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Πεπίλητη 

ηελπαξνύζα έξεπλα κειεηήζεθε ν βαζκόο ζπζρέηηζεο ηεο αηζηνδνμίαο, σο 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο, θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο 

δσήο ρξόλησλ αζζελώλ κε θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο. Ζ αηζηνδνμία αμηνινγήζεθε 

κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπLifeOrientationTest- Revised θαη ε πνηόηεηα δσήοκέζσ 

ηνπ RAND 36-itemHealthSurvey (version 1.0). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζπζρέηηζε 

κεηαμύ αηζηνδνμίαο θαη ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο, αιιά κεηαμύ αηζηνδνμίαο θαη 

ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο δελ παξνπζηάζηεθε ζπζρέηηζε.ην κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξόκεζεο, ε ειηθία, θαη όρη ε αηζηνδνμία, θάλεθε λα πξνβιέπεη ηα επίπεδα 

ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο. Αιιά θακία από ηηο κεηαβιεηέο δελ πξνβιέπεη ηα 

επίπεδα ηεο ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο. Αθόκε, ην θύιν θάλεθε λα επηδξά ζηα 

επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, κε ηνπο άληξεο λα εκθαλίδνπλ πςειόηεξα 

πνζνζηά. Όζνλ αθνξά ηελ ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσή, δελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα 

επίδξαζε ηνπ θύινπ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ κεξηθώο ζύκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο 

αιιά θαη κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ππνδεηθλύνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

εθηελέζηεξεο κειέηεο.  

Λέξειρ κλειδιά: ρξόληνη αζζελείο, αηζηνδνμία, ζσκαηηθή πνηόηεηα δσήο, ςπρνινγηθή 

πνηόηεηα δσήο 
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Διζαγυγή 

Οη ρξόληεο αζζέλεηεο απνηεινύλ απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο. 

Μεγάιε είλαη ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνηεζεί γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο επηηπρνύο 

πξνζαξκνγήο ζηελ ρξόληα αζζέλεηα, ε νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από πνηθίινπο 

ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο. Αλάκεζα ζε απηνύο, ε αηζηνδνμία, σο ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο,παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζαξκνγή ζηε ρξόληα αζζέλεηα. Ζ 

βηβιηνγξαθία απνθαιύπηεη πσο ε αηζηνδνμία απνηειεί ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό 

παξάγνληα ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο.Ζ πνηόηεηα δσήο 

πθίζηαηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ελ όςεη  παζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ, ζεκεηώλνληαο 

πεξηνξηζκνύο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Tα 

σθέιηκα απνηειέζκαηα ηεο αηζηνδνμίαο έρνπλ κειεηεζεί ηόζν ζε πνηθίιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, όζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο ρξόληαο αζζέλεηαο, ηνλίδνληαο ηνλ 

πξνζηαηεπηηθό ξόιν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ.ηελ πξνζπάζεηα, ινηπόλ, 

εθηελέζηεξεο θαηαλόεζεο ηεο αηζηνδνμίαο σο ζεκαληηθνύ παξάγνληα πνπ επηδξά 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ρξόλησλ αζζελώλ, ε παξνύζα έξεπλα κειεηά ηελ αηζηνδνμία 

θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ζε ρξόληνπο αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1.Χπόνια αζθένεια 

1.1.1.Ασθένεια γενικά 

Οη αζζέλεηεο ραξαθηεξίδνληαησο αλσκαιίεο ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζώκαηνο, ιόγσ εμσηεξηθώλ ή εζσηεξηθώλ παξαγόλησλ(Hackettetal.,2011).Με ηνλ 

όξν ρξόληεο αζζέλεηεο,πνπ θαίλεηαη λα απνηεινύλ θαη ηελ θύξηα αηηία ζλεζηκόηεηαο 

παγθνζκίσο(Driver,Yung, Gaziano, &Kurth, 2010), ελλννύληαη καθξνρξόληεο 

θαηαζηάζεηο πγείαο (δηάξθεηα άλσ ησλ 6 κελώλ) πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαηζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε(Hui,2015). Οξηζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη αιιά είλαη 

αξθεηά ειέγμηκεο, κέζσ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αιιά θαη κέζσ αιιαγώλ ζηηο 

ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ παζόλησλ (Bentzen,2003). 

Οη αηηηαθνί παξάγνληεο ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα. Αξρηθά 

ιακβάλνληαη ππόςε γελεηηθνί παξάγνληεο,πνιπκνξθηζκνί ζπγθξηκέλσλ γνληδίσλ πνπ 

επζύλoληαη γηα ηελ εκθάληζε κηαο λόζνπ (Hackettetal., 2011),αιιά θαη θιεξνλνκηθνί 

παξάγνληεο(Kinzler&Vogelstein,1996), όπσο ε ύπαξμε νηθνγελεηαθνύ 

ηζηνξηθνύ(Petit et al., 2001).Φπρνινγηθνί παξάγνληεο όπσο θαηάζιηςε, άγρνο, 

ζηξεζζνγόλα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο, ζηξεο ιόγσ εξγαζηαθώλ απαηηήζεσλ, 

θνηλσληθή απνκόλσζε, ζπληείλνπλ επίζεο ζηελ εκθάληζε παζήζεσλ (Khayyam-

Nekouei, Neshatdoost,Yousefy, Sadeghi, & Manshae,2013). 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε 

θνηλσληθή ζέζε, ε ζέζε εξγαζίαο, ζπρλά ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα πγείαο, θαζώο 

ππάξρεη ε ηάζε, άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη, κέηξηαο εθπαίδεπζεο θαη ρακειήο 
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θνηλσληθήο ζέζεο λα πηνζεηνύλ έλαλ επηβιαβή ηξόπν δσήο όπσο ε θαηαλάισζε 

αζεξνγόλσλ ηξνθώλ, θάπληζκα θαη απνπζία άζθεζεο(Brezinka&Kittel, 1996).  

Οη ρξόληνη αζζελείο αληηκεησπίδνπλζπρλά ζηξεζζνγόλεο θαηαζηάζεηο ιόγσ ηεο 

απξόβιεπηεο θαη κόληκεο θύζεσο ηεο (Call&Davis, 1989).Ο θόβνο(Cohn&Cohn, 

1983),ν ζπκόο, ε ζιίςε, ε αβεβαηόηεηα(Westbrook&Viney,1982) είλαη από ηηο 

πξώηεο αληηδξάζεηο ζηελ εκθάληζε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο, όπσο επίζεο θαηε 

λεπξηθόηεηα, αλεζπρία θαη ε αίζζεζε ηξόκνπ(Stull,Starling,Haas,&Young,1999)ελώ 

ζπρλά εληείλνληαη θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα (Anderson, Freedland, Clouse, & 

Lustman,2001).ύκθσλα κε ηνλ Shontz(1975)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Καξαδήκα, 

2005), νη αληηδξάζεηο ζηελ εκθάληζε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαηκέζσ ησλ 

εμήο ζηαδίσλ:(α)Αξρηθά, βηώλεηαη ζνθ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κηα αίζζεζε εθηόο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ζπλήζσο κε απηνκαηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά, (β) αληηπαξάζεζε, 

θάζε ζηελ νπνία ε ζθέςε απνδηνξγαλώλεηαη θαη θπξηαξρνύλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη (γ) ε ππνρώξεζε, ζηάδην ζην νπνίν ην άηνκν απνθεύγεη ή αξλείηαη 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

1.1.2. Παράγοντες ποσ επηρεάζοσν την προσαρμογή στη τρόνια ασθένεια 

Ζ πξνζαξκνγή ζε κηα ρξόληα δηαηαξαρή ηεο πγείαο,έγθεηηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Brennan,2001).Πξόθεηηαη γηακηα ζπλδπαζηηθή δηαδηθαζία, πνπ θαιύπηεη παξάγνληεο 

ζρεηηθά κε ηε πάζεζε(θιηληθή εηθόλα, ζπκπηώκαηα, δηάξθεηα), εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο(θνηλσληθή ππνζηήξημε, ζηάζεηο ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ θαη ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνζώπσλ), εζσηεξηθνύο παξάγνληεο(πξνζσπηθόηεηα, ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο, αηζηνδνμία) (Miniszewska,Chodkiewicz,Ograczyk,& Zalewska-

Janowska, 2013),αιιά θαηπαξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά(όπσο ε ηήξεζε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953603006464#BIB1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953603006464#BIB1
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ησλ νδεγηώλ, ε πηζηή παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πγείαο, ζπρλόο έιεγρνο) 

(Stulletal.,1999). 

ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο πξνζαξκνγήο ζηε ρξόληα αζζέλεηα, αξθεηά είλαη ηα 

κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Αλαθέξνληαη ηα εμήο:(α)ην βηνταηξηθό κνληέιν πνπ 

εζηηάδεη ζηελ αζζέλεηα, (β)ην βηνςπρνθνηλσληθό πνπ αθνξά ηελ πγεία, ην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη επ δελ θαη (γ)ην ςπρνινγηθό κνληέιν, κε έκθαζε ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα.  

ηα πιαίζηα ηνπ ςπρνινγηθνύ κνληέινπ, ηδηαίηεξεο ζεκαληηθόηεηαο απνηειείην 

κνληέιν γλσζηηθήο πξνζαξκνγήο. ύκθσλα κε ηελ Taylor(1983), ε πξνζαξκνγή ζε 

έλα απεηιεηηθό γεγνλόο αθνξά 3 βαζηθέο πεξηνρέο:(α)ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηε 

λέα απηή εκπεηξία, (β)πξνζπάζεηα απόθηεζεο ειέγρνπ θαη (γ)ηελ αλάθηεζε απηό-

εθηίκεζεο.Ζ εύξεζε λνήκαηνο απνηειεί ηελ αληίδξαζε ζε κηα ρξόληα θαηάζηαζε θαη 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ αμηώλ, ησλ ζηόρσλ, ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ζαθέζηαηα επεξεάδεη θαη πξνβιέπεη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ (Walker, Jackson, &Littlejohn, 2004). ρεηηθά κε ηε 

δεύηεξε παξάκεηξν, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε αίζζεζε ειέγρνπ ηόζν πην εύθνιε ε 

πξνζαξκνγή, θαζώο ηα επίπεδα ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρακειά. Καη, 

ηειεπηαία, ε απηό-εθηίκεζε αλαθηάηαη κέζσ ησλ θνηλσληθώλ ζπγθξίζεσλ 

(Taylor,1983). 

Καίξηα ζεκαζίαζηελ εκπεηξία ηεο ρξόληαο αζζέλεηαο θαηέρνπλ νη πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο. ηελ πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο κηαο αζζέλεηαο, ζπκπησκάησλ ή γεληθά 

απεηιεηηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πγεία, θαίλεηαη πσο ηα άηνκα δξνπλ 

θαηαζθεπάδνληαο γλσζηηθέο δνκέο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, πνπ ζηε 

βηβιηνγξαθία νλνκάδνληαη αλαπαξαζηάζεηο αζζέλεηαο (illnessrepresentations) θαη 
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παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο. ύκθσλα κε 

ην Common-Sense Model απηνξξύζκηζεο ησλ Leventhal, Meyerθαη Nerenz 

(Leventhal, Meyer, &Nerenz, 1980), νη αλαπαξαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα 

ηηο εμήο δηαζηάζεηο: (α)ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ ηαπηόηεηα, ην είδνο ηεο αζζέλεηαο θαη 

ηα ζπκπηώκαηα, (β) ηηο αληηιήςεηο γηα ηα πηζαλά αίηηα, (γ) γηα ηηο ζπλέπεηεο, (δ)γηα ην 

βαζκό ειέγρνπ ή ζεξαπείαο, ηόζν ζε επίπεδν πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο όζν θαη 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο (ε)θαη αληηιήςεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ. ηηο πεπνηζήζεηο 

απηέο γηα ηελ αζζέλεηα, έρνπλ πξνζηεζεί, αθόκα, ε αίζζεζε ηνπ αβνήζεηνπ, ε 

απνδνρή θαη ηα αληηιακβαλόκελα νθέιε, όπσο ν επαλαπξνζδηνξηζκόο 

πξνηεξαηνηήησλ, αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο (Hirani & Newman,2005). 

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

πξνζαξκνγή. Αθνξνύλ ζπκπεξηθνξέο θαη γλσζηηθέο απνθξίζεηο ζε γεγνλόηα θαη 

ζπλζήθεο πνπ πξνζιακβάλνληαη σο απεηιεηηθά γηα ην αηνκηθό επ δελ.Απνηεινύλ έλα 

πεδίν ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζθνπό έρνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθώλ θαηαζηάζεσλ, πηνζεηώληαο ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην 

ζπλαίζζεκα, ή ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξόβιεκα  κε ζθνπό ηελ αιιαγή ηεο 

ζρέζεο αηόκνπ-πεξηβάιινληνο(Lazarus & Folkmann,1984, όπσο αλαθέξεηαη από 

Walkeretal.,2004). 

 

ηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξόβιεκα, όπσο ε απνδνρή, ην ρηνύκνξ, ν 

επαλαζρεδηαζκόο θαηαζηάζεσλ(Scheier, Carver, &Bridges,1994), θπξίσο νδεγνύλ ζε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε, αθόκε, σο δξαζηηθή ηαθηηθή, 

θαίλεηαη λα δξα απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζαξκνγή κεηώλνληαο ην ζηξεο αιιά θαη ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα(Holahan, Holahan, Moos, & Brennan, 1995 όπσο 

αλαθέξεηαη από ηνπο Bohachick, Taylor, Sereika,Reeder, & Anton, 
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2002).Δπηπιένλ,κέζσ ηνπ ειέγρνπ, ηα αηζζήκαηα επεξεζηζηόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο, 

ζε ρξόληνπο αζζελείο, θαίλεηαη λα κεηώλνληαη. Πξάγκαηη, ζε αζζελείο κε 

θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα, ν απμεκέλνο έιεγρνο ζρεηίζηεθε κε κεησκέλν ζηξεο, 

άγρνο θαη θαηάζιηςε θαη κε θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα(Moser & 

Dracup,1995), ελώ ν ρακειόο έιεγρνο  νδεγεί ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα κε ηελ 

πγεία (Mahler &Kulik,2000).Αθόκα, ζε αζζελείο πνπ ππνβιήζεζαλ ζηε δηαδηθαζία 

κεηακόζρεπζεο θαξδηάο, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ ειέγρνπ κε ηελ αηζηνδνμία, 

ην επ δελ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε δσή θαη αξλεηηθά κε ην ζπκό θαη ηελ 

θαηάζιηςε (Bohachick et al., 2002).Αληίζεηα,ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην 

ζπλαίζζεκα όπσο ε ειπηδνθόξα ζθέςε, ε απηό-ελνρνπνίεζε, ε απνθπγή, θαίλεηαη 

πσο νδεγνύλ ζε θησρά επίπεδα ςπρνινγηθνύ,ιεηηνπξγηθνύ επ δελ θαη 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο(Bombardier, D‟Amico, &Jordan, 1990).Σέηνηνπ είδνπο 

ζηξαηεγηθέο από ρξόληνπο αζζελείο ζρεηίδνληαη κε κεγαιύηεξε βίσζε πόλνπ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο (Affleck etal.,1999). Καηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα, επίζεο, 

αλαθέξνληαη ζπρλόηεξα ζε πιεζπζκνύο απηώλ ησλ ηαθηηθώλ (Vitaliano,Russo, Carr, 

Maiuro,& Becker, 1985). Παξόια απηά, ν Lazarus(1983)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο 

Walkeretal., 2004) επηζήκαλε πσο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ όπνησλ ζηξαηεγηθώλ 

πηνζεηνύληαη εμαξηάηαη από ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο, επνκέλσο νπνηαδήπνηε 

κπνξεί λα είλαη σθέιηκε. 

 

Σέινο, αλαθέξεηαη πσο ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο (αηζηνδνμία, 

λεπξσηηζκόο) παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζαξκνγή ζηε ρξόληα αζζέλεηα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή εθηίκεζε ηεο αζζέλεηαο, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο (εζηηαζκέλεο ζην 

πξόβιεκα ή ζην ζπλαίζζεκα). Οη ζηξαηεγηθέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, επηδξνύλ ζην 
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ζπλαίζζεκα θαη ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα. Δπνκέλσο, θαίλεηαη κηα 

αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή (Walkeretal., 

2004). 

1.2. Δπιπηώζειρ ηυν σπόνιυν αζθενειών ζηην ποιόηηηα ζυήρ 

Ζ πνηόηεηα δσήο απνηειεί  κηα πνιππαξαγνληηθή έλλνηα ρσξίο έλαλ απνδεθηό, 

θαζνιηθό νξηζκό. Δίλαη γεγνλόο πσο ε ζεκαζία ηεο αιιάδεη ηόζν από άηνκν ζε 

άηνκν όζν θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα εθαξκνγήο. Δπηθξαηεί κηα γεληθή απόθιηζε 

ησλ απόςεσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα κειεηώληαη. 

ύκθσλα κε ηνλ Smith(1973)(όπσο αλαθέξεηαη από ηελTheofillou,2013), ην επ δελ 

δηαθξίλεηαη από ηελ πνηόηεηα δσήο ππνζηεξίδνληαο πσο ην πξώην αλαθέξεηαη ζηηο 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δσήο ελώ ην ηειεπηαίν πεξηιακβάλεη πξνζσπηθέο 

εθηηκήζεηο. ηε ζπλέρεηα, ε Landesman(1986)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο 

Felce&Perry,1995)δηέθξηλε ηε πνηόηεηα δσήο από ηελ ηθαλνπνίεζε, ππνζηεξίδνληαο 

πσο νη αληηθεηκεληθέο, κεηξήζηκεο ζπλζήθεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο ελώ ε 

ηθαλνπνίεζε αθνξά ηελ ππνθεηκεληθή απόθξηζε. Από ηελ άιιε, ε πνηόηεηα δσήο έρεη 

αλαθεξζεί λαζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε, θαζώο ην άηνκν κέζσ γλσζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θξίλεη κηα θαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο, πξνζδνθίεο, 

αλάγθεο ηνπ, κε ζηόρν ην επ δελ (Campbell, Converse,& Rogers,1976,όπσο 

αλαθέξεηαη από ηελTheofilou,2013). 

Παξόιε ηε δηαθσλία απηή,θαίλεηαη πσο „‟ε πνηόηεηα ηεο δσήο‟‟ θαιύπηεη έλα επξύ 

πεδίν δηαζηάζεσλ: (α)ζσκαηηθό επ δελ(πγεία,θπζηθή θαηάζηαζε, θηλεηηθόηεηα, 

αζθάιεηα, ύπαξμε ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ(Frayers&Machin,2002), ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα δηεθπεξαίσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθώλ 

κε ηηο πξνζσπηθέο, βαζηθέο αλάγθεο, θηινδνμίεο θαη ξόινπο(επζύλεο εληόο θαη εθηόο 
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νηθίαο, κε πξόζσπα ηνπ θνηλσληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ δηθηύνπ) (Cella, 1994). 

(β)πιηθό επ δελ, πνπ πεξηιακβάλεη ην εηζόδεκα, ηελ ηδηνθηεζία, ηε δηαηξνθή, ηελ 

κεηαθίλεζε, ηε γεηηνληά, ηελ αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηα (γ)θνηλσληθόεπ δελ πνπ 

δηαθξίλεηαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθνύο άιινπο θαη ζηελ θνηλσληθή 

εκπινθή ζε δξαζηεξηόηεηεο, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε,(δ)πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

δξαζηεξηόηεηα κε αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, εξγαζία, αζρνιίεο/ ρόκππ, δσή ζην 

ζπίηη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αίζζεζε παξαγσγηθόηεηαο, ειέγρνπ, αλεμαξηεζίαο ή 

ζπκβηβαζκνύ θαη (ε)ην ζπλαηζζεκαηηθό επ δελ πνπ αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ 

πιεξόηεηα, ην ζεηηθό/αξλεηηθό ζπλαίζζεκα(Felce&Perry, 1995). 

Οη ππνθεηκεληθέο πξνζσπηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηελ δσή ηνπ αηόκνπ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο, ζπλνδεύνπλ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο, κέζσ κεηξήζεσλ 

ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο επηπρίαο ή άιισλ απηό- αμηνινγνύκελσλ δηαζηάζεσλ 

(Campbell et al., 1976, όπσο αλαθέξεηαη από ηελ Theofilou,2013), ηνλίδνληαο ηε 

ζεκαληηθόηεηα ησλ αμηώλ, πξνζδνθηώλ θαη θηινδνμηώλ. πκπεξαζκαηηθά, ινηπόλε 

πνηόηεηα δσήο είλαη απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο ηόζν ησλ αληηθεηκεληθώλ 

δηαζηάζεσλ δσήο, όζν θαη ησλ ππνθεηκεληθώλ εθηηκήζεσλ δηα κέζσ ελόο 

ζπζηήκαηνο αμηώλ(Felce&Perry, 1995). 

Οη ρξόληεο αζζέλεηεο σζηόζν επηθέξνπλ αιιαγέο ζηε δσή ηνπ παζόληνο επηδξώληαο  

αξλεηηθά ζηε δσή ηνπ(Schlenk et al.,1998), κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ηεο 

πνηόηεηαο ηεο.αθέζηαηα, ν βαζκόο επίδξαζεο ηεο αζζέλεηαο ζηελ πνηόηεηα δσήο 

εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο αζζέλεηαο (Kempen, Ormel, Brilman, & Relyveld, 1997) 

αιιά θαη ην ζηάδην ηεο(Viney&Westbrook,1981).  

Σα επίπεδα ζσκαηηθήοιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ παζόληνο, είλαη από ηα πξώηα πνπ 

θαίλεηαη λα πιήηηνληαη. Αζζέλεηεο όπσο ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα(Deyo, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempen%20GI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ormel%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brilman%20EI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Relyveld%20J%5Bauth%5D
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Inui,Leininger, Overman, 1982), πξνβιήκαηα κε ηα άθξα, ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, 

νδεγνύλ αλακθηζβήηεηα ζε θησρά επίπεδα ζσκαηηθήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο(Kempenetal.,1997) ιόγσ ηεο θύζεσλ ησλ ζπκπησκάησλ. Από 

ζπλεληεύμεηο, αθόκα, άιισλ αζζελώλ, θαξδηνπαζώλ, έρνπλ πξνθύςεη νη εμήο 

επηπηώζεηο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα: πκπηώκαηα όπσο θνύξαζε, δαιάδα, 

πόλνη, έληνλε αλάγθε γηα ύπλν. Απώιεηα ελέξγεηαο ιόγσ ζπκπησκάησλ θαη κπτθήο 

αδπλακίαο (Martensson, Karlsson,&Fridlund,1997)  πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε 

ζσκαηηθή θηλεηηθόηεηαζε δξαζηεξηόηεηεο, θαη όρηζηελ ίδηα έληαζε θαη δηάξθεηα πνπ 

ζπλεζηδόηαλ, πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο. Γπζθνιίεο ζηα ρέξηα, ζην λα 

ζπξώμνπλ ή λα ζεθώζνπλ θάηη, αιιά θαη ζηα πόδηα, ζεκεηώλνληαο  κεησκέλε 

ηαρύηεηα ζην πεξπάηεκα, δπζθνιία ζηελ αλάβαζε ζθαιηώλ ή αλεθόξαο. 

Πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη ηόζν ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε θεπνπξηθή, 

πεδνπνξία ή ην πιύζηκν απηνθηλήηνπ όζν θαη ζε θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνύ(θαζάξηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα) (Europe & Tyni-Lenne,2004) θαη 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην παηρλίδη κε ηα εγγόληα(Paul& Sneed,2002). ε αλαθνξέο 

ησλ αζζελώλ αλαθέξεηαη ν όξνο„‟θπιαθηζκέλνη‟‟ ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο 

αζρνιίεο πνπ αγαπνύλ αιιά θαη ζε ηαμίδηα αλαςπρήο(Jeon, Kraus, Jowsey, 

&Glasgow, 2010). Λόγσ ηεο κε επαξθνύο εθπόλεζεο ησλ θαζεθόλησλ ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν, παξαηεξνύληαη πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο όπσο αιιαγή εξγαζίαο, 

κείσζε ηνπ σξαξίνπ ή ζπληαμηνδόηεζε, γεγνλόο πνπ εληείλεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

καηαίσζεο. Μεησκέλε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, θαηαγξάθεηαη αθόκα,ιόγσ 

επηπηώζεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, γεγνλόο πνπ έρεη αληίθηππν θαη ζηε ζρέζε 

κε ηε ζύληξνθν (Europe & Tyni-Lenne,2004).Όπσο, επίζεο, αλαθέξνληαη θαη 

πξνβιήκαηα ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο, ζπρλόηεηαο θαη νηθεηόηεηαο(Bennett, Cordes, 

Westmoreland,Castro,& Donnelly, 2000). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempen%20GI%5Bauth%5D
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Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πξαγκαηηθά πθίζηαληαη, επξήκαηα απνθαιύπηνπλ πσο ε 

ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε θαθή πνηόηεηα 

δσήο(Μoons, VanDeyk,DeGeest,Gewillig, &Budts, 2005).Κάπνηνη αζζελείο 

δηαηεξνύλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη πξνζαξκόδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεοθάλνληαο ηηο 

απαηηνύκελεο αιιαγέο(Falk, Wahn, &Lidell,2007). Άιινη αζζελείο αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζπκπηώκαηα σο θπζηθά επαθόινπζα ηεο δσήο, ρσξίο λα είλαη θάηη απεηιεηηθό, 

θαζηζηώληαο ηνλ εαπηό ηνπο κε κηα ηαπηόηεηα(Ekman, Ehnorms, &Norberg,2000). 

Άγρνο, λεπξηθόηεηα, θόβνο, αγσλία, απνηεινύλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο δσήο. Πηθξία, αίζζεκα θελόηεηαο ηεο δσήο, ελόριεζε, 

είλαη αηζζήκαηα πνπ ζπρλά ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή δπζθνιία(Europe & Tyni-

Lenne,2004). Πνιινί αηζζάλνληαη όηη απνηεινύλ βάξνο ζηνπο νηθείνπο ηνπο ιόγσ 

πεξηνξηζκώλ ζηηο ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο(Heo,Lennie,Okoli,& 

Moser, 2009).Παξόια απηάππάξρνπλ θαη αζζελείο πνπ δελ αλαθέξνπλ θακία αίζζεζε 

επηβάξπλζεο(Falk etal., 2007).Οη ρξόληνη αζζελείο θάλνπλ ιόγν γηα κηα έληνλε 

αίζζεζε απώιεηα ηεο θαλνληθόηεηαο.Αηζζήκαηα αληθαλόηεηαο ζπλεηζθνξάο ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία, αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, κε παξαγσγηθόηεηαο θαη 

έληνλεο εμάξηεζεο από ηνπο άιινπο, θπξηαξρνύλ(Paul&Sneed, 2002), πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε έληνλε καηαίσζε, ελνρέο, θαη κηα αίζζεζε απώιεηαο ηεο 

αμηνπξέπεηαο(Boydetal., 2004). Γελ θαίλεηαη λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηνπο 

ξόινπο όπσο ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε 

απηνεθηίκεζε(Welstand, Carson, & Rutherford, 2009).Απόηνθν ηεο ηειεπηαίαο είλαη 

ε ζιίςε θαη ε απνγνήηεπζε(Paul& Sneed,2002).Φόβνο κήπσο ζπκβεί θάηη άζρεκν, 

όπσο μαθληθόο ζάλαηνο, θαηαηξύρεη ηνλ ςπρηζκό ησλ αζζελώλ, θαη εμαηηίαο απηνύ 

πξνζαξκόδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, θαζώο δελ έρνπλ ηε δύλακε λα ειέγμνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπο(ιόγσ ηεο απξόβιεπηεο πνξείαο ηεο)(Bennettetal.,2000). 



14 
 

Αθόκα, ε απνπζία ειπίδαο θαη ε επηζπκία ζαλάηνπ, ιόγσ θησρήο πνηόηεηαο δσήο, 

αλαθέξνληαη θάπνηεο θνξέο (Boydetal., 2004).Γίλνληαη αλαθνξέο γηα παξαίηεζε, θαη 

πξνζδνθία ηνπ ζαλάηνπ σο ην κόλν πνπ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ, θαζώο δελ έρνπλ ηε 

δύλακε λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπο (Martenssonetal.,1997). 

Παξόια απηά, ππάξρνπλ θαη αζζελείο πνπ παξακέλνπλ ζεηηθνί, κε ελέξγεηα θαη δήιν 

γηα κηα δσή θπζηνινγηθή, όζν είλαη δπλαηόλ(Falk etal., 2007).ε έξεπλα ηεο 

Μahoneys(2001), κάιηζηα, αζζελείο ζεώξεζαλ ηελ ύπαξμε ηεο αζζέλεηαο σο δώξν, 

σο έλα ζεκάδη πξνεηδνπνίεζεο θαη αληίζηνηρα ζύκθσλα κε επξήκαηα ησλPattenden, 

Roberts θαη Lewin (2007), νη αζζελείο ζεώξεζαλ ηελ πάζεζε σο κηα επθαηξία 

επαλεθηίκεζεο ηεο δσήο ηνπο θαη κηα πξνζπάζεηα αιιαγώλ(ζηηο ζρέζεηο θαη ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν) πνπ ζα ήηαλ σθέιηκεο. Άιινη αληηκεησπίδνπλ ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ 

σο θάηη δπζάξεζην θαη κε επράξηζην, θάηη πνπ δελ είλαη έηνηκνη λα ην δερηνύλ 

πηζηεύνληαο πσο ε αζζέλεηα ζα πεξάζεη θαη ζα αλαθηήζνπλ ηνλ παιηό ηνπο 

εαπηό(Ekmanetal.,2000). 

ρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, αλαθέξνληαη δπζθνιίεο κε θίινπο θαη 

ζπδύγνπο, ιόγσ ησλ ζσκαηηθώλ πεξηνξηζκώλ(Europe & Tyni-Lenne,2004). Ζ 

θνηλσληθή απνκόλσζε απνηειεί ζπρλό βίσκα ιόγσ πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηαο 

ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθά γεγνλόηα, θνηλσληθνπνίεζεο θαη παξεμήγεζεο ιόγσ ησλ 

πηζαλώλ δηαηξνθηθώλ πεξηνξηζκώλ(Bentley, De Jong, Moser, & Peden, 2005).Οη 

παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ, αθόκε, απνηεινύλ εκπόδην θνηλσληθήο εκπινθήο 

(Bennettetal.,2000). Δπηπιένλ, θάπνηνη αζζελείο αλαθέξνπλ δπζθνιίεο ζηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο αλζξώπνπο όληαο επηθπιαθηηθνί ζε πνηνλ ζα έρνπλ 

εκπηζηνζύλε, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

αζζέλεηαο(Ekmanetal.,2000).Άιινη αλαθέξνπλ πσο πξάγκαηη ππάξρεη βνήζεηα ζε 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (κεηαθνξά, ςώληα, θάξκαθα) από ηνπο νηθείνπο αιιά 
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πέξα ηνπ γεγνλόηνο όηη νη ίδηνη νη αζζελείο αηζζάλνληαη πσο ηνπο απνγνεηεύνπλ ιόγσ 

εκηηειώλ δξαζηεξηνηήησλ, βιέπνπλ πσο νη νηθείνη ηνπο δελ θαηαλννύλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπο, ζαλ λα είλαη απνθνκκέλνη από απηνύο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε κηα 

λέα αληίιεςε ηεο δσήο ηνπο θαη ηνπ εαπηνύ ηνπο(Welstand et al.,2009). 

Παξόια απηά, έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα(Europe & 

Tyni-Lenne,2004).Σν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ(παηδηά θαη εγγόληα) θαηέρεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή ησλ αζζελώλ(Paul&Sneed,2002). Ζ ύπαξμε ελόο 

ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ ππνινγίδεη ην πξόζσπν ηνπ αζζελνύο σο 

ζεκαληηθό, θαη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ,βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο 

ηνπ αζζελνύο (Heoetal., 2009). Αθόκε, από πξνζσπηθέο αλαθνξέο, ηνλίδεηαη ην 

αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο εκπεηξίαο /πιεξνθνξίαο θαη ηεο άλεζεο 

κε ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο (Falk etal.,2007). 

 

1.3.Αιζιοδοξία 

Οη έλλνηεο ηεο αηζηνδνμίαο, θαη ηεο απαηζηνδνμίαο αλήθνπλ ζηα κνληέια 

θηλεηνπνίεζεο πξνζδνθηώλ-αμηώλ, ζύκθσλα κε ηα νπνία νη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ σο 

ζθνπό ηελ επηδίσμε ζηόρσλ. Οη ζηόρνη θαλεξώλνπλ ηηο επηζπκεηέο δξάζεηο ή 

θαηαζηάζεηο.H αμία αληηπξνζσπεύεη ηελ θηλεηήξηα δύλακε, ην βαζκό πνπ θάηη ειθύεη 

ή απσζεί ην άηνκν λα πξάμεη θάηη (Higgins,2006). Οη πξνζδνθίεο, πνπ απνηεινύλ ηνλ 

δεύηεξν ζεκαληηθό ππξήλα, παξαπέκπνπλ ζηελ αίζζεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ή ηεο 

ακθηβνιίαο γηα ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ(Carver, n.d.). 

 Ζ αηζηνδνμία θαη ε απαηζηνδνμία απνηεινύλ γεληθέο θαη επξείο έλλνηεο 

ηεοαπηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ακθηβνιίαο.Γειαδή νη αηζηόδνμνη αληηκεησπίδνπλ κε 

απηνπεπνίζεζε θαη επηκνλή ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, κέρξη λα πεηύρνπλ ηνλ ζηόρν 



16 
 

ηνπο. Αληίζεηα, νη πεζηκηζηέο είλαη αξθεηά δηζηαθηηθνί θαη ακθίβνινη ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηώζεηο, κε απνηέιεζκα λα απνζύξνληαη ή λα κελ ιακβάλνπλ πνηέ ελεξγεηηθό 

ξόιν. Απνηεινύλ όξνπο πνπ αθνξνύλ ηε δσή θαη ην πώο εθαξκόδνληαη ζε απηή, από 

θάηη πνιύ ζπγθεθξηκέλν θαη θαζεκεξηλό έσο θαη έλα επξύ πιαίζην ζπκπεξηθνξώλ 

(Carver,Scheier,&Segerstrom,2010). 

 

ύκθσλα,όκσο, κε ηνπο Scheier θαη Carver(1985)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Carver, 

n.d.),ε αηζηνδνμία απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ην θάζκα πξνζδνθηώλ ηνπ αηόκνπ γηα ην κέιινλ, πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκό. Σα άηνκα απηά ηείλνπλ λα πξνζδνθνύλ πεξηζζόηεξα θαη 

ζε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, ζεηηθά θαη θαιά γεγνλόηα, ελώ αθόκε ζε δπζκελείο 

ζπλζήθεο παξαηεξείηαη θαιύηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο πεζηκηζηέο. Ζ πίζηε ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπο θαη ε ζεηηθή ζθέςε επλννύλ ηε 

πξνζαξκνγή ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε  ε πνηόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο δσήο 

ηνπο βξίζθνληαη ζε πςειόηεξα επίπεδα (Rasmussen,Wrosch, Scheier, &Carver, 

2006). 

 

Οη πξνζδνθίεο απηέο κπνξεί λα είλαη γεληθέο(επξείο ζηόρνη, αθεξεκέλνη) ή λα 

αθνξνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο δσήο (Rasmussenetal., 2006). ε λέεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο θαηαζηάζεηο, νη πξνζδνθίεο θαίλεηαη λα είλαη θαινί πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Scheier & Carver,1985, όπσο 

αλαθέξεηαη από ηνλ Carver, n.d.)θαη ζπλεπώο επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ελ όςεη 

απεηιεηηθώλ θαηαζηάζεσλ. πλαίζζεκα θαη πξνζδνθίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο 

έλλνηεο, θαζώο ην αξλεηηθό ζπλαίζζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ αύμεζε ακθηβνιηώλ θαη 

ηελ απόζπξζε, ελώ αληίζεηα, ην ζεηηθό ζπλαίζζεκα όζν απμάλεηαη ηόζν πην επλντθέο 
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είλαη νη πξνζδνθίεο θαη απμεκέλε ε απηνπεπνίζεζε(Rasmussenetal., 2006).Άξα 

ζεηηθέο πξνζδνθίεο ζρεηίδνληαη κε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα επίπεδα 

πγείαο (Mondloch, Cole, &Frank,2001) θαζώο νη αηζηόδνμνη γεληθά πεξηκέλνπλ όηη ζα 

επηηύρνπλ πνιινύο, πςεινύο ζηόρνπο (Rasmussenetal.,2006). 

Οθείιεη λα επηζεκαλζεί πσο εληόο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη 

άιιεο έλλνηεο κε παξόκνην πεξηερόκελν. Έλαο άιινο όξνο,ινηπόλ, πνπ πξνζνκνηάδεη 

ηελ αηζηνδνμία είλαη ε ειπίδα, πνπ αλαθέξεηαη ηόζν ζηελ αληίιεςε ηνπ δξόκνπ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην άηνκν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ όζν θαη ην επίπεδν 

απηνπεπνίζεζεο γηα λα αθνινπζήζεη ζσζηά απηή ηε δηαδξνκή (Snyder,1994 όπσο 

αλαθέξεηαη από ηνλ Carver,n.d.). Ο πεζηκηζκόο, από ηελ άιιε, πξνζνκνηάδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ λεπξσηηζκνύ. Ο λεπξσηηζκόο αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ζπλερνύο αλεζπρίαο 

θαη ζηε βίσζε δπζάξεζησλ-ζηελάρσξσλ ζπλαηζζεκάησλ(Smith, Pope, Rhodewalt, & 

Poulton, 1989, όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Carver,n.d.). 

 

ηε βηβιηνγξαθία, αθόκε, αλαθέξεηαη θαη ε έλλνηα ηεο απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο, 

πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή ηεο αηζηνδνμίαο. Ζ απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα απνηειεί κηα 

έλλνηα θαηά ηελ νπνία ν εαπηόο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο αηηηαθόο 

παξάγνληαο(Carver,n.d). ύκθσλα κε ηε ζεσξία απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο, όπσο 

δηαηππώζεθε από ηνλ Bandura(1977,1982,όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Maddux & 

Rogers, 1983), νη αιιαγέο ησλ ςπρνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πξνζσπηθώλ πξνζδνθηώλ γηα ηελ ηθαλόηεηα ή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εαπηνύ. 

Πξόθεηηαη, δειαδή, γηα ηελ πίζηε ηνπ αηόκνπ ζηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπ ηθαλνηήησλ ζην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο (Carver, n.d.). Ζ ηθαλόηεηα 

ηνπ εαπηνύ αθνξά (α)ηελ πξνζδνθία απνηειέζκαηνο θαη (β) ηελ πξνζσπηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα. πλεπώο, αιιαγέο ζηηο πξνζδνθίεο απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο 
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ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο(Bandura,1977,1982 όπσο αλαθέξεηαη 

από ηνπο Maddux&Rogers, 1983). 

Οη πεπνηζήζεηοαπηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο, θαηέρνληαο ζεκαληηθή ζέζε ζηε 

δηαδηθαζία ξύζκηζεο ζηόρνπ, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ πιάλσλ 

ζπκπεξηθνξάο. Οη Marlatt, Baer θαη Quigley(1995) (όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ 

Schwarzer,1999) θάλνπλ δηάθξηζε ζηα εμήο:(α)απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα δξάζεο 

(ζηελ πεξίπησζε απηή ηα άηνκα θαληάδνληαη ζεηηθά ζελάξηα, πξνζδνθνύλ θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα θαη θέξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζπάζεηα λέσλ ζπκπεξηθνξώλ ή 

αληίζεηα, θαληάδνληαη ζελάξηα απνηπρίαο, ηξέθνπλ ακθηβνιίεο θαη ρξνλνηξηβνύλ), 

(β)απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα αληηκεηώπηζεο(πίζηε γηα ηθαλή θαη επαξθή 

αληηκεηώπηζε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν ζηόρνο ζηε θάζε δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε 

ελόο δύζθνινπ ζηόρνπ, δπζθνιία δέζκεπζεο κε απηόλ, ηα άηνκα αληαπνθξίλνληαη κε 

απηνπεπνίζεζε, πηνζεηώληαο θαιύηεξεο ζηξαηεγηθέο, θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα θαη 

κεγαιύηεξε επηκνλή γηα ηελ απνθπγή ηεο δπζθνιίαο), (γ)απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα 

αλάξξσζεο θαη πξνζηέζεθε θαη (δ)ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαζηόρνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε 

πξνζπάζεηα θαη επηκνλή. 

Μηα αθόκα δηάθξηζε πνπ έρεη δηαηππσζεί γηα ιόγνπο κεζνδνινγηθνύο, είλαηε 

ακπληηθή αηζηνδνμίαπνπ ζρεηίδεηαη κε κηθξόηεξν αληηιακβαλόκελν θίλδπλν ζε 

πεξηπηώζεηο ζνβαξώλ αζζελεηώλ) θαη ε ιεηηνπξγηθή αηζηνδνμία, πνπ εθθξάδεη 

ζηαζεξέο απόςεηο γηα ηελ ηθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο πξνθιήζεσλ θαη αληημννηήησλ) 

(Schwarzer,1999). 

Ο ξόινο ηεο αηζηνδνμίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο θαζώο θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη 

θαη ζε άιινπο κεραληζκνύο. Αξρηθά, ε αηζηνδνμία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε 2 
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αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ζπκπεξηθνξάο: (α)ζπλερήο πξνζπάζεηα έλαληη (β) παξαίηεζε 

από ηελ πξνζπάζεηα θαη θπγή (Scheier & Carver, 1985,όπσο αλαθέξεηαη ηνλ Carver, 

n.d.). Οη δηαθνξέο ζε επίπεδν θαιήο πνηόηεηαο δσήο (επ δελ) νθείινληαη ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ζηάζεσλ απηώλ. 

 

Αζζελείο κε παζεηηθή αληηκεηώπηζε ζηνλ πόλν ζεκείσζαλ ρακειά επίπεδα θπζηθήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πςειά δπζιεηηνπξγηθόηεηαο (Ramírez-Maestre, Esteve, 

&López,2012). Γπλαίθεο κε επηθείκελε βηνςία θάλεθε ιόγσ ηεο πεζηκηζηηθήο 

δηάζεζεο λα παξνπζηάδνπλ ηάζεηο απνθπγήο, λα βξίζθνληαη εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο 

κε ζέινληαο λα ηελ αληηκεησπίζνπλ, απνζύξνληαο θάζε πηζαλόηεηα πξνζπάζεηαο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη αληίζηνηρεο γπλαίθεο κε αηζηόδνμε νπηηθή, αληηκεηώπηδαλ 

κε ρηνύκνξ ηελ θαηάζηαζε, απνδερόκελεο ηελ κε ζεηηθή ζθέςε(Carver et al.,1993, 

όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Carver, n.d.).Απνηειέζκαηα εξεπλώλ δείρλνπλ πσο ε 

αξλεηηθή ζθέςε(απαηζηνδνμία) νδεγεί ζε εγθαηάιεηςε πξνζπαζεηώλ θαη ζπλεπώο 

απόζπξζε, θαζηζηώληαο ζαθέο πσο νη ζηξαηεγηθέο ησλ πεζηκηζηώλ είλαη 

απνθεπγθηηθέο θαη παζεηηθέο γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη ηε θαζεκεξηλόηεηα ηνπο, 

νδεγώληαο ζε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ίζσο δπζθηλεζία/ κεησκέλε 

ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε πξνζαξκνζηηθόηεηα(Carveretal.,2010). 

 

 Αληηζέησο, νη νπηηκηζηέο είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγεηηθνί, κε ινγηθή ζθέςε θαη έιεγρν 

ηνπ πόλνπ, πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα (Esteve,Ramirez-Maestre,& Lopez-Martinez, 

2007), παξνπζηάδνληαο θαιύηεξν(ςπρνινγηθό) επ δελ θαη θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζε 

ζηξεζζνγόλεο θαηαζηάζεηο ιόγσ ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ 

θνηλσληθνύ δηθηύνπ ηνπο (Brissette, Scheier, & Carver,2002). Έρνληαο 

απηνπεπνίζεζε, ζπλερίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο αληηκεησπίδνληαο νπνηαδήπνηε 
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δπζθνιία. „Αιισζηε, απηό επηβεβαηώλεηαη από κειέηε ηνπ Scheier θαη ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ(1989)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal., 2010) πνπ 

δηαπηζηώλνπλ όηη νη αηζηόδνμνη πξηλ από εγρείξεζε θαίλνληαλ λα θάλνπλ 

πεξηζζόηεξα ζρέδηα γηα ην κέιινλ θαη λα ζέηνπλ ζηόρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

απαηζηόδνμνπο. Οη αηζηόδνμνη, κεηά ηελ εγρείξεζε, ήηαλ πεξηζζόηεξν πξόζπκνη ζηελ 

πξνζαξκνγή αιιαγώλ πνπ απαηηνύζε ν γηαηξόο ηνπο, αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αγσγή. Μάιηζηα αθόκα θαη κεηά από 6 κήλεο, ε πνηόηεηα ηεο δσήο 

ηνπο θάλεθε, πνιύ θαιή ιόγσ ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο νπηηκηζηηθήο δηάζεζεο 

ηνπο.πλεπώο, γίλεηαη ζαθέο πσο νη δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

αληηθαηνπηξίδνπληηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθνύ θαη ζσκαηηθνύ επ δελ 

(Rasmussenetal.,2006). 

 

ηε ζρέζε αηζηνδνμίαο θαη πνηόηεηα δσήο θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, έρεη 

παξαηεξεζεί όηη ν δηακεζνιαβεηηθόο ξόινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ αζζέλεηα 

λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο (Karademas, Frokkai, Tsotra, & Papazachariou, 2013).  

Σα επξήκαηα απνθαιύπηνπλ πσο ηα πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο ζρεηίζηεθαλ κε 

πεξηζζόηεξν ζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδέζεθαλ κε θαιύηεξα 

επίπεδα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Μέζσ ησλ ζεηηθώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ε αηζηνδνμία, ζε ρξόληνπο αζζελείο (Karademas, 

2011.Vollmann,Scharloo,Langguth, Kalkouskaya,&Salewski, 2014) ζρεηίδεηαη κε 

θαιύηεξα επίπεδα πγείαο. 
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1.4.Αιζιοδοξία και ποιόηηηα ζυήρ 

Έλα κεγάιν εύξνο εξεπλώλ επηθεληξώλεηαη ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο αηζηνδνμίαο 

κε ηελ πνηόηεηα δσήο. Ζ αηζηνδνμία παξνπζηάδεηαη σο ηζρπξόο πξνγλσζηηθόο 

παξάγνληαο ηεο πνηόηεηαο δσήο(Shepperd, Maroto, &Pbert, 1996) θαη σο εθ ηνύηνπ 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή, 

ελόςεη ζηξεζζνγόλσλ γεγνλόησλ(Segerstrom, Taylor, Kemeny, &Fahey, 1998). 

 

 Ζ ζεκαζίαθαη ηα σθέιηκα απνηειέζκαηα ηεο αηζηνδνμίαο δηαθαίλνληαη από κειέηεο 

ζε δηάθνξα πιαίζηα αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο.Μειέηεο έρνπλ εζηηάζεη 

ζηελ πξνζαξκνγή θνηηεηώλ ζην πξώην εμάκελν παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ σο 

ζηξεζνγόλν γεγνλόο θαη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο αηζηνδνμίαο ζε απηνύο. 

Βξέζεθε πσο ε πςειή αηζηνδνμία ζρεηίζηεθε κε ιηγόηεξν ζηξεο θαηά ην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ, επηδεηθλύνληαο νη θνηηεηέο βειηησκέλε πνηόηεηα δσήο θαη 

πξνζαξκνζηηθόηεηα, ιόγσ ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ αθνινπζνύλ (Brissetteetal., 

2002).Αληίζηνηρα θαη ζε κειέηε ησλ Scheierθαη Carver(1985)(όπσο αλαθέξεηαη από 

ηνλ Carver, n.d.),ζε πιεζπζκό θνηηεηώλ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ εμακήλνπ, πνπ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζηξεζζνγόλνο πεξίνδνο, βξέζεθε πσο απηνί πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

αηζηόδνμνη ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο ήηαλ θαη απηνί πνπ παξνπζίαζαλ ιηγόηεξα 

ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα όπσο βήραο, δαιάδα, θόπσζε, 4 εβδνκάδεο κεηά, 

επηβεβαηώλνληαο πσο ε αηζηνδνμία είλαη ζεκαληηθόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ηεο 

ζσκαηηθήο επεμίαο. 

 

ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ειηθησκέλσλ αληξώλ, κειεηώληαο ην ξόιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο, θάλεθε πσο ε αηζηνδνμία ήηαλ ζεκαληηθόο 



22 
 

πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο ησλρακειώλ επηπέδσλ εκθάληζεο θαηαζιηπηηθώλ 

ζπκπησκάησλ (Giltay, Kamphuis, Kalmijn, Zitman, & Kromhout, 2006).ε 

αληίζηνηρν πιεζπζκό, ε αηζηνδνμία ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηα επίπεδα ςπρνινγηθνύ επ 

δελ(ςπρηθή πγείαο θαη δσληάληαο), ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη 

αίζζεζε ειεπζεξίαο από ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα(Achat, Kawachi, Spiro, De Molles, 

& Sparrow, 2000).ε ειηθησκέλνπο πνπ ηίζελην ππό ηε θξνληίδα κηαο δνκήο, ζηε 

δηάξθεηα 2 ρξόλσλ ηεο κειέηεο, θάλεθε πσο νη αηζηόδνμνη ήηαλ απηνί πνπ αλέθεξαλ 

πεξηζζόηεξα ζεηηθά επίπεδα ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

ζηαζεξόηεηαο(Reker&Wong, 1985).Αθόκε,βξέζεθε πσο ε αηζηνδνμία πξνέβιεςε 

ρακειά επίπεδα ζλεζηκόηεηαο, πάζεο θύζεσο αιιά θαη ιόγσ θαξδηνινγηθώλ αηηηώλ, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από επξήκαηα ησλHelms, Dahlstrom, θαη 

Siegler(2006),ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνποε αηζηνδνμία ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 

καθξνβηόηεηα.Δπηπιένλ, πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο ζρεηίζηεθαλ κε πςειά επίπεδα 

πγείαο, γεληθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ρακειά επίπεδα θπζηθήο δπζιεηηνπξγίαο(Giltay, 

Geleijnse, Zitman, Hoekstra, & Schouten, 2004). 

 

ε άιινπο πιεζπζκνύο όπσο έγθπεο γπλαίθεο, ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο αηζηνδνμίαο 

θάλεθε λα απνηξέπεη ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ κεηά ηε γέλλεζε 

(Carver&Gaines,1987). Όπσο θαη ζε άιια πιαίζηα, απηά ησλ θξνληηζηώλ 

θαξθηλνπαζώλ αζζελώλ, ε αηζηνδνμία πξνέβιεςε ιηγόηεξα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηώκαηα θαη ιηγόηεξε επίδξαζε ζην πξόγξακκα θαη ζηελ πγεία ησλ 

αζζελώλ(Kurthz,Kurtz, Given, &Given,1995). 

 

Ζ αηζηνδνμία θαίλεηαη λα απνηειεί θαη ηζρπξό πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα έλαληη 

αλσκαιηώλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Ζ αηζηνδνμία έρεη ζπζρεηηζηεί κε κηθξόηεξε 
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πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ θαη κηθξόηεξε ζλεζηκόηεηα ζε ζρέζε κε 

άιια ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο όπσο ε θπληθόηεηα/ερζξόηεηα.ηελ έξεπλα 

ησλ Tindle θαη ζπλεξγαηώλ (2009), κειεηήζεθε δείγκα 95,000 γπλαηθώλ ρσξίο θακία 

έλδεημε θαξθίλνπ ή θαξδηνινγηθήο πάζεζεο, ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο(δηάξθεηα 8 

έηε).Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη αηζηόδνμεο είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα 

εκθαλίζνπλ αιιά θαη λα πεζάλνπλ ιόγσ θαξδηνινγηθώλ αηηηώλ. Οη αηζηόδνμεο είραλ 

9% ρακειόηεξν θίλδπλν θαξδηνινγηθώλ πξνβιεκάησλ θαη 14% ρακειή ζλεζηκόηεηα 

ζε ζρέζε κε ηελ απμεκέλε πηζαλόηεηα ησλ πεζηκηζηώλ. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Matthews,Raikkonnen, Sutton-Tyrrell, θαη 

Kuller(2004). Μειεηήζεθε ην πάρνο ηεο θαξσηίδαο, έλδεημε αζεξνζθιήξσζεο, θαη 

βξέζεθε πσο ηα πςειά επίπεδα πεζηκηζκνύ πξνέβιεςαλ αύμεζε ηνπ πάρνπο ηεο 

θαξσηίδαο ελώ νη αηζηόδνμνη δελ παξνπζίαζαλ ζρεδόλ θακία αύμεζε εληόο 3 ρξόλσλ 

ηεο κειέηεο. Αθόκε, ρακειό επίπεδν πεζηκηζκνύ έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε 

κηθξόηεξε πηζαλόηεηα θαξδηαθήο πξνζβνιήο (Nabietal.,2010), ελώ αύμεζε ηεο 

αηζηνδνμίαο ζρεηίζηεθε κε κείσζε θηλδύλνπ θαξδηαθήο πξνζβνιήο, ίζσο ιόγσ ηεο 

ηάζεο δέζκεπζεο κε ζπκπεξηθνξέο σθέιηκεο γηα ηελ πγεία (Kim, Park, &Peterson, 

2014). 

 

ηα πιαίζηα ηεο πγείαο, θαη εηδηθόηεξα ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ρξόλησλ αζζελώλ, ε 

αηζηνδνμία έρεη  βξεζεί λα θαηέρεη εμίζνπ ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζην ζσκαηηθό 

θαη ζην ςπρηθό επ δελ(Vilhenaetal.,2014).ύκθσλα κε επξήκαηα ησλ 

Rasmussen,Scheierθαη Greenhouse(2009), ε αηζηνδνμία απνηειεί ηζρπξό 

πξνγλσζηηθό παξάγνληα ηεο ζσκαηηθήο  πγείαο. Οη ρξόληνη αζζελείο κε πςειά 

επίπεδα αηζηνδνμίαο, αλαθέξνπλ ιηγόηεξν πόλν(Μahler&Kulik,2000) θαη ιηγόηεξα 

ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα (Belardinellietal.,2001. Fournier, de Ridder,& Bensing,2002). 
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Αζζελείο κε θαξδηνινγηθά επεηζόδηα, δύν εβδνκάδεο κεηά από ηελ έμνδν ηνπο από ην 

λνζνθνκείν, έρνληαο κηα πην ζεηηθή αληίιεςε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά, αλέθεξαλ ιηγόηεξα θπζηθά ζπκπηώκαηα (πόλνο), πνπ 

ζρεηίζηεθαλ κε ιηγόηεξν θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα (Steele& Wade,2004).Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα επίπεδα ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο (de Ridder, Fournier, 

& Bensing,2004). Ζ πςειή αηζηνδνμία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ιηγόηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

δηαρείξεζε ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ(Miniszewskaetal., 2013). ε έξεπλα 

ησλ Scheier θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ(1989, όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Carver, etal., 

2010), νη αηζηόδνμνη δηαηήξεζαλ πςειό επίπεδν ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο κεηά 

από εγρείξεζε(bypass), κε γξεγνξόηεξε θπζηθή αλάξξσζε θαηά ηε λνζειεία θαη 

γξεγνξόηεξν ξπζκό επηζηξνθήο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε 

ηνπο πεζηκηζηέο.Αθόκα, δηαπηζηώλεηαη κηθξόηεξε πηζαλόηεηα επαλαλνζήιεπζεο, 

επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία  ηεο αηζηνδνμίαο ζηελ αλάξξσζε(Scheier et 

al.,1999).Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη άιισζηε θαη ζε θαξθηλνπαζείο 

αζζελείο πνπ ηα πςειά επίπεδα απαηζηνδνμίαο νδήγεζαλ ζηελ πξόβιεςε λα δήζνπλ 

ιηγόηεξν (κεο ηνλ επόκελν ρξόλν κεηά ηε δηάγλσζε ηνπο) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

αηζηόδνμνπο. Οη αηζηόδνμνη από απηνύο αλέθεξαλ θαιύηεξα επίπεδα πνηόηεηαο δσήο 

θαη ιηγόηεξε επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο ηνπο ζηνπο ξόινπο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο απαηζηόδνμνπο(Allison, Guichard,Fung, & Gilain,2003). 

 

Δλ όςεη ρξόλησλ αζζελεηώλ, νη παζόληεο θαινύληαη λα θάλνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξόπν 

δσήο ηνπο αθνινπζώληαο θάπνηεο σθέιηκεο ηαθηηθέο(θπζηθή άζθεζε, ζπγθεθξηκέλε 

δηαηξνθή, πεξηνξηζκόο θαθώλ ζπλεζεηώλ) πνπ ζεσξείηαη κηα δύζθνιε δηαδηθαζία 

απηνξξύζκηζεο.Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δέζκεπζε κε έλα 

ζηόρν, ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ην επ δελ(Wrosch,Miller, Scheier,& de 



25 
 

Pontet,2007). Ζ αηζηνδνμία, σο ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο, ζρεηίδεηαη κε ην 

βαζκό πξνζαξκνγήο ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη θαη‟ επέθηαζε επεξεάδεηαη θαη ε 

πνηόηεηα δσήο ησλ ρξόληα αζζελώλ. 

 

Οη αηζηόδνμνη θαίλεηαη πσο ζέηνπλ έλα λέν ζηόρν θαη ηείλνπλ λα δεζκεύνληαη κε 

απηόλ, έηνηκνη λα αληηκεησπίδνπλ θαη ηπρόλ δπζθνιίεο. Ζ ζεηηθή νπηηθή ησλ 

πξαγκάησλ πξνβιέπεη επηηπρία ζηελ αιιαγή νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ πγείαο, θαζώο 

ηα άηνκα ηέηνηνπ ηύπνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα δεζκεύνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ηελ 

επίηεπμε ελόο ζηόρνπ (Steptoeetal.,1994). Ζ εζηίαζε ζην πξόβιεκα θαη ε έληνλε 

ξνπή ηνπο πξνο ην ζρεδηαζκό δξάζεσλ νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ πγεία ζε αληίζεζε κε ηνπο απαηζηόδνμνπο(Shepperdetal.,1996). Δπηπιένλ, είλαη 

πην εύθνιν γηα απηνύο λα απνδεζκεύνληαη από κε επηηεύμηκνπο ζηόρνπο, ιόγσ ηεο 

πίζηεο ηνπο ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπο, θαη λα μεθηλνύλ λέεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ βειηησκέλα επίπεδα πνηόηεηαο δσήο 

(Rasmussenetal.,2006), όπσο ιηγόηεξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη 

ζηξεο(Wroschetal.,2007). Αληίζεηα, νη απαηζηόδνμνη παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ, ζηξεο θαη αλαζηάησζε. Όπσο θαη νη Duke, Leventhal, 

Brownlee, θαη Leventhal(2002) αλαθέξνπλ πσο ε αληηθαηάζηαζε ρακέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε λέεο, είρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ αζζέλεηα ζε ζρέζε κε 

απηνύο πνπ δελ αληηθαηέζηεζαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Αληίζεηα, ε πεζηκηζηηθή δηάζεζε 

ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε δπζθνιία δέζκεπζεο κε θάπνην ζηόρν θαη κε κεγαιύηεξν 

αξηζκό κε επηηεύμηκσλ ζηόρσλ, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ην επ δελ, ηε 

ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα(Wrosch etal.,2007),αιιά θαη ηνπο κεραληζκνύο πνπ 

επζύλνληαη γηα ηελ εκθάληζε κηαο αζζέλεηαο (Heim, Ehlert, & Hellhammer,2000). Ζ 

ηθαλόηεηα δέζκεπζεο κε ην ζηόρν επηδξά ζηελ πνηόηεηα δσήο, θαζώο όηαλ ην άηνκν 
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απνηπγράλεη επεξεάδεηαη ην πξνζσπηθό επ δελ θαη ε ζσκαηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγηθόηεηα(Wroschetal.,2007). 

 

ην πιαίζην ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο άζθεζεο ζηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο κε δξαζηήξηνπο(PhysicalactivityguidelinesforAmericans, 2008), 

παξαηεξείηαη ηζρπξή ε ζέζε ηεο αηζηνδνμίαο.Ζ εθγύκλαζε θαη νη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε απαζρόιεζε ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ζπηηηνύ, ζηνλ θήπν, ε 

αλάβαζε ζθάιαο, ην πεξπάηεκα, πνιιαπιά βήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα αλακνλήο ησλ 

κέζσλ καδηθήο ζπγθνηλσλίαο, αζρνιίεο αλαςπρήο, αδηακθηζβήηεηα βειηηώλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ρξνληώλ αζζελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαξδηνπαζώλ,ηόζν ηελ θπζηθή 

όζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή (Leon et al., 2005).Οη αηζηόδνμνη επηιέγνπλ έλα  

πεξηζζόηεξν πγηεηλό ηξόπν δσήο πνπ επεθηείλεηαη ζηε θαζεκεξηλή ηνπο θηλεηηθόηεηα. 

Ζ θπζηθή άζθεζε (Tindleetal.,2009), ην γξήγνξν πεξπάηεκα, νη έληνλεο θπζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (Steptoe, Wright, Kunz-Ebrecht&Iliffe, 2006 όπσο αλαθέξεηαη από 

ηνπο Giltay etal.,2007) πηνζεηνύληαη από αλζξώπνπο κε ζεηηθέο πξνζδνθίεο, ελώ νη 

πεζηκηζηέο θαίλεηαη λα κελ αθνινπζνύλ πγηεηλέο ζπλήζεηεο. Αληίζεηα, είλαη 

πεξηζζόηεξν επηξξεπείο ζηελ πηνζέηεζε ζπλεζεηώλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

εμέιημε θαξδηνινγηθώλ παζήζεσλ (Giltay etal.,2004). 

 

ηνλ πιεζπζκό ησλ θαξδηνπαζώλ, θάλεθε πσο νη αηζηόδνμνη από απηνύο μεθίλεζαλ 

αεξόβηα άζθεζε(Shepperdetal.,1996). Καξδηνπαζείο πνπ δεζκεύνληαη κε 

ζπκπεξηθνξέο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο βηώλνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

παξνπζηάδνληαο  βειηησκέλα επίπεδα ιεηηνπξγηθόηεηαο,θαζώο ζεκεηώλεηαη κείσζε 

ησλ ηηκώλ ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ, ηεο ζπζηνιηθήο  πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

επηπέδσλ ησλ θαηερνιακηλώλ πνπ ζπλεπάγεηαη θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steptoe%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16480556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wright%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16480556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kunz-Ebrecht%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16480556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iliffe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16480556
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θαξδηάο(Durstine, Gordon, Wang, & Luo,2013).ε κειέηε αζζελώλ έπεηηα από 

εγρείξεζε θαξδηάο, θάλεθε πσο νη αηζηόδνμνη από απηνύο ήηαλ πεξηζζόηεξν πηζαλό 

λα μεθηλήζνπλ λα πεξπαηνύλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο απαηζηόδνμνπο.Oη αηζηόδνμνη 

αζζελείο ήηαλ πην πηζαλό, ζε ζρέζε κε ηνπο πεζηκηζηέο, λα μεθηλήζνπλ έληνλεο 

ζσκαηηθέο αζθήζεηο αιιά θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ζε θαλνληθό 

πξόγξακκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγηθόηεηαο πην γξήγνξα (Scheier 

etal.,1989,όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal., 2010).ύκθσλα κε επξήκαηα ησλ 

Shepperd θαη ζπλ.(1996), ε αηζηνδνμία αζζελώλ κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα 

ζρεηίζηεθε κε απμαλόκελν επίπεδν άζθεζεο θαηά ηελ πεξίνδν απνθαηάζηαζεο, 

επηβεβαηώλνληαο πσο ε αηζηνδνμία σζεί ζε κεγαιύηεξε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ απαηζηνδνμία(Giltay etal.,2007).  

 

Παξόια απηά, επξήκαηα άιισλ εξεπλώλ αλαθέξνπλ πσο 25% αλζξώπσλ κε 

θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα δελ δεζκεύνληαη κε ζπκπεξηθνξέο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο(Swan & Hillis,2000) όληαο ιηγόηεξν πξόζπκνη ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

παζόληεο (Zhao, Ford, Li, & Mokdad, 2008). Σν 50% απηώλ έρεη βξεζεί λα 

παξνπζηάδεη θησρή εηθόλα ζσκαηηθήο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

ηνπο νδεγνύζε ζε κηα πην θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Dilleretal.,2005).ύκθσλα κε 

απνηειέζκαηα ηνποZhao θαη ζπλ.(2008), ην 60% θαξδηνπαζώλ δελ δεζκεύνληαλ κε 

δξαζηεξηόηεηεο θπζηθήο άζθεζεο, θπξίσο πςειήο έληαζεο(78% απηώλ,) κέλνληαο 

έλα κηθξό πνζνζηό ησλ παζόλησλ λα δεζκεύεηαη ζε κεηξίαο έληαζεο πξνζσπηθήο 

πξνηίκεζεοάζθεζεο. Φαίλεηαη πσο ε απνηπρία ζηελ δέζκεπζε κε θάπνηα ζπλήζεηα 

πγηεηλήο δηακεζνιαβείηαη από ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο (Tindle, Davis,& Kuller,2010). 

Αθόκε, ηα πξνζσπηθά όξηα(έιιεηςε ή όρη θηλήηξνπ, δηάζεζε, αξλεηηθή αληίιεςε 

αιιαγώλ, θπζηθνί πεξηνξηζκνί) ζηελ άζθεζε παξαηεξνύληαη πην ζπρλά ζηνπο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mokdad%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307998
http://circ.ahajournals.org/search?author1=Gerhard-Paul+Diller&sortspec=date&submit=Submit
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αδξαλείο ζε ζρέζε κε ηνπο δξαζηήξηνπο, θαζώο ε ίδηα ε θπζηθή άζθεζε δίλεη θίλεηξν 

γηα δέζκεπζε κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαη εληζρύεη ηηο ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα 

αιιαγέο ζηε δσή(Rogerson, Murphy, Bird, & Morris, 2012). 

 

Πέξα από ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο άζθεζεο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο όπσο ε 

θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, θπηηθώλ ηλώλ, δεκεηξηαθώλ νιηθήο άιεζεο, 

ζαιαζζηλώλ πινύζηα ζε αθόξεζηα ιηπαξά νμέα θαη ζαθώο ε κηθξή θαηαλάισζε 

θνξεζκέλσλ θαη trans ιηπαξώλ, νζπξίσλ, πνπιεξηθώλ θξεάησλ, ε πεξηνξηζκέλε 

θαηαλάισζε γιπθώλ, αιθννινύρσλ πνηώλ θαη θόθθηλσλ θξεάησλ, απαηηνύληαη γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ θαξδηαγγεηαθώλ αζζελεηώλ αιιά θαηιεηηνπξγνύλ σο πξνζηαηεπηηθνί 

παξάγνληεοθαζώο ηα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα κεηώλνληαη (Eckeletal.,2013) 

πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ επηπέδσλ ζλεζηκόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο 

θαξδηνινγηθώλ παζήζεσλ (He, Nowson, & MacGregor, 2007.Yuetal., 2014). 

Ζ νπηηκηζηηθή δηάζεζε έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε ηέηνηα κνηίβα δηαηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. ε έξεπλα ησλ Kelloniemi, Ek θαη Laitinen(2005),ε 

θαηαλάισζεθξνύησλ, ιαραληθώλ, ηξνθώλ πινύζησλ ζε ίλεο, ρακειώλ ιηπαξώλ 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θάλεθε λα είλαη κεγαιύηεξε από ηνπο αηζηόδνμνπο. Άληξεο 

κε πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο θάλεθε λα αθνινπζνύλ κηα δηαηξνθή πινύζηα ζε 

θπηηθέο ίλεο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ ήηαλ ιηγόηεξν αηζηόδνμνη 

(Giltayetal.,2007),αιιά λα παξνπζηάδνπλ αθόκα θαη έληνλε ηάζε δηαηήξεζεο ησλ 

αιιαγώλ απηώλ όπσο ε κείσζε ιηπώλ(Tinkeretal.,2007). Ζ αηζηνδνμία αζζελώλ κε 

θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα ζρεηίζηεθε κε κεγαιύηεξε επηηπρία ζηε κείσζε 

θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ (Shepperdetal.,1996). 

Αληίζηνηραην ζσκαηηθό βάξνο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαηξνθή, θαίλεηαη λα 

είλαη πςειόηεξν ζηα άηνκα κε πεζηκηζηηθή δηάζεζε, ελώ ηα άηνκα κε θπζηνινγηθό 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822307005937
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κέζν όξν κάδαο είραλ πςειόηεξα επίπεδα αηζηνδνμίαο (Kelloniemietal.,2005). Με 

επηηπρία νη αηζηόδνμνη θαξδηνπαζείο αζζελείο κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ην βάξνο ηνπο 

κεηώλνληαο ηελ πεξηεθηηθόηεηα αιαηηνύ θαη κεηαηξέπνληαο ηα επίπεδα ιίπνπο ζε κπο 

κέζσ άζθεζεο(Shepperd etal.,1996).Σέηνηνπ είδνπο ζπλήζεηεο ιεηηνπξγνύλ 

πξνζηαηεπηηθά κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ(Heetal., 2006).   

Άιιεο ζπλήζεηεο όπσο ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε αιθνόι ζπλίζηαληαη πξνο 

απνθπγή ή κείσζε ελ όςεη ρξόλησλ αζζελεηώλ, γεγνλόο πνπ δηαθαίλεηαη από ηνλ 

πξνζηαηεπηηθό ραξαθηήξα ησλ αληίζηνηρσλ αιιαγώλ. Καξδηνπαζείο πνπ έπαςαλ λα 

είλαη θαπληζηέο ζεκείσζαλ 32% κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ 

ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ζπλέρηδαλ λα θαπλίδνπλ θαη 36% ηεο ζλεζηκόηεηαο 

(Critchley& Capewell,2003). Ζ παύζε ή δηαθνπή, ινηπόλ, ζρεηίδεηαη κε κηα πην 

νπζηώδε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ, αζεξνζθιεξσηηθήο θαξδηαγγεηαθήο 

αζζέλεηαο(Flegetal.,2013).Ζ αηζηνδνμία ζρεηίδεηαη κε κε θάπληζκα θαη κέηξηα 

θαηαλάισζε αιθνόι (Steptoeetal., 2006,όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Giltay et 

al.,2007) ελώ ε κεγάιε πνζόηεηα αιθνόι θαίλεηαη λα είλαη πςειόηεξε ζε απηνύο κε 

πεζηκηζηηθή δηάζεζε (Kelloniemietal.,2005). 

Σν γεγνλόο πσο ε αηζηνδνμία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη 

πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο από ηε δσή ζε ρξόληνπο αζζελείο, είλαη δείγκα ηεο 

σθέιηκεο  δξάζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ ζηα επίπεδα ηνπ ςπρνινγηθνύ επ δελ 

(Ferreira&Sherman, 2007). ηνλ πιεζπζκό ησλ θαξθηλνπαζώλ, ε αηζηνδνμία γηα ηελ 

ζεξαπεία ζρεηίζηεθε κε ιηγόηεξα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, ιηγόηεξε ελνριεηηθή 

δηάζεζε θαη ιηγόηεξν ζηξεο, ππνδεηθλύνληαο πσο δξα σο πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληαο 

ηνπ ςπρνινγηθνύ επ δελ ζε ελδερόκελα ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα(Cohen, 

deMoore, &Amato,2001). Αληίζηνηρα θαη ζηνλ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ νξνζεηηθώλ 

αζζελώλ, ηα πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο ζρεηίζηεθαλ κε ρακειά επίπεδα ζηξεο 
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(Taylor, 1992). Δλώζε έξεπλα ησλBaker,Andrew, Schrader, θαη Knight(2001),ηα 

απμεκέλα επίπεδα θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ θάλεθε λα πξνβιέπνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν ζαλάηνπ πξηλ από εγρείξεζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο. 

 

Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ηνπο Shnek,Irvine, Stewart θαη Abbey(2001, όπσο 

αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal.,2010), δηαθαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ρακειώλ επηπέδσλ 

αηζηνδνμίαο κε πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο κεηά από λνζειεία, πνπ 

πξνέβιεςαλ θαηάζιηςε αθόκα θαη έλα ρξόλν κεηά. Μεηεγρεηξεηηθνί αζζελείο 

θαξδηάο θάλεθε, έπεηηα από αλαθνξέο ηνπο, πσο νη αηζηόδνμνη είλαη ιηγόηεξν 

ερζξηθνί θαη βηώλνπλ ιηγόηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

πεζηκηζηέο. Αθόκε, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε παξνπζηάζηεθε λα είλαη ηζρπξόηεξε 

όπσο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο από ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο (Scheieretal., 1989, 

όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal., 2010).ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 

Fitzgerald¸Tennen, Affleck, θαη Pransky(1993)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο 

Segerstrom, Taylor, Kemeny, & Fahey,1998)αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε bypass 

εγρείξεζε, νη αηζηόδνμνη από απηνύο επέδεημαλ ιηγόηεξν ζηξεο πξηλ ηελ εγρείξεζε 

αιιά θαη κεηά από απηή έλησζαλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε.  

 

Αζζελείο έπεηηα από κεηακόζρεπζε θαξδηάο θάλεθε, έπεηηα από αλαθνξέο ηνπο, πσο 

νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο ζρεηίζηεθαλ κε θαιή δηάζεζε, πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα θαη 

γεληθά θαιή πνηόηεηα δσήο. Αθόκε, νη πξνζδνθίεο απηέο πξνέβιεςαλ θαη δέζκεπζε 

κε ηελ επαθόινπζε απαηηνύκελε ζεξαπεία(Leedham, Meyerowitz,  Muirhead & 

Frist,1995,όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Cohenetal.,2001). ε αληίζηνηρν πιεζπζκό, 5 

ρξόληα κεηά από εγρείξεζε θαξδηάο, νη αηζηόδνμνη αζζελείο ήηαλ πην πηζαλό λα 

αλαθέξνπλ πσο ε δσή ηνπο είλαη ελδηαθέξνπζα θαη πνηθηιόκνξθε, ρσξίο ελνριήζεηο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muirhead%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7737077
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θαη αλεζπρίεο. Γήισζαλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από ηηο ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο 

ηνπο θαη από ηελ εξγαζία ηνπο. Γειαδή, ζε ζρέζε κε ηνπο πεζηκηζηέο θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα επ δελ(Scheieretal.,1989,όπσο αλαθέξεηαη από 

ηνπο Carveretal.,2010).Αληίζεηα,νη απαηζηόδνμνη θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν 

επάισηνη ζηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ(Peterson&Seligman,1984, 

όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal., 2010).Κιείλνληαο, ζύκθσλα κε πην πξόζθαηα 

επξήκαηα, ε έληνλε αηζηνδνμία ζπλδέεηαη κε θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, όπσο 

εθηηκάηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξόληνπο αζζελείο. Ζ βίσζε ιηγόηεξσλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ κηθξόηεξεο έληαζεο, ε αληίιεςε ιηγόηεξσλ δπζθνιηώλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ε  θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ 

ειιεηκκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη θαιύηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, απνηεινύλ ηα βαζηθά 

επξήκαηα (Miniszewskaetal.,2013).  

 

1.5.Παπούζα έπεςνα 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε ηεο αηζηνδνμίαο κε ηελ 

πνηόηεηα δσήο, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή, ρξόληα αζζελώλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αζζελώλ κε θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο. 

Ζ βαζηθή καο ππόζεζε είλαη πσο ε αηζηνδνμία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ζηνπο θαξδηνπαζείο αζζελείο. Αλακέλεηαη, ινηπόλ, πσο νη αηζηόδνμνη 

αζζελείο ζα παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, ηόζν ζε ζσκαηηθό όζν θαη ζε 

ςπρνινγηθό επίπεδν. Δπηπξόζζεηα, εμεηάζηεθε ε ζρέζε ειηθίαο, αηζηνδνμίαο θαη 

πνηόηεηαο δσήο, αλακέλνληαο ζπζρέηηζε ηόζν ηεο ειηθίαο όζν θαη ηεο αηζηνδνμίαο κε 

ηελ πνηόηεηα δσήο.Δπίζεο, κειεηάηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηα επίπεδα ηεο 

πνηόηεηαο δσήο, κε αλακελόκελεο δηαθνξέο ζηα δύν θύια, ηόζν ζηα επίπεδα ηεο 
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ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο όζν θαη ζηα επίπεδα ηεο ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη νη άληξεο λα παξνπζηάδνπλ πςειόηεξα επίπεδα 

ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαη νη γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ 

ρακειόηεξα επίπεδα ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Μεθοδολογία 

2.1.Γείγμα 

 Δλελήληα έμη ρξόληνη αζζελείο(κε θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο) , εθ ησλ νπνίσλ νη 

74(77,1%) είλαη άληξεο θαη νη 22 γπλαίθεο(22,9%), ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη ηα 64,73 έηε(SD= 11.82, Min=32).Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ παληξεκέλνη(96,9%), 1% άγακνη, 1% δηαδεπγκέλνη 

θαη 1% ζπγθάηνηθνη.Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 42,7% είραλ 

απνθνηηήζεη από ην δεκνηηθό ή ηάμεηο απηνύ, αθνινύζσο 37,5% είραλ κέζε 

εθπαίδεπζε θαη ην 19,8% θαηείρε πηπρίν αλώηεξεο εθπαίδεπζεο. 

Σξηάληα πέληε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη αζζελείο ζηεθαληαίαο λόζνπ νη νπνίνη 

έρνπλ ππνζηεί ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε(bypass/ ρεηξνπξγείν αλνηρηήο θαξδηάο), 

θαη αγγεηνπιαζηηθή(κπαινλάθη). Δίθνζη ηέζζεξηο έρνπλ πεξάζεη από έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, θαη 3 παξνπζηάδνπλ θιεηζηέο αξηεξίεο. ηελ θαηεγνξία ησλ αξξπζκηώλ, 

3 παξνπζηάδνπλ κόλν αξξπζκίεο, 2 αξξπζκίεο θαη πίεζε, 1 αξξπζκίεο, θνιπηθή 

καξκαξπγή, βξαδπθαξδία, θαη λόζνο θιεβόθνκβνπ, 5 θνιπηθή καξκαξπγή,1 θνιπηθή 

καξκαξπγή θαη ππέξηαζε, 1 αξξπζκίεο, ζηέλσζε βαιβίδαο θαη εγθεθαιηθά επεηζόδηα, 

1 παξνπζηάδεη ζύλδξνκν Congenital long-QT syndrome(LQT), Έμη πάζρνπλ από 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα,3 παξνπζηάδνπλ βαιβηδνπάζεηεο(αλεπάξθεηα ανξηηθήο 

βαιβίδαο, αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο βαιβίδαο, ζηέλσζε κηηξνεηδνύο βαιβίδαο), 3 

παξνπζηάδνπλ αγγεηαθέο παζήζεηο (αλεύξπζκα αληνύζεο ανξηήο, ζηεθαληαίαο 

ανξηήο, θαη έλαο  παξνπζηάδεη ζπγρξόλσο θαη θιεηζηέο αξηεξίεο),1 πάζρεη από εθ 
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γελεηήο θαξδηνπάζεηα θαη 1 παξνπζηάδεη θύζεκα, 1 πάζρεη από 

κπνθαξδηνπάζεηα(ππεξηξνθηθή θαξδηνκπνπάζεηα), 2 αθόκα θέξνπλ βεκαηνδόηε,3  

παξνπζηάδνπλ ηαρπθαξδίεο(θιεβνθνκβηθή ηαρπθαξδία, ν έλαο παξνπζηάδεη θαη 

πίεζε).  

Σν 84,4% έρεη λνζειεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πάζεζεο ελώ ην 54,2% έρεη ππνζηεί 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ο κέζνο όξνο ηνπ ρξόλνπ δηάγλσζεο είλαη ην έηνο 

1987(SD=183,82, Min=208). 

 

2.2.Δπγαλεία 

 Γηα ηελ κέηξεζε ηεο αηζηνδνμίαο ρνξεγήζεθε ην LifeOrientationTest- 

Revised(Scheier, Carver, &Bridges, 1994). Απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο εθ ησλ 

νπνίσλ νη έμη κεηξνύλ ηελ αηζηνδνμία θαη νη ππόινηπεο ηέζζεξηο είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο (Cronbachα= .69). Σα επίπεδα ηεο αηζηνδνμίαο αμηνινγήζεθαλ 

ζηελ πξώηε θάζε ηεο έξεπλαο. 

 Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρνινγηθή πνηόηεηαο δσήο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο θιίκαθεο ηνπRAND 36-itemHealthSurvey (version 

1.0).Παξόιν πνπ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνύ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ 

MedicalOutcomesStudySF-36 (Stewart&Ware, 1992), ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

κέζσ ηνπ RANDSurvey είλαη πην απιή, κε ηα πςειά ζθνξ λα ππνδεηθλύνπλ 

θαιύηεξα επίπεδα πγείαο. Ζ θιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο απνηειείηαη 

από 10 εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνξηζκνύο ζηελ ζσκαηηθή πγεία ησλ 

εξσηνύκελσλ(π.ρ. δπζθνιία ζηελ αλάβαζε ζθαιηώλ) (Cronbachα=.92). Ζ θιίκαθα 

ηεο ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο απνηειείηαη από 5 εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα 
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πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα(π. ρ έλησζα θνπξαζκέλνο)(Cronbachα=.77). Ζ ζσκαηηθή 

θαη ε ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο αμηνινγήζεθαλ ζηελ ηξίηε θάζε ηεο έξεπλαο. 

 

2.3.Γιαδικαζία 

 Ζ δηαδηθαζία ζπλνιηθά δηήξθεζε 4.5 κήλεο, κε ηελ πξώηε ρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ηέιε Οθησβξίνπ, ηε δεύηεξε αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη ηελ ηξίηε 

ηέιε Ηαλνπαξίνπ. 

 Γηα ηελ εύξεζε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο(4) ζε ηαηξείν 

θαξδηνιόγνπ, ζην Γήκν Αζελαίσλ, θαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία καδί ηνπ, εθόζνλ είρε 

ππάξμεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπό θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ππήξρε 

πξνζπκία από ηνπο αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα αλακνλήο, λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 

πξώηε θάζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνποήηαλ απνιύησο εζεινληηθή.  

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 

Ζιηθησκέλσλ ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσληθή 

Λεηηνπξγό, πξνζεγγίζακε δεκόηεο-επηζθέπηεο πνπ ζύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ηνπο, 

έπαζραλ από θάπνην θαξδηνινγηθό πξόβιεκα. Καηόπηλ, δεηήζεθαλ ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ δύν επόκελσλ θάζεσλ ηεο 

έξεπλαο. Λόγσ ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο (Ν=96), επηιέγεηαη σο επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

p=.10. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Αποηελέζμαηα 

 Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο αηζηνδνμίαο κε ηε ζσκαηηθή θαη ηελ 

ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ. Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμύ αηζηνδνμίαο θαη ζσκαηηθήο πνηνηηθήο πγείαο (r = .179,  p< 0.5).Μεηαμύ ηεο 

αηζηνδνμίαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 

απνηέιεζκα (r=.117, p>0.10), ελώ ε ζρέζε ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο 

δσήο θάλεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή(r=.574, p<0.1). 

 ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε απιή παιηλδξόκεζε ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο νπνίαο(Πίλαθαο 2),ην 3,2% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ηεο ζσκαηηθήο πνηόηεηαο 

δσήο θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ αηζηνδνμία(R
2
=.032).Όπσο δηαπηζηώλεηαη, 

πξνθύπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα (F=3,027, p, 085<.10). Ζ ηηκή ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ ζπληειεζηή παιηλδξόκεζεο (b=.132, t=1.74,  p<.10) ππνδεηθλύεη πσο 

πξάγκαηη ε κεηαβιεηή ηεο αηζηνδνμίαο απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο 

ζσκαηηθήο πνηόηεηα δσήο. Κάζε θνξά πνπ ε αηζηνδνμία ζα απμάλεηαη θαηά κία 

κνλάδα, ε ζσκαηηθή πγεία ζα απμάλεηαη θαη απηή θαηά 0,132 κνλάδεο. 

 Αληίζεηα, ε αηζηνδνμία δελ θαίλεηαη λα απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο 

ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο (p>.10)(Πίλαθαο 3). 

Δπηρεηξήζεθε, αθόκα, πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα λα ειεγρζεί ε ζρέζεκεηαμύ ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ηεο ειηθίαο θαη ηεο αηζηνδνμίαο. Σν κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζσκαηηθή πνηόηεηα δσήο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόF(2,90)=5.149, p<.10.Ζ αηζηνδνμία θαη ε ειηθία εξκελεύνπλ ην 

10,3% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο(R
2
=.103).ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε ειηθία 
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ήηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα ζηελ ζσκαηηθή 

πνηόηεηα δσήο (b= -.273,t= - 2,65,p<.10), όηαλ ε αηζηνδνμία θαη ε ειηθία εηζήρζεζαλ 

ζηελ εμίζσζε(Πίλαθαο 4). πλεπώο όηαλ αιιάδεη θαηά κία ηππηθή απόθιηζε ε ηηκή 

ηεο ειηθίαο, ε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο αιιάδεη θαηά 0,273. Κάζε θνξά 

πνπ ε ηηκή ηεο ειηθίαο ζα απμάλεηαη θαηά 11,86 κνλάδεο, ε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο 

πνηόηεηαο δσήο ζα αιιάδεη θαηά 0,15 κνλάδεο. Δπεηδή όκσο ν ζπληειεζηήο betaείλαη 

αξλεηηθόο, ε αιιαγή απηή ζα έρεη αξλεηηθή θαηεύζπλζε. 

Αληίζεηα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό F(2,90)=1.28, p>.10, 

γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη πσο θακία από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ πξνβιέπνπλ 

ηε ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο. 

 Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ θύινπ ζηελ ζσκαηηθή 

θαη ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλνπαξαγνληηθήο 

αλάιπζεο δηαθύκαλζεο, ε επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο πνηόηεηαο 

δσήο βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F(1,92)= 8,069, p<.10), 

ππνδεηθλύνληαο πσο ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ 2 νκάδσλ δελ πξνέξρεηαη 

από ηπραίνπο παξάγνληεο. Μάιηζηα ηα επίπεδα ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

γπλαηθώλ θαίλεηαη λα είλαη ρακειόηεξα από απηά ησλ αληξώλ. Αληίζεηα, ε επίδξαζε 

ηνπ θύινπ ζηελ ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή (F(1,92)=0,16, p>.10). 
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Πίλαθαο 1 

 

Δείκηηρ ζςζσέηιζηρ(Pearsonr) ανάμεζα ζηιρ μεηαβληηέρ ηηρ έπεςναρ(Ν=96)

 

Αηζηνδνμίασκαηηθή π.δ.    Φπρνινγηθή π.δ.              Μ.Ο  Σ.Α 

 

Αηζηνδνμία                                                                                                            3,58     0.75 

σκαηηθή πνηόηεηα δσήο            .179*2,23    0,56 

Φπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο         .117*         .574 **                                              3,28     0,67 

_____________________________________________________________________________ 

 

*p<.10, ** p<.01 

 

 

 

Πίλαθαο 2 

Πίνακαρ απλήρ παλινδπόμηζηρ με Εξαπηημένη Μεηαβληηή ηη Σωμαηική Ποιόηηηα Ζωήρ 

 

Πποβλεπηική μεηαβληηή            BSEBbp

 

Αηζηνδνμία                                 .132       .076           .179*        .085

 

R
2
=.032, Πξνζαξκνζκέλν R

2
=.022 

 

*p<.10 
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Πίλαθαο 3 

Πίνακαρ  απλήρ παλινδπόμηζηρ με εξαπηημένη μεηαβληηή ηην Ψςσολογική Ποιόηηηα Ζωήρ 

Πποβλεπηική μεηαβληηή            BSEBbp

 

Αηζηνδνμία                          .096          .085         .117*      .263

R
2
=.014, Πξνζαξκνζκέλν R

2
=.003 

 

*p>.10 

 

 

 

Πίλαθαο 4 

Πίνακαρ πολλαπλήρ παλινδπόμηζηρ με εξαπηημένη μεηαβληηή ηη Σωμαηική Ποιόηηηα Ζωήρ 

 

Πποβλεπηική μεηαβληηή            BSEBbp

 

Ζιηθία                               -.013          .005          -.273*      .009 

Αηζηνδνμία                      .114          .076           .114    .270

R
2
=.103, Πξνζαξκνζκέλν R

2
=.083 

 

*p<.10 
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Πίλαθαο 5 

Πίνακαρ ανάλςζηρ διακύμανζηρ για ηην επίδπαζη ηος Φύλος ζηην Σωμαηική Ποιόηηηα Ζωήρ και 

ζηην Ψςσολογική Ποιόηηηα Ζωήρ 

 

Μ.ΟΣ.Α95% Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 

                                                                                                     γηα ην Μ.Ο 

Καηώηεξν Όξην  Αλώηεξν Όξην 

 

 σκαηηθήΠνηόηεηαΕσήοΆληξεο     2.31           0.52                        2.19                    2.43 

                                                Γπλαίθεο  1.94            0.59                        1.67                    2.20                   

Φπρνινγηθή Πνηόηεηα Εσήο    Άληξεο    3.28           0.62                         3.14                   3.44 

                                                 Γπλαίθεο  3.26           0.60                         2.99                   3.53 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ςζήηηζη 

 θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ζπζρέηηζεο ηεο αηζηνδνμίαο κε ηα 

επίπεδα ηεο πνηόηεηαο δσήο, ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο, ζηνλ πιεζπζκό ρξόλησλ 

αζζελώλ κε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Σα επξήκαηα δελ είλαη ζύκθσλα κε όιεο ηηο 

ππνζέζεηο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

αηζηνδνμίαο θαη ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο αιιά όρη κε ηελ ςπρνινγηθή πνηόηεηα 

δσήο, δειαδή ε αηζηνδνμία πξνβιέπεη ηα επίπεδα ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο ελώ δελ 

απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα ησλ επηπέδσλ ηεο ςπρνινγηθήο.  

 Ζ ζπζρέηηζε αηζηνδνμίαο θαη ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε 

απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ. Ζ αηζηνδνμία  έρεη θαλεί λα πξνβιέπεη 

επηηπρώο ηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαορξόλησλ 

αζζελώλ(Rasmussenetal.,2009).Τςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

ιηγόηεξεο δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θαζεκεξηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ(Miniszewskaetal.,2013), κε ιηγόηεξν πόλν(Μahler&Kulik,2000)θαη 

ιηγόηεξα θπζηθά ζπκπηώκαηα (Steele& Wade,2004). Αθόκα, ζπρλά αλαθέξεηαη ε 

ηαρεία αλάξξσζε θαη επηζηξνθή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα (Scheieretal.,1989, όπσο 

αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal.,2010),κηθξόηεξεο πηζαλόηεηεο επαλαλνζήιεπζεο  

(Scheieretal.,1999) θαη ζαθώο κεησκέλα επίπεδα ζλεζηκόηεηαο (Giltay et al.,2004). 

 Μία εξκελεία πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη ε ηάζε ησλ αηζηόδνμσλ λα δεζκεύνληαη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό κε ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ (Steptoeetal.,1994), όπσο θαη λα 

απνδεζκεύνληαη από κε επηηεύμηκνπο ζηόρνπο, θαη λα μεθηλνύλ λέεο ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα επίπεδα επ δελ 

(Rasmussenetal.,2006). Οη ζεηηθέο πξνζδνθίεο, ε ηάζε ζρεδηαζκνύ δξάζεσλ, 
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ζηξαηεγηθέο όπσο ε εζηίαζε ζην πξόβιεκα(Shepperdetal.,1996), απνζαξξύλεη ηελ 

θαθή πνηόηεηα δσήο, δηεπθνιύλνληαο ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα. 

 πλεπώο, θαίλεηαη νη αηζηόδνμνη λα είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα πξνβνύλ ζε 

πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο. Αηζηόδνμνη ρξόληνη αζζελείο ηείλνπλ λα δεζκεύνληαη κε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ βειηηώλνπλ ηε ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γξαζηεξηόηεηεο 

θαζεκεξηλέο,αζρνιίεο αλαςπρήο, ε αλάβαζε ζθαιώλ, ην πεξπάηεκα(Leon et al., 

2005), θπζηθή θαη αεξόβηα άζθεζε(Shepperdetal.,1996), έληνλεο ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο(Steptoeetal.,2006 όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Giltay etal.,2007), 

πηνζεηνύληαη πην εύθνια από αηζηόδνμνπο αζζελείο, δηεπθνιύλνληαο ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο, ηελ αλάξξσζε, αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ. Ζ αηζηνδνμία 

επίζεο ζρεηίδεηαη θαη κε πην πγηεηλέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο(Kelloniemietal.,2005),αιιάθαηκεησκέλνθάπληζκαθαηπνζόηεηεοαιθννινύρ

σλπνηώλ(Steptoeetal.,2006,όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Giltay et al.,2007). 

Ζ αηζηνδνμία, όκσο, δελ παξνπζίαζε ζπζρέηηζε κε ηελ ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο, 

γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε πξνγελέζηεξα επξήκαηα ζε πιεζπζκνύο ρξόλησλ 

αζζελεηώλ. Υακειά επίπεδα θαηάζιηςεο(Ferreira&Sherman, 2007), ιηγόηεξν 

ζηξεο(Taylor etal.,1992), θαιή δηάζεζε, ηθαλνπνίεζε από ηε δσή(Scheieretal.,1989 

όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Carveretal.,2010),θαιύηεξε γλσζηηθή εθηίκεζε ηεο 

αζζέλεηαο(Miniszewskaetal.,2013) ζρεηίδνληαη κε ηα απμεκέλα επίπεδα αηζηνδνμίαο 

ζε ρξόληα αζζελείο. 

 Θέηνληαο, όκσο, ζπγρξόλσο ηελ ειηθία θαη ηελ αηζηνδνμία σο πξνβιεπηηθέο 

κεηαβιεηέο ηεο πνηόηεηαο δσήο, δηαπηζηώζεθε πσο ε ειηθία, θαη όρη ε αηζηνδνμία, 

πξνβιέπεη ζεκαληηθά ηε ζσκαηηθή πνηόηεηα δσήο. Δπξήκαηα ππνζηεξίδνπλ πσο 

λεόηεξνη θαξδηνπαζείο αζζελείο(<23 έηε) παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε βαζκνινγία ζηα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steptoe%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16480556
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επίπεδα εθηίκεζεο ηεο πγείαο θαη δπζιεηηνπξγηθόηεηαο (Salibaetal.,2001).Νένη 

ελήιηθεο αζζελείο(<50) έπεηηα από ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε επέδεημαλ 

ρακειόηεξα επίπεδα ζλεζηκόηεηαο θαη επηθηλδύλσλ γεγνλόησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία (Dalen, Ivert, Holzmann, & Sartipy,2015).Αθόκε θαη 

κεγαιύηεξνη αζζελείο( >71) επηδεηθλύνπλ κέηξηα πξνο πςειά επίπεδα ζσκαηηθήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο(Barnason, Zimmerman,Anderson, Mohr-Burt, & Nieveen, 2000). 

Άιιεο έξεπλεο δελ έρνπλ βξεη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο(Guadagnoli, 

Ayanian,&Cleary,1992 όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Barnasonetal.,2000). Παξόια 

απηά, ηόζν λένη ελήιηθεο όζν θαη κεγαιύηεξνη ελήιηθεο έρνπλ επηδείμεη ζρεδόλ ίδηα 

νθέιε ύζηεξα από ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε θαη 

αγγεηoπιαζηηθή(Zhangetal.,2006). πλεπώο, θαίλεηαη πσο ε ειηθία, ζε αληίζεζε κε 

ηελ αηζηνδνμία ζην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο, θάλεθε λα απνηειεί 

πξνβιεπηηθό παξάγνληα, πνπ ίζσο κπνξεί λα απνθαιύπηεη ηε κεγαιύηεξε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο ειηθίαο ζηε ζσκαηηθή πνηόηεηα δσήο. Δθηελέζηεξε έξεπλα 

απαηηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ δύν κεηαβιεηώλ. 

 ρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πνηόηεηα δσήο, θακία από ηηο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο 

δελ επέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα, γεγνλόο πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηε 

πξνγελέζηεξε έξεπλα. Ζ ειηθία απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηνπ ςπρνινγηθνύ 

επ δελ θαξδηνπαζώλ(Bergersen, Schanke, & Sunnerhagen, 2013).Αζζελείο λεόηεξνη 

ησλ 50 ρξόλσλ, κε εγγελείο θαξδηνπάζεηεο θαη εκθύηεπζε βεκαηνδόηε, βηώλνπλ 

άγρνο θαη κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο θαη εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα (Ingles, 

Sarina, Kasparian,& Semsarian,2013), αιιά θαη αζζελείο άλσ ησλ 65 έπεηηα από 

εγθεθαιηθό επεηζόδην, βηώλνπλ ζηξεο (Bergersenetal., 2013).Δπίζεο, αθόκα θαη ζε 

έξεπλεο παηδηώλ κε ρξόληεο αζζέλεηεο, θάλεθε πσο ηα κεγαιύηεξα παηδηά θαη νη 

έθεβνη παξνπζίαζαλ θαθή πξνζαξκνγή θαη θνηλσληθή απνκόλσζε(Eiser, 1990). Σα 

http://www.hindawi.com/27532893/
http://www.hindawi.com/13707525/
http://www.hindawi.com/13291593/
http://www.hindawi.com/27532893/
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επξήκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ πσο πξάγκαηη ππάξρεη ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ην 

ςπρνινγηθό επ δελ ρξόλησλ αζζελώλ, ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. 

 Έπεηηα από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, βξέζεθε πσο ην θύιν επηδξά ζηα επίπεδα ηεο 

ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο, απνθαιύπηνληαο πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα δύν θύια, 

κε ηνπο άληξεο λα παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, γεγνλόο 

πνπ ζπκθσλεί κε επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ.Σόζν ζην γεληθό πιεζπζκό όζν 

θαη ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρξόλησλ αζζελώλ, νη δηαθνξέο ησλ θύισλ ζηελ πνηόηεηα 

δσήο είλαη εκθαλείο, κε ηηο γπλαίθεο ζπρλά λα παξνπζηάδνπλ ρεηξόηεξα επίπεδα 

πνηόηεηαο δσήο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άληξεο (Unden&Ebfsson,2008).Γπλαίθεο κε 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο έρνπλ βξεζεί λα παξνπζηάδνπλ ρεηξόηεξα επίπεδα 

ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ίδησλ αζζελεηώλ(van 

Jaarsveldetal.,2002). Έπεηηα από ρεηξνπξγείν ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο, νη 

γπλαίθεο επέδεημαλ ρακειά επίπεδα ιεηηνπξγηθόηεηαο, πνηόηεηαο δσήο, όπσο θαη 

ιηγόηεξε αλαθνύθηζε ησλ ζπκπησκάησλ(Vaccarino&Koch, 2003). ε έξεπλα ησλ 

King,Porter θαη Rowe (1994)(όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Barnasonetal.,2000) 

γπλαίθεο κεηά από ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε επαλέθηεζαλ ηε ζσκαηηθή ηνπο 

ιεηηνπξγηθόηεηα κε πην αξγνύο ξπζκνύο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, βηώλνληαο θαη 

πεξηζζόηεξε απνδηνξγάλσζε όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπηηηνύ.Άιια επξήκαηα 

αλαθέξνπλ πεξηνξηζκέλε βάδηζε, ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, γεληθά θησρή αληίιεςε 

ηεο ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο (Artinian & Duggan,1995,όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο 

Barnasonetal.,2000). Αληίζεηα, νη άληξεο παξνπζηάδνπλ επαξθείο ηθαλόηεηεο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ηξέμηκν, αλάβαζε ζθαιηώλ ρσξίο θακία ζπκπησκαηηθή 

ελόριεζε(Barnasonetal.,2000). Μία εξκελεία πνπ έρεη δνζεί είλαη πσο ε 

απνδηνξγάλσζε ησλ γπλαηθώλ νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο επζύλεο πνπ έρνπλ (King, 
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Clark&Hicks, 1992). Παξόια απηά, έρεη βξεζεί νη γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε βειηίσζε (King&Gortner, 1996 όπσο αλαθέξεηαη από Barnason et 

al.,2000)θαη ιίγε ελόριεζε ζε δξαζηεξηόηεηεο έπεηηα από εγρείξεζε (Logsdon, 

Cronin, & Miracle,1998).Άιια επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ πσο άληξεο θαη γπλαίθεο 

έρνπλ παξνπζηάζεη ίδηα επίπεδα αλάξξσζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ(επηζηξνθή ζηε 

δνπιεηά, ζεμνπαιηθή δσή, δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγηθόηεηαο) (Rankin,1990 όπσο 

αλαθέξεηαη από ηνπο Vaccarinoetal.,2003).πλεπώο, ιόγσ αλνκνηoγέλεηαο ησλ 

επξεκάησλ, εθηελέζηεξε έξεπλα απαηηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

θύινπ. 

 Αληίζεηα, θάλεθε πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα δύν θύια ζηα επίπεδα ηνπ 

ςπρνινγηθνύ επδελ γεγνλόο πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηα ππάξρνληα επξήκαηα. Έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη πσο νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν θαηάζιηςεο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο δπζιεηηνπξγείαο έπεηηα από έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ(Brezinka&Kittel,1996). Αληίζηνηρα θαη έπεηηα από εγρείξεζε, γπλαίθεο 

εκθάληζαλ πςειόηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο(Vaccarino&Koch, 2003), όπσο θαη ζε πεξηπηώζεηο εκθύηεπζεο βεκαηνδόηε, 

ην γπλαηθείν θύιν ζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε κεγαιύηεξν ςπρνινγηθό ζηξεο 

(Inglesetal.,2013). 

 Ζ παξνύζα έξεπλα ελέρεη αξθεηνύο πεξηνξηζκνύο. Αξρηθά πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

πσοεθόζνλ ην δείγκα απνηεινύηαλ κόλν από αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, 

ηα απνηειέζκαηα δελ ζα κπνξνύζαλ λα αθνξνύλ ην γεληθό πιεζπζκό ησλ ρξόλησλ 

αζζελώλ.Οθείιεη λα αλαθεξζεί, αθόκε, αθελόο ν κηθξόο αξηζκόο ηνπ δείγκαηνο 

(Ν=96) θαη αθεηέξνπ πσο νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ άληξεο αζζελείο (Ν=74) θαη πνιύ 

ιηγόηεξεο γπλαίθεο(Ν=22).Να ηνληζηεί πσο ε έξεπλα αθνξά αζζελείο ύζηεξεο 
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ειηθίαο(Μ.Ο=65), γεγνλόο πνπ απνηξέπεη ηελ έληαμε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ 

πιεζπζκό λεόηεξσλ ελειίθσλ. 

 Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε πσο νη αζζέλεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ δηέθεξαλ. Σν είδνο 

ηεο θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο κπνξεί λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 

ζε πξνγελέζηεξε έξεπλα, νη αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ αγγεηνπιαζηηθή δελ 

παξνπζίαζαλ ζσκαηηθνύο πεξηνξηζκνύο όπσο θνύξαζε ή πξνβιήκαηα ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ή εξγαζία ζε ζρέζε κε αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ 

ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε(Barnasonetal.,2000).Άιια επξήκαηα, κέζσ ζύγθξηζεο 

κε άιιεο θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, δηαπίζησζαλ ην ίδην ρακειά επίπεδα πνηόηεηαο 

δσήο, ηνλίδνληαο όκσο πσο ε θύζε ησλ ζσκαηηθώλ πεξηνξηζκώλ εμαξηάηαη από ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο εθάζηνηε αζζέλεηαο(Regensteineretal.,2008), γεγνλόο πνπ ζπλάδεη 

κε ηελ θιηληθή ζνβαξόηεηα ηεο θάζε αζζέλεηαο. ηελ παξνύζα έξεπλα νθείιεη λα 

ηνληζηεί πσο ε θιηληθή ζνβαξόηεηα δελ ειέγρζεθε.Ζ ζνβαξόηεηα κηαο ρξόληαο 

αζζέλεηαο επεξεάδεη ηα επίπεδα ηεο πνηόηεηαο δσήο(Stahletal.,2005), κε αξθεηά 

εκθαλή ηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο. ε αζζελείο θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ, ε 

ζνβαξόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο(Moonsetal.,2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλάινγα αλ ε θαηάζηαζε είλαη ζηαζεξή ή βξίζθεηαη ζε έμαξζε, ε πνηόηεηα δσήο 

δηαηαξάζζεηαη αληίζηνηρα(Jonesetal.,2011).Bέβαηα, ππάξρνπλ θαη επξήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη πην ζνβαξέο θαξδηνινγηθέο παζήζεηο δελ ζρεηίδνληαη 

απαξαίηεηα κε ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο (Ternestedtetal.,2001). πλεπώο, θαίλεηαη 

πσο πξάγκαηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε ηεο θιηληθήο ζνβαξόηεηαο ηεο πάζεζεο, γεγνλόο 

πνπ ν κε έιεγρνο ηεο θαζίζηαηαη έλαο από ηνπο πεξηνξηζκνύοηεο έξεπλαο. 

 Γελ ειέγρζεθαλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, όπσο επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παίδνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηα επίπεδα ηόζν ηεο αηζηνδνμίαο όζν θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, 
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αζζελείο κε πςειό κνξθσηηθό επίπεδν έρνπλ επηδείμεη θαιύηεξε βαζκνινγία ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο (Salibaetal., 2001).Τςειό εηζόδεκα, ε εξγαζία, ε 

αζθάιηζε, ζρεηίδεηαη κε πςειόηεξε αηζηνδνμία(Tindleetal.,2009).Αθόκε, ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε (Gallant,2003) θαη ε ζπληξνθηθόηεηα(Allisonetal.,2003), 

ζρεηίδνληαη κε κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε θαη νθέιε γηα ηνπο ρξόληνπο αζζελείο. 

 Δπηπιένλ, έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ δελ ειέγρζεθε είλαη ε ύπαξμε  

ζπ-λνζεξόηεηαο, γεγνλόο πνπ έρεη θαλεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο, 

επηδξώληαο αξλεηηθά(Kriegsman, Deeg,&Stalman,2004). Έρεη βξεζεί πσο ε 

παξνπζία πάλσ από 3 παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηίδεηαη κε ρεηξόηεξα επίπεδα 

πνηόηεηαο δσήο(Jonesetal.,2011).Μάιηζηα, ε ζπλδπαζηηθή παξνπζία ρξόλησλ 

αζζελεηώλ κε θνηλά αίηηα ή παζνινγηθνύο κεραληζκνύο νδεγνύλ ζε εμαηξεηηθά θησρά 

επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο (Kriegsmanetal.,2004).Ο έιεγρνο ησλ 

δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ θαη ηεο ζπ-λνζεξόηεηαο ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ζηε ρξόληα αζζέλεηα, θξίλεηαη ζεκαληηθόο. 

 

Ζ παξνύζα έξεπλα έδεημε πσο πξάγκαηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ αηζηνδνμίαο θαη 

ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο,ζπκθσλώληαο κε πξνγελέζηεξα επξήκαηα, αιιά όρη 

κεηαμύ αηζηνδνμίαο θαη ςπρνινγηθήο πνηόηεηαο δσήο, γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνβιεπόκελεο ππνζέζεηο.Πέξα ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηέζεθαλ, ηα 

παξόληα επξήκαηα γελλνύλ εξσηήκαηα γηα ηνπο κεραληζκνύο(αλαπαξαζηάζεηο, 

ζηξαηεγηθέο, βηνινγηθνί κεραληζκνί)  κέζσ ησλ νπνίσλ ε αηζηνδνμία κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί θαιέο βάζεηο γηα εθηελέζηεξε 

έξεπλα. Αθόκε, θάλεθε πσο ε ειηθία απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο 

ζσκαηηθήο πνηόηεηαο δσήο, ππνγξακκίδνληαοηε ζεκαληηθόηεηα θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνβιέπνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο. Σα παξόληα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435603002580
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435603002580
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435603002580
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435603002580
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επξήκαηα πξνζθέξνληαη  γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ ζε ρξόληνπο 

αζζελείο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα. 
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