίζει να αναφέρουµε, ότι οι 

περισσότεροι ασθενείς µε καρδιαγγειακές ασθένειες φαίνεται ότι ποικίλουν αρκετά 

στην αναφορά των συµπτωµάτων τους (Broome & Llewelyn, 1995). 

Όσον αφορά τον πόνο, έχουν παρατηρηθεί διαφορές µεταξύ ατόµων µε 

καρδιαγγειακά προβλήµατα. Σύµφωνα µε τους Broome & Llewelyn (1995), τα µισά 

ισχαιµικά επεισόδια δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή ενώ στα άλλα µισά οι 

ασθενείς αναφέρουν πόνο. Μπορεί µάλιστα, να αναφέρουν πόνο ενώ την ώρα εκείνη 

δεν συµβαίνει πραγµατικά ένα ισχαιµικό επεισόδιο. Επίσης, σε ασθενείς µε µια όχι 

τόσο σοβαρή στεφανιαία νόσο, παρατηρήθηκε ότι οι απόψεις τους σχετικά µε την 

τρωτότητα (ευπάθεια) σε κάποια σοβαρή καρδιαγγειακή ασθένεια, µπορεί να εξηγούν 

την επιµονή του πόνου, ακόµα και µε την απουσία µιας σοβαρής στεφανιαίας νόσου 

(Wielgosz & Earp,1986).  Αρκετές µελέτες επίσης, δείχνουν ότι η αυτό-αναφορά του 

πόνου και της δυσλειτουργίας σχετίζεται µε υψηλά σκορ σε ερωτηµατολόγια 

κατάθλιψης, άγχους, θυµού, διαταραχών ύπνου και προσωπικότητας τύπου – Α 

(Jenkins et al., 1983∙ Smith, Follick & Korr, 1984, όπως αναφέρεται στους Broome & 

Llewelyn, 1995). Ωστόσο, τα ευρήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν µε προσοχή, 

αφού δεν αποδεικνύουν ότι ο πόνος ενός ατόµου είναι σε µεγάλο βαθµό 

ψυχοσωµατικός. Κι αυτό γιατί δε γνωρίζουµε σε ποιο βαθµό µια ικανοποιητική 

θεραπεία ή εξήγηση επηρεάζει συναισθηµατικά τους ασθενείς. (Broome & Llewelyn, 

1995). 

Η έρευνα έχει επικεντρωθεί επίσης στο ρόλο που παίζει το φύλο στην αντίληψη 

των συµπτωµάτων. Σύµφωνα µε τους Cameron και Leventhal (2003), αρκετές 

έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες αναφέρουν περισσότερα σωµατικά συµπτώµατα από 
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τους άντρες. Επίσης, οι γυναίκες που πάσχουν από µια καρδιαγγειακή ασθένεια 

καθυστερούν περισσότερο στην αναζήτηση βοήθειας σχετικά µε τα συµπτώµατά 

τους. Σε έρευνα σε γυναίκες και άντρες µε έµφραγµα του µυοκαρδίου, βρέθηκε ότι οι 

γυναίκες αντιλαµβάνονταν περισσότερα συµπτώµατα σχετιζόµενα µε το έµφραγµα, 

από ότι οι άντρες. Ακόµη, οι άντρες απέδιδαν το έµφραγµα συχνά σε εσωτερικούς 

παράγοντες επικινδυνότητας (προσωπική στάση/συµπεριφορά), ενώ οι γυναίκες 

αντιλαµβάνονταν συχνότερα το στρες ως την κύρια αιτία του εµφράγµατος (Aalto, 

Heijmans, Weinman & Aro, 2005). Ωστόσο, πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί όσον 

αφορά τα ευρήµατα αυτά. 
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να δούµε το πώς βλέπουν οι ασθενείς 

µε καρδιαγγειακά προβλήµατα την ασθένειά τους. Συγκεκριµένα, εξετάζουµε τη 

σχέση µεταξύ αναπαραστάσεων για την υγεία και ποιότητας ζωής (σωµατικής υγείας) 

σε καρδιοπαθείς. Θέλουµε να ελέγξουµε κάποια από τα στοιχεία και τις διαστάσεις 

του µοντέλου της κοινής λογικής. Εάν η ελεγξιµότητα θα σχετίζεται θετικά µε τη 

βελτίωση της σωµατικής υγείας των ασθενών. Επίσης, θέλουµε να ελέγξουµε το κατά 

πόσο η άποψη των ασθενών για την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας ή της αγωγής 

που ακολουθούν, σχετίζεται µε την ποιότητα ζωής τους. Επιπρόσθετα, ελέγχουµε τη 

συσχέτιση των αντιλαµβανόµενων από τους ασθενείς συνεπειών µε τη σωµατική τους 

υγεία. Όπως προαναφέρθηκε, βάσει των βιβλιογραφικών δεδοµένων, αρκετοί 

ασθενείς βλέπουν ότι το στρες είναι η κύρια αιτία εµφάνισης ενός καρδιαγγειακού 

νοσήµατος. Η 4η υπόθεση µας σχετίζεται µε το εάν η πλειονότητα του δείγµατος 

πιστεύει ότι το στρες και η κληρονοµικότητα είναι τα σηµαντικότερα αίτια µιας 

καρδιολογικής ασθένειας. 

 

Υπόθεση 1η: Η υψηλή αίσθηση ελεγξιµότητας θα σχετίζεται θετικά µε την υγεία.  

Υπόθεση 2η: H άποψη για την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας ή της αγωγής που 

ακολουθούν σχετίζεται µε την ποιότητα ζωής θετικά. 

Υπόθεση 3η: Η πλειονότητα των ασθενών βλέπουν αρνητικά την εξέλιξη της νόσου 

σε ψυχολογικό επίπεδο (σύγχυση, φόβος για επιδείνωση ή ανικανότητα, 

απογοήτευση).  

Υπόθεση 4η: Η πλειονότητα του δείγµατος θα πιστεύει ότι η κληρονοµικότητα και το 

στρες είναι τα σηµαντικότερα αίτια µιας καρδιαγγειακής ασθένειας. 
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6.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

6.1. ∆είγµα έρευνας 

Το δείγµα της έρευνάς µας συγκεντρώθηκε κυρίως από το νοσοκοµείο και το 

ΚΑΠΗ. Αρχικά απευθυνθήκαµε σε 159 ασθενείς µε καρδιαγγειακές ασθένειες. 

Αρνήθηκαν τη συµµετοχή 19 άτοµα και αποχώρησαν, αν και συµµετείχαν στην 

πρώτη φάση, 8 άτοµα. Έτσι το τελικό µας δείγµα είναι 132 άτοµα. Παρακάτω 

παρουσιάζουµε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων: 

Από τους 132 ασθενείς, οι 90 (68,2%) ήταν άντρες και οι 42 (31,8%) 

γυναίκες. Οι ηλικίες τους κυµαινόταν από 41 έως 75 ετών, µε το µέσο όρο να 

βρίσκεται στα 61,5. Τα 99 (75%) άτοµα είχαν νοσηλευτεί εξαιτίας του καρδιακού 

τους προβλήµατος ενώ τα 33 (25%) όχι. Επίσης, 51 (38,4%) άτοµα απάντησαν ότι 

έχουν χειρουργηθεί εξαιτίας του καρδιακού τους προβλήµατος, ενώ 81 (61,4%) όχι.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση, το συχνότερα συναντώµενο µορφωτικό επίπεδο ήταν το 

δηµοτικό (µε ποσοστό 31,8%) και το λύκειο (21,2%). Το 17,4% αποφοίτησε από 

κάποιο ΑΕΙ, το 12,9% αποφοίτησε από το γυµνάσιο, το 6,8% από κάποια σχολή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το 3% από ΤΕΙ, ενώ το 2,3% τελείωσε κάποιο 

µεταπτυχιακό. Το 4,5% δεν τελείωσε το δηµοτικό. Οι τύποι των καρδιαγγειακών 

ασθενειών που αντιµετώπιζαν ήταν: στεφανιαία νόσος (43 άτοµα), έµφραγµα (26 

άτοµα), διάφορα καρδιολογικά προβλήµατα (23 άτοµα), ασθένειες των καρδιακών 

βαλβίδων (9 άτοµα), αρρυθµίες (31 άτοµα). Στις αρρυθµίες συµπεριλαµβάνονται και 

κάποιοι ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή, η οποία µπορεί να οφείλεται είτε σε 

στεφανιαία νόσο είτε σε κάποια ασθένεια των καρδιακών βαλβίδων. Το έτος 

διάγνωσης των ασθενειών, κυµαινόταν από το 1957 µέχρι και το 2011, ωστόσο η 

πλειοψηφία του δείγµατος τοποθέτησε τη διάγνωση της ασθένειας, µεταξύ 2000 και 
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2011 (70,2%). Μάλιστα για το 52,9 % των ασθενών, το έτος διάγνωσης τοποθετείται 

από το 2005 και µετά.  

6.2. Εργαλεία 

Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων. 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις των ατόµων για την ασθένεια (illness representations), 

αυτές εξετάστηκαν µε το αναθεωρηµένο ερωτηµατολόγιο πεποιθήσεων για την 

ασθένεια, Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R∙ Moss-Morris, Weinman, 

Petrie, Horne, & Cameron, 2002). Συγκεκριµένα, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες 

να απαντήσουν στις ερωτήσεις, σχετικά µε το καρδιαγγειακό τους πρόβληµα. 

Προτιµήσαµε µια γενική ονοµατολογία παρά έναν πιο ειδικό όρο. Κι αυτό γιατί οι 

συµµετέχοντες υπέφεραν από διάφορους τύπους καρδιαγγειακών ασθενειών ή 

προβληµάτων. Έτσι, στην αρχή του ερωτηµατολογίου αναφέραµε ότι το 

ερωτηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες µε κάποια καρδιαγγειακή 

ασθένεια ή πρόβληµα. 

Σε ότι αφορά τις ερωτήσεις του IPQ-R, εξετάσαµε επτά διαστάσεις των 

αντιλήψεων για την ασθένεια: Τη χρονική πορεία (οξεία/χρόνια) ή αλλιώς τη χρονική 

διάρκεια, η οποία αφορά απόψεις για το εάν η ασθένεια θα κρατήσει για πολύ (6 

ερωτήσεις, όπως: «η ασθένειά µου θα διατηρηθεί για πολύ καιρό»). Τις συνέπειες, οι 

οποίες αναφέρονται στην επίπτωση που έχει το επίπεδο υγείας στη ζωή των ασθενών 

(6 ερωτήσεις, όπως: «η ασθένειά µου έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή µου»). Τον  

προσωπικό έλεγχο, που αφορά την αντίληψη του ατόµου για το βαθµό στον οποίο 

θεωρεί ότι ελέγχει την ασθένειά του. (6 ερωτήσεις, όπως: «η πορεία της ασθένειας 

εξαρτάται από εµένα»). Τον θεραπευτικό έλεγχο, που έχει να κάνει µε την αντίληψη 

του πόσο αποτελεσµατική είναι η θεραπεία που ακολουθεί το άτοµο, για να 

διαχειριστεί το πρόβληµά του (5 ερωτήσεις, όπως: «η ασθένειά µου µπορεί να 
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ελεγχθεί µε τη θεραπεία που ακολουθώ»). Την κατανόηση της ασθένειας, δηλαδή την 

ικανότητα κατανόησης, από τον ασθενή, της ασθένειάς του (5 ερωτήσεις, όπως: «η 

ασθένειά µου είναι ακατανόητη σε µένα»). Τη χρονική πορεία, που αφορά απόψεις 

σχετικά µε την προβλεπτικότητα και µεταβλητότητα της ασθένειας (4 ερωτήσεις, 

όπως: «η ασθένειά µου άλλοτε βελτιώνεται και άλλοτε χειροτερεύει κάνοντας 

κύκλους»). Τις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, οι οποίες αφορούν το πόσο έχει 

επηρεάσει η ασθένεια τα άτοµα σε συναισθηµατικό επίπεδο (6 ερωτήσεις, όπως: 

«όταν σκέφτοµαι την ασθένειά µου αναστατώνοµαι»). Η συγκεκριµένη εργασία δίνει 

περισσότερη έµφαση στις συνέπειες, τον προσωπικό και τον θεραπευτικό έλεγχο. Για 

την απάντηση του ερωτηµατολογίου (IPQ-R), χρησιµοποιήθηκε µια πενταβάθµια 

κλίµακα τύπου Likert, µε τις επιλογές να κυµαίνονται από 1 (διαφωνώ έντονα) έως 5 

(συµφωνώ πολύ). Στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήσαµε τους εξής παράγοντες: 

Προσωπικός και Θεραπευτικός έλεγχος: Ο προσωπικός έλεγχος αφορά τις 

ερωτήσεις 12 έως και 17 (του δεύτερου ερωτηµατολογίου). Ο δείκτης Cronbach’s a 

εδώ είναι .86 κάτι το οποίο δείχνει ότι έχουµε πολύ καλή αξιοπιστία. Ο θεραπευτικός 

έλεγχος εξετάζεται στις ερωτήσεις 19 έως και 23 (δεύτερο ερωτηµατολόγιο) και 

παρουσιάζει επίσης πολύ υψηλή συνοχή (αξιοπιστία), αφού Cronbach’s a = .74. 

Συνέπειες: Όσον αφορά τις συνέπειες, αυτές εξετάζονται µε τις ερωτήσεις 6 

έως και 10. Παρατηρούµε ότι και εδώ η αξιοπιστία είναι επίσης ικανοποιητική 

(Cronbach’s a = .71).  

Ποιότητα ζωής: Η αξιοπιστία σχετικά µε τις κλίµακες σωµατικής υγείας 

(ερωτήσεις 1 έως και 10 του πρώτου και τρίτου ερωτηµατολογίου), είναι επίσης 

αρκετά υψηλή. Συγκεκριµένα ο δείκτης Cronbach’s a είναι .91 και στις δύο 

χορηγήσεις.  
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Για να εξετάσουµε τη σωµατική υγεία των συµµετεχόντων, χρησιµοποιήσαµε 

την υποκλίµακα σωµατικής υγείας καρδιοπαθών ασθενών του ερωτηµατολογίου Mc 

New (Valenti, Lim, Heller, & Knapp, 1996). Η υποκλίµακα αυτή, αποτελείται από 

δέκα ερωτήσεις που αφορούν τη σωµατική ικανότητα, την ύπαρξη συµπτωµάτων και 

τη σωµατική ισχύ των ασθενών κατά τις δύο τελευταίες εβδοµάδες (Cronbach’s a= 

.91 και στις δύο χορηγήσεις). 

6.3. ∆ιαδικασία 

Τα ερωτηµατολόγια, όπως αναφέρθηκε, συµπληρώθηκαν κυρίως από άτοµα 

που νοσηλευόταν σε νοσοκοµείο ή που βρισκόταν σε κάποιο ΚΑΠΙ. Αρχικά, 

πληροφορούσαµε τους ασθενείς ότι σκοπός µας είναι να εξετάσουµε τις γνωστικές 

και συναισθηµατικές αντιδράσεις χρόνιων ασθενών και το πώς αυτές σχετίζονται µε 

το επίπεδο υγείας. Κι αυτό για να κατανοήσουµε καλύτερα την προσαρµογή των 

καρδιολογικών ασθενών, αλλά και να αναπτύξουµε αποτελεσµατικότερες µεθόδους 

στήριξής τους. Αφού αναφέραµε λοιπόν τον κύριο στόχο της έρευνας, τους 

προσκαλούσαµε στη συνέχεια να συµµετάσχουν σε αυτή. Τους καθιστούσαµε από 

την αρχή σαφές ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική αλλά 

και το ότι τα δεδοµένα που θα συγκεντρώνονταν είναι εντελώς εµπιστευτικά.  

Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις φάσεις: η πρώτη φάση ήταν η συµπλήρωση του 

πρώτου ερωτηµατολογίου και οι άλλες δυο ανά περίπου ένα µε ενάµιση µήνα. Στην 

πρώτη φάση, οι συµµετέχοντες συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τη 

σωµατική υγεία, την κοινωνική υποστήριξη και την προσωπικότητα. Στη δεύτερη 

φάση (1 µε 1,5 µήνα µετά) τα άτοµα συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο που 

αφορούσε στις πεποιθήσεις τους για την ασθένεια, τα συµπτώµατά τους και τα αίτια 

που πιστεύουν ότι ευθύνονται για την πρόκληση µιας καρδιαγγειακής ασθένειας. 

Αυτό είναι και το ερωτηµατολόγιο στο οποίο εστιάζει περισσότερο η εργασία αυτή. 
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Στην τρίτη φάση (1 µε 1,5 µήνα µετά τη δεύτερη), ελέγξαµε ξανά τη σωµατική υγεία, 

τη συναισθηµατική κατάσταση και κάποιες καθηµερινές συνήθειες (άσκηση, 

διατροφή) των ασθενών. 

 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Προκειµένου να ελέγξουµε τις υποθέσεις µας αλλά και το πόσο αξιόπιστα 

είναι τα ευρήµατά µας, χρησιµοποιήσαµε το SPSS.  Όπως είδαµε προηγουµένως, για 

τη µέτρηση της αξιοπιστίας χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s alpha.  

7.1.Στατιστικές Αναλύσεις    

 Ανάλυση συσχέτισης  των µεταβλητών: Έλεγχος, συνέπειες και σωµατική υγεία 

2 (δηλαδή σωµατικής υγείας κατά την τρίτη φάση της έρευνας): 

 Από τις αναλύσεις φάνηκε ότι ο προσωπικός και θεραπευτικός έλεγχος 

σχετίζονται µε τη σωµατική υγεία θετικά. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, ο δείκτης 

Pearson r για τη σχέση προσωπικού ελέγχου και µετέπειτα σωµατικής υγείας 

(σωµατική υγεία κατά την τρίτη φάση της έρευνας, για αυτό περιγράφεται και 

σωµατική υγεία 2) είναι ίσος µε 4,2. Συγκεκριµένα, r (132) = .415, p = .000. Άρα 

υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην αίσθηση προσωπικού ελέγχου ενός ατόµου 

και στη µετέπειτα σωµατική του υγεία (σωµατική υγεία 2). Αυτό σηµαίνει ότι όσο 

περισσότερο ένα άτοµο πιστεύει ότι ελέγχει την ασθένειά του, τόσο καλύτερη είναι η 

σωµατική του υγεία. Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (p< 0,001). 

Επίσης, φαίνεται να υπάρχει µια µικρή θετική συσχέτιση µεταξύ θεραπευτικού 

ελέγχου και σωµατικής υγείας (2), αλλά όχι τόσο σηµαντική όσο σωµατικής υγείας 

(2) και προσωπικού ελέγχου. Συγκεκριµένα, r (132) = .251, p = .004. Παράλληλα, 

βλέπουµε να υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ των συνεπειών και της µετέπειτα 

σωµατικής υγείας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, r (132) = -,244, p = .005. Αυτό 
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σηµαίνει ότι όσο περισσότερο αρνητικές είναι οι συνέπειες της ασθένειας στη ζωή 

των ασθενών, τόσο χειρότερη είναι η µετέπειτα σωµατική τους υγεία.    

 

Πίνακας 1 

∆είκτης συσχέτισης Pearson’s r ανάµεσα στις µεταβλητές της έρευνας (Ν=132). 

Υποκλίµακα 1 2 3 4 

1. Προσωπικός Έλεγχος 1 0,646 ** -0,287 ** 0,415 ** 

2. Θεραπευτικός Έλεγχος       1 -0,376 ** 0,251 ** 

3. Συνέπειες       1 -0,244** 

4. Σωµατική υγεία 2        1 

**. p < .001 

 

 Η σηµαντικότερη συσχέτιση φαίνεται να είναι η θετική συσχέτιση µεταξύ 

προσωπικού ελέγχου και σωµατικής υγείας (2). Όπως βλέπουµε στον πίνακα 1, είναι 

στατιστικά πολύ σηµαντική σε επίπεδο µικρότερο του 1% (p < 0,0001). Στο 

παρακάτω  διάγραµµα σκεδασµού, αναπαρίσταται και γραφικά η συσχέτιση ανάµεσα 

στις δυο αυτές µεταβλητές: 
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 Τ-Τεστ ως προς τη σωµατική υγεία: 

 Προκειµένου να συγκρίνουµε εάν η σωµατική υγεία των ασθενών κατά την 

πρώτη φάση της έρευνας (σωµατική υγεία 1) διαφέρει από τη σωµατική τους υγεία 

κατά την τρίτη φάση της έρευνας (σωµατική υγεία 2), χρησιµοποιήσαµε το κριτήριο t 

ή αλλιώς T-test. Όπως έδειξε το T-test (για εξαρτηµένα δείγµατα), δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των µεταβλητών σωµατικής 

υγείας 1 και σωµατικής υγείας 2 (αφού p > .05). Συγκεκριµένα,  t (132) = -1,08, p = 

0,28. Ο µέσος όρος σωµατικής υγείας 1 είναι 5,4106 και ο µέσος όρος σωµατικής 

υγείας 2 είναι 5,5114. ∆ηλαδή η σωµατική υγεία των ασθενών τρεις µε τέσσερις 

µήνες µετά την πρώτη φάση της έρευνας φαίνεται να είναι περίπου η ίδια. 

 Μερικές συσχετίσεις για τις µεταβλητές προσωπικού και θεραπευτικού ελέγχου, 

συνεπειών και σωµατικής υγείας (2): 

 Μέσω του SPSS ελέγξαµε τη συσχέτιση του προσωπικού ελέγχου, του 

θεραπευτικού ελέγχου και των συνεπειών µε τη σωµατική υγεία 2. Αυτή τη φορά 

ελέγχοντας όµως, τη µεταβλητή σωµατική υγεία 1 (δηλαδή σωµατική υγεία κατά την 

πρώτη φάση της έρευνας). Η µερική συσχέτιση µεταξύ αυτών των µεταβλητών είχε 

τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Ο προσωπικός έλεγχος φάνηκε να συσχετίζεται θετικά 

µε τη µετέπειτα σωµατική υγεία: r (132) =.242, p < 0,05. Από την άλλη, ο 

θεραπευτικός έλεγχος και οι συνέπειες δεν φαίνεται να προβλέπουν την αλλαγή της 

υγείας στο µέλλον. Όσον αφορά το θεραπευτικό έλεγχο, r (132) = .152, p = .083. 

Στην περίπτωση των συνεπειών, r (132) = -.076, p = .391. Από αυτές τις συσχετίσεις 

φαίνεται, ότι ο προσωπικός έλεγχος, η αντίληψη δηλαδή του ατόµου για το βαθµό 

στον οποίο ελέγχει την ασθένειά του, φαίνεται ότι προβλέπει την αλλαγή της υγείας 

των ασθενών στο µέλλον µε θετικό τρόπο. 
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 Αποτελέσµατα αναλύσεων σχετικά µε τις απόψεις των ασθενών για τα αίτια 

πρόκλησης µιας καρδιαγγειακής ασθένειας:  

 Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα υψηλότερα σε συχνότητα 

αίτια, τα οποία πιστεύουν οι ασθενείς ότι σχετίζονται µε την πρόκληση µιας 

καρδιαγγειακής νόσου, είναι: το στρες ή το άγχος (Μ.Ο. = 4,00), η κληρονοµικότητα 

(Μ.Ο. = 3,67) και πολύ κοντά είναι η συναισθηµατική κατάσταση (π.χ. άγχος, θλίψη, 

µοναξιά) (Μ.Ο. = 3,66) και το κάπνισµα (Μ.Ο. = 3,66).  

 Τα αίτια που ακολουθούν είναι: η διατροφή ή οι κακές συνήθειες στο φαγητό 

(Μ.Ο. = 3,47), η ηλικία (Μ.Ο. = 3,26), το αλκοόλ (Μ.Ο. = 3,24), η δική µου 

συµπεριφορά (Μ.Ο. = 3,23), η πολλή δουλειά (Μ.Ο. = 3,20), οικογενειακά 

προβλήµατα και δυσκολίες (Μ.Ο. = 3,10), η ελλιπής ιατρική φροντίδα στο παρελθόν 

(Μ.Ο. = 3,05), η πεσµένη άµυνα του οργανισµού (Μ.Ο. = 2,95), η µόλυνση στο 

περιβάλλον (Μ.Ο. = 2,80), ο χαρακτήρας µου (Μ.Ο. = 2,78), η στάση µου ως 

ανθρώπου που σκέφτεται αρνητικά τη ζωή (Μ.Ο. = 2,60), η (κακή) τύχη (Μ.Ο. = 

2,56), ατύχηµα ή τραυµατισµός (Μ.Ο. = 2,23) και κάποιο µικρόβιο ή ιός (Μ.Ο. = 

2,21). Στο παρακάτω γράφηµα, αναπαριστώνται οι µέσοι όροι των απαντήσεων των 

ασθενών για όλα τα πιθανά αίτια: 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να εξεταστούν οι πεποιθήσεις των 

ατόµων που πάσχουν από κάποια καρδιαγγειακή νόσο και η επιρροή των 

πεποιθήσεων αυτών στη σωµατική τους υγεία. Συγκεκριµένα, ελέγξαµε ορισµένες 

από τις διαστάσεις του µοντέλου της κοινής λογικής, δηλαδή την αίσθηση 

ελεγξιµότητας και τις συνέπειες και το πώς αυτές οι διαστάσεις επηρεάζουν τη 

σωµατική υγεία των ασθενών. Στην παρούσα έρευνα εξετάσαµε επίσης τα αίτια που 

αποδίδουν οι  ασθενείς στην καρδιαγγειακή νόσο. 

 Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτουν ποικίλα συµπεράσµατα. Όσον 

αφορά τις συσχετίσεις µεταξύ προσωπικού και θεραπευτικού ελέγχου και µετέπειτα 

σωµατικής υγείας, ένα σηµαντικό συµπέρασµα που προέκυψε είναι ότι ο προσωπικός 

έλεγχος, σχετίζεται θετικά µε τη σωµατική υγεία. Άρα, όσο µεγαλύτερη αίσθηση 
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προσωπικού ελέγχου στην ασθένεια εµφανίζουν τα άτοµα, τόσο καλύτερη είναι η 

σωµατική τους υγεία στο µέλλον. Μικρότερη, αλλά θετική συσχέτιση βρέθηκε 

ανάµεσα στο θεραπευτικό έλεγχο και τη σωµατική υγεία. Από αυτά τα ευρήµατα 

µπορούµε να συµπεράνουµε πως η πεποίθηση των ασθενών ότι µπορούν να ελέγξουν 

τα συµπτώµατά τους και ότι η ασθένειά τους εξαρτάται από τις πράξεις τους, 

σχετίζεται µε βελτίωση της σωµατικής τους υγείας στο µέλλον. 

 Αναφορικά µε τη συσχέτιση µεταξύ συνεπειών και µετέπειτα σωµατικής 

υγείας, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση µεταξύ των συνεπειών και της µελλοντικής 

σωµατικής υγείας των ασθενών. Από το εύρηµα αυτό συµπεραίνουµε ότι οι ασθενείς 

που αντιµετωπίζουν ως περισσότερο αρνητικές τις συνέπειες, δηλαδή τις επιπτώσεις 

της ασθένειας στο επίπεδο υγείας τους, εµφανίζουν χειρότερη σωµατική υγεία 

µετέπειτα. 

 Τα αποτελέσµατα των µερικών συσχετίσεων των µεταβλητών, έδειξαν ότι ο 

προσωπικός έλεγχος µπορεί να προβλέψει την αλλαγή της µελλοντικής σωµατικής 

υγείας στο µέλλον µε θετικό τρόπο. Από την άλλη, ο θεραπευτικός έλεγχος και οι 

συνέπειες δε φάνηκε να προβλέπουν τη µελλοντική αλλαγή.  

 Μπορούµε να πούµε ότι αρκετά από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, 

συµβαδίζουν µε κάποια από τα σηµαντικά ευρήµατα των Hagger και Orbell (2003). 

Οι τελευταίοι, µεταναλύοντας 45 εµπειρικές µελέτες αναφέρουν ότι ο 

αντιλαµβανόµενος υψηλός βαθµός ελέγχου των ασθενών πάνω στην ασθένεια 

σχετίζεται µε: την εφαρµογή στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων, την έκφραση 

συναισθηµάτων, τη θετική αξιολόγηση της όλης κατάστασης, υψηλότερη ευεξία, 

µικρότερη δυσφορία και καλύτερη έκβαση του προβλήµατος. Επίσης, οι 

µεταναλύσεις αυτές έδειξαν, ότι οι πεποιθήσεις των ασθενών ότι η ασθένεια ήταν 

αντιµετωπίσιµη/θεραπεύσιµη συσχετίστηκε στατιστικώς σηµαντικά µε ψυχολογική 
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ευεξία. Ακόµη, η αντίληψη ότι η ασθένεια έχει σοβαρές συνέπειες, συσχετίστηκε 

σηµαντικά µε αποφυγή και λιγότερη ευεξία και ενεργητικότητα. Όλα αυτά τα 

ευρήµατα, τα οποία µπορούν να συνδυαστούν µε τα ευρήµατα της δικής µας έρευνας, 

έχουν µεγάλη πρακτική σηµασία και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην 

κλινική πράξη από τους ειδικούς. Με βάση τα ευρήµατα αυτά, πιθανές µελλοντικές 

παρεµβάσεις σε ασθενείς µε καρδιαγγειακά νοσήµατα θα στόχευαν στη βελτίωση της 

υγείας των ασθενών, µε το να επικεντρώνονται περισσότερο στις αναπαραστάσεις 

που αυτοί έχουν. Αναπαραστάσεις για την ελεγξιµότητα της ασθένειας, την 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας που ακολουθούν και τις αντιλαµβανόµενες από 

αυτούς συνέπειές της. Στόχος µελλοντικών παρεµβάσεων θα µπορούσε να είναι η 

αλλαγή των λανθασµένων πεποιθήσεων των ασθενών αυτών. Συγκεκριµένα, θα 

µπορούσαν να στοχεύουν στην αύξηση της αίσθησης ελεγξιµότητας (προσωπικού και 

θεραπευτικού ελέγχου) και επάρκειάς τους. Επίσης, στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας των ατόµων αυτών και ταυτόχρονα στη µείωση και 

την εξοµάλυνση των αντιλαµβανόµενων αρνητικών συνεπειών της νόσου. Αφού οι 

αναπαραστάσεις των ασθενών, φαίνεται ότι επηρεάζουν τη µελλοντική τους υγεία, η 

αλλαγή των λανθασµένων πεποιθήσεων και η µείωση των αρνητικών 

αναπαραστάσεων, θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους των 

µελλοντικών προγραµµάτων παρέµβασης. Είναι σηµαντική ταυτόχρονα, η ανάπτυξη 

παρεµβάσεων οι οποίες θα επικεντρώνονται περισσότερο στην κατανόηση της 

ασθένειας από τον ασθενή.  

  Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της παρούσας έρευνας σχετικά µε τις 

απόψεις των ασθενών για τα αίτια πρόκλησης µιας καρδιαγγειακής ασθένειας είχαν 

αρκετά ενδιαφέροντα ευρήµατα, τα οποία µάλιστα ταιριάζουν και µε προηγούµενες 

έρευνες. Τα κύρια αίτια που απέδιδαν οι ασθενείς είναι το στρες ή το άγχος και η 
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κληρονοµικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική µας υπόθεση. Ακολουθούν 

(σε µικρή απόσταση από τα πρώτα) η συναισθηµατική κατάσταση και το κάπνισµα. 

Τα ευρήµατα αυτά συνάδουν µε εκείνα της πολύ πρόσφατης µελέτης των Reges και 

συνεργατών (2011) που αναφέραµε παραπάνω. Στη µελέτη αυτή, τα κύρια αίτια που 

απέδιδαν οι ασθενείς στην εµφάνιση του εµφράγµατος που υπέστησαν, ήταν επίσης 

το στρες, το κάπνισµα και η κληρονοµικότητα. Αξίζει επίσης να σχολιάσουµε πως το 

γεγονός ότι το κάπνισµα είναι σε αρκετά υψηλή θέση, αποτελεί ένα αρκετά 

ενδιαφέρον εύρηµα. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχουν αρκετές µελέτες που να τοποθετούν 

το κάπνισµα σε τόσο υψηλή θέση, παρόλο που αυτό αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες επικινδυνότητας για τις καρδιαγγειακές νόσους. Οι ειδικοί πρέπει να 

εκµεταλλευτούν τα ευρήµατα αυτά, µε το να εφαρµόσουν προγράµµατα τα οποία, 

αφού αρχικά θα εξερευνούν τις πεποιθήσεις των ασθενών σχετικά µε τα αίτια της 

ασθένειάς τους, θα έχουν ως στόχο να τις διευρύνουν. Κι αυτό, µε το να τονίζεται 

στους ασθενείς η σηµασία και άλλων παραγόντων της ζωής οι οποίοι αποτελούν 

παράγοντες επικινδυνότητας. Αξίζει να αναφέρουµε επίσης, ότι µελλοντικές 

παρεµβάσεις θα πρέπει να εστιάζουν στην ενίσχυση των κινήτρων των ασθενών, 

προκειµένου να αλλάξουν κάποιες συνήθειες όπως το κάπνισµα. Σε συνδυασµό µε τα 

προαναφερθέντα δεδοµένα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, διακοπή του 

καπνίσµατος θα µπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της µελλοντικής υγείας των 

καρδιολογικών ασθενών.  

 Εντούτοις, η παρούσα έρευνα, χαρακτηρίζεται από ορισµένους περιορισµούς. 

Ένας περιορισµός θα µπορούσε να είναι ότι τα αποτελέσµατα βασίζονται 

αποκλειστικά στις απαντήσεις των ασθενών σε ερωτηµατολόγια. Έτσι τα δεδοµένα 

µας για την υγεία των ασθενών προέρχονται αποκλειστικά από αυτοαναφορές και 

λιγότερο από άλλες πηγές. Επιπρόσθετα, το δείγµα µας ήταν επαρκές αλλά όχι 
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αρκετά µεγάλο για να µας επιτρέψει να γενικεύσουµε σε µεγαλύτερο βαθµό τα 

ευρήµατά µας.  

 Μελλοντικές µελέτες θα µπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο σε άλλες 

πτυχές της σκέψης και της συµπεριφοράς των καρδιολογικών ασθενών, αλλά και σε 

περαιτέρω µελέτη των αναπαραστάσεων και των πεποιθήσεών τους. Παράλληλα, θα 

µπορούσαν να επικεντρωθούν σε στοιχεία του µοντέλου της κοινής λογικής µε τα 

οποία δεν ασχολήθηκε διεξοδικά η παρούσα έρευνα ή να επανεξετάσουν τις 

µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν εδώ. Περαιτέρω έρευνες θα µπορούσαν επίσης να 

επικεντρωθούν στην επιρροή των µεταβλητών που χρησιµοποιήσαµε στην 

ψυχολογική υγεία των ασθενών, αλλά και στη σχέση τους µε τη συναισθηµατική 

καταπόνηση που προκαλεί µια καρδιαγγειακή νόσος.  

 Κλείνοντας, πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας, δίνουν το έναυσµα να αναρωτηθούµε εάν µπορούµε να κάνουµε κάτι σε 

κλινικό επίπεδο προκειµένου να βοηθήσουµε στην προσαρµογή των καρδιολογικών 

ασθενών (και γενικά των χρόνια ασθενών). Παράλληλα, προτείνουµε ότι θα 

µπορούσαν να αναπτυχθούν πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι στήριξης των ασθενών 

αυτών. Αυτές οι µέθοδοι, θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο στην αντιµετώπιση 

του στρες, όπως για παράδειγµα εκµάθηση στους ασθενείς τεχνικών χαλάρωσης ή 

διάφορων γνωστικών-συµπεριφοριστικών και άλλων τεχνικών. Επίσης, θα πρέπει να 

στοχεύουν περισσότερο στην αλλαγή ορισµένων πεποιθήσεων, επηρεάζοντας έτσι 

την εξέλιξη της σωµατικής υγείας και ψυχολογικής ευεξίας των ασθενών αυτών. 
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