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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
    Η παρούσα έρευνα διεξάγεται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

αφορά στις γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις χρόνιων ασθενών και τη σχέση τους 

με το επίπεδο υγείας. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε τις αντιλήψεις (γνωστικές 

αναπαραστάσεις) των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο αλλά και την επιρροή αυτών των 

αντιλήψεων στη σωματική και ψυχική (κατάθλιψη- άγχος) υγεία τους. Η εργασία χωρίζεται 

σε δύο μέρη. 

    Στο πρώτο μέρος της εργασίας ορίζεται η χρόνια ασθένεια και αναφέρονται οι επιπτώσεις 

της σε διάφορους τομείς, ακολουθώντας η περιγραφή των καρδιαγγειακών ασθενειών. Στη 

συνέχεια γίνεται περιγραφή των αντιλήψεων των ασθενών και του Μοντέλου της Κοινής 

Λογικής. Τέλος αναλύεται η προσαρμογή των χρόνιων ασθενών.  

   Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι, όπου περιγράφεται το 

δείγμα μας (60 άτομα) και τα χαρακτηριστικά του.  Περιγράφεται επίσης η διαδικασία που 

ακολουθήσαμε και τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Για την αξιολόγηση των 

αντιλήψεων της ασθένειας χρησιμοποιήθηκε το Revised Illness Perception Questionnaire 

(IPQ-R), για τις μετρήσεις της σωματικής υγείας (psychical well) το Quality of Life after 

Myocardial Infarction Questionnaire και για τις μετρήσεις της ψυχικής υγείας (psychological 

well-being) η κλίμακα  Hospital Anxiety and Depression Scale. 

    Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS και 

επιβεβαίωσαν εν μέρει τις υποθέσεις μας. Βρέθηκε λοιπόν ότι οι περισσότερες από τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις επηρεάζουν, άλλες θετικά και άλλες αρνητικά την σωματική 

υγεία, όπως η χρονική διάρκεια της ασθένειας, η κυκλικότητα, οι συνέπειες, ο προσωπικός 

έλεγχος, η συνοχή της ασθένειας και οι συναισθηματικές αναπαραστάσεις. Εκείνη όμως που 

φαίνεται ότι μπορεί να προβλέψει την μετέπειτα προσαρμογή του ασθενή είναι η κυκλικότητα 

της ασθένειας. Όσο αφορά τα ευρήματα της κατάθλιψης δείχνουν ότι και εδώ υπάρχει 

συσχέτιση με τις γνωστικές αναπαραστάσεις της χρονιότητας, της κυκλικότητας, του 

προσωπικού και θεραπευτικού ελέγχου αλλά και με τη συνοχή της ασθένειας, με άλλες πάλι 

θετικά και άλλες αρνητικά. Και το άγχος φάνηκε ότι επηρεάζεται από τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις της χρονιότητας, της κυκλικότητας, των συνεπειών, του προσωπικού 

ελέγχου, της συνοχής και των συναισθηματικών αντιδράσεων, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η 

χρονιότητα της ασθένειας, δείχνουν τα αποτελέσματα ότι προβλέπει την προσαρμογή του 

ασθενή στην ψυχική υγεία (και στην κατάθλιψη και στο άγχος). Επομένως τα ευρήματα αυτά, 
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μας δείχνουν ότι η σωματική υγεία των ασθενών θα είναι καλύτερη όταν πιστεύουν οι ίδιοι 

ότι η νόσος τους θα είναι προβλέψιμη και δεν θα μεταβάλλεται. Από την άλλη η ψυχική υγεία 

τους θα βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα όταν πιστεύουν ότι η ασθένειά τους δεν θα κρατήσει 

για πολύ. Τέλος δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως 

προς τις γνωστικές αναπαραστάσεις, δηλαδή όλες σχεδόν οι παραπάνω αναπαραστάσεις 

επηρεάζουν περίπου το ίδιο την σωματική και ψυχική υγεία των ανδρών και των γυναικών. 

 

Λέξεις κλειδιά : chronic disease (χρόνια ασθένεια), cardiac disease (καρδιακή νόσο), 

representations (αναπαραστάσεις), adaptation (προσαρμογή), mental health (ψυχική 

υγεία), somatic health (σωματική υγεία) 
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1. ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

 

    Οι περισσότερες από τις ασθένειες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στις 

ανεπτυγμένες τουλάχιστον χώρες, είναι χρόνιες. Σήμερα, χρόνιες ασθένειες όπως οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος, είναι από τα πιο συνηθισμένα και πιο σοβαρά 

προβλήματα υγείας. Περισσότεροι από 90 εκατομμύρια Αμερικάνοι ζουν με κάποια χρόνια 

ασθένεια, οι οποίες αποτελούν το 70% των αιτιών των θανάτων στις  Η.Π.Α και των θανάτων 

πριν το 65
ο
 έτος ζωής (Sperry, 2005). Οι ασθένειες αυτές δεν θεραπεύονται οριστικά, αλλά 

αποτελούν καταστάσεις που προσπαθούμε να ελέγξουμε (Καραδήμας, 2005). 

    Στις αρχές του αιώνα, η διάγνωση μιας σοβαρής αρρώστιας ισοδυναμούσε με θανατική 

ποινή, καθώς πολλές φορές γινόταν πολύ αργά (Δανιηλίδου, 2010). Ωστόσο, σήμερα χάρη 

στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, το οξύ πρόβλημα υγείας μετατρέπεται 

σε χρόνιο, ενώ αυξάνονται καθημερινά και οι πιθανότητες ίασής του.  Παρά το πρόβλημα της 

υγείας, συχνά ο άρρωστος επανακτά ένα «φυσιολογικό» ρυθμό ζωής και επανεντάσσεται στο 

κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον, συμμετέχει ενεργά και ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, ακόμα και αν η αρρώστια από την οποία πάσχει απειλεί τη 

ζωή του (Παπαδάτου, 1995). Η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και οι αλλαγές στη ζωή 

και τις συνήθειες του ατόμου επιτρέπουν πλέον στους χρόνιους ασθενείς να ζήσουν για πολύ 

μεγάλα χρονικά διαστήματα καταφέρνοντας όλα τα παραπάνω (Καραδήμας, 2005). 

    Ως  χρόνια ασθένεια ορίζεται μια παθολογική κατάσταση στην οποία παρατηρούνται μία ή 

και περισσότερες βλάβες ή αποκλίσεις από τη φυσιολογική σωματική ακεραιότητα και 

λειτουργικότητα, οι οποίες, ανεξάρτητα από το αν είναι εκτεταμένες ή όχι, παραμένουν 

ημιμόνιμες ή μόνιμες. Κατά κανόνα, οι χρόνιες καταστάσεις οφείλονται σε παθολογικές 

αλλοιώσεις που δεν είναι αναστρέψιμες ή τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν. 

Συνήθως αφήνουν ως κατάλοιπο κάποιου είδους αναπηρία. Η αντιμετώπιση και η 

καταπολέμηση μιας χρόνιας κατάστασης προϋποθέτει την καταβολή εντατικής προσπάθειας, 

η οποία περιλαμβάνει θεραπεία, διαρκή παρακολούθηση και ειδική εκπαίδευση. Σε αντίθεση 

με τους ανθρώπους που πάσχουν από κάποια οξεία ασθένεια ή τραυματισμό και 

νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ακολουθώντας κάποια θεραπευτική αγωγή, οι χρόνιοι 

ασθενείς πρέπει εν τέλει να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν σε μια σχετικά φυσιολογική 

ζωή, τους  περιορισμούς που υφίστανται. Είτε ζουν μόνοι τους είτε μαζί με άλλους, πρέπει  

να διατηρήσουν κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας και να επιτύχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη 
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ποιότητα ζωής μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η ιατρική κατάστασή τους 

(DiMatteo & Martin, 2011). 

    Τα τελευταία έτη, η αύξηση των χρόνιων ασθενειών στις δυτικές εκβιομηχανισμένες 

κοινωνίες αποτελεί μεγαλειώδη πρόκληση τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 

(WHO, 2010).  Σύμφωνα και με την Wellard (1998) οι χρόνιες ασθένειες συνεχίζονται να 

αυξάνονται στις ανεπτυγμένες χώρες, ωστόσο όμως, τα ποσοστά θνησιμότητας από σοβαρές 

ασθένειες μειώνονται ως αποτέλεσμα της ανεπτυγμένης υγιεινής και της δημόσιας υγείας. Η 

συχνότητα των χρόνιων ασθενειών είναι εντυπωσιακά υψηλή. Ορισμένες από αυτές είναι 

επακόλουθο μιας σοβαρής  οξείας ασθένειας ή σοβαρού ατυχήματος, ενώ άλλες οφείλονται 

σε χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα (DiMatteo & Martin, 2011). Επειδή πολλές χρόνιες 

ασθένειες επηρεάζονται από τις επιλογές στον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα, η άσκηση και 

άλλα, οι άνθρωποι συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους για το ότι ανέπτυξαν τέτοιες ασθένειες 

(Sanderson, 2004), ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι είναι αίτιο κληρονομικότητας (Taylor, 

1999).  

    Στις  χρόνιες νόσους περιλαμβάνονται παθήσεις όπως τα καρδιακά νοσήματα, η αρθρίτιδα, 

οι βλάβες στην περιοχή της ράχης ή της σπονδυλικής στήλης, η ελκώδης κολίτιδα, ο 

διαβήτης, οι βλάβες στα κάτω άκρα ή στο ισχίο, οι διαταραχές της όρασης ακόμα και οι 

ψυχιατρικές διαταραχές. Παρότι διαφέρουν από πολλές απόψεις, αυτές οι παθολογικές 

καταστάσεις εμφανίζουν μια σημαντική ομοιότητα: εξ ορισμού, δεν θεραπεύονται. Αυτό το 

γεγονός επιφέρει πολλές και σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογική και κοινωνική 

προσαρμογή του ατόμου που δέχτηκε το πλήγμα της χρόνιας ασθένειας (DiMatteo & Martin, 

2011). Επιπλέον, το αίσθημα της αβεβαιότητας των ασθενών για την πορεία και την έκβασή 

τους, ο κοινωνικός στιγματισμός στον οποίο υπόκεινται, καθώς και οι συνεχείς αλλαγές και 

ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους, αποτελούν από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά των χρόνιων ασθενειών. Επακόλουθα των χαρακτηριστικών αυτών είναι 

ορισμένα «κύρια προβλήματα» που εμφανίζονται όπως: οι ιατρικές κρίσεις και η 

αντιμετώπισή τους, η τήρηση συγκεκριμένης πειθαρχίας και η διαχείριση των προβλημάτων 

που συνοδεύουν την τήρηση αυτής της πειθαρχίας, η πρόληψη ενάντια στην κοινωνική 

απομόνωση ή το να ζει κανείς κοινωνικά απομονωμένος εξαιτίας της μειωμένης επαφής με 

άλλους, η προσαρμογή στις αλλαγές της πορείας της νόσου, όπως η επιδείνωση ή η ύφεση, οι 

προσπάθειες ομαλοποίησης τόσο των αλληλεπιδράσεων με τους άλλους, όσο και του τρόπου  

ζωής και η χρηματοδότηση των θεραπειών και της αυτοσυντήρησης, παρά τη μερική ή ολική 

απώλεια της εργασίας (Nettleton, 2002).  
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        Σχεδόν κάθε χρόνια ασθένεια συνοδεύεται από ενοχλητικά συμπτώματα, τα οποία οι 

ασθενείς θα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται κατάλληλα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να 

είναι ήπια, όπως η κόπωση στο μέσο της ημέρας, ή η εξουθένωση. Αναμφίβολα, όσο 

μεγαλύτερη εξουθένωση προκαλούν τα  συμπτώματα μιας χρόνιας ασθένειας, τόσο 

περισσότερες διευθετήσεις απαιτούνται προκειμένου να προσαρμοστεί το άτομο σε αυτήν 

(DiMatteo & Martin, 2011). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα 

ζωής τόσο των ασθενών, όσο και των  οικογενειών τους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 

σοβαρές κοινωνικές συνέπειες που εμφανίζονται και αφορούν την καθημερινή ζωή των 

πασχόντων, τις κοινωνικές τους σχέσεις, την ταυτότητά τους (την άποψη που έχουν οι άλλοι 

για εκείνους), και την αίσθηση του εαυτού (την προσωπική τους άποψη για τους ίδιους) 

(Nettleton, 2002). 
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1.1  Επιπτώσεις    

 

    Οι άνθρωποι που πάσχουν εκ γενετής από χρόνιες ασθένειες ή προσβάλλονται από αυτές 

κάποια στιγμή της ζωής τους, υφίστανται εφ’ όρου  ζωής περιορισμούς, όπως: η σωματική 

μειονεκτικότητα, η καθημερινή απαιτητική ρουτίνα των παρεμβάσεων αποκατάστασης και 

θεραπείας και ενδεχομένως η κοινωνική απομόνωση. Όσον αφορά τον χρόνια ασθενή, του 

οποίου η κατάσταση ουσιαστικά δεν καλυτερεύει ποτέ, η απειλή μιας ιατρικά κρίσιμης 

κατάστασης υφίσταται πάντα. Ο φόβος που προκαλείται λόγω του ενδεχομένου πρόσθετων 

περιορισμών και του κινδύνου που διατρέχει ανά πάσα στιγμή η ζωή του διατηρείται. Παρά 

τις προφυλάξεις, μια ιατρική κατάσταση κρίσης είναι δυνατόν να επανεμφανίζεται σε τακτική 

βάση, απορροφώντας τεράστια ποσά χρόνου, χρημάτων και ενέργειας. Επιπλέον, όλα τα 

στοιχεία που υπενθυμίζουν καθημερινά την πραγματικότητα της σωματικής πάθησης και 

αναπηρίας υποχρεώνουν πολλά θύματα ασθενειών να ζουν τη ζωή τους κατά τρόπο ριζικά 

διαφορετικό από εκείνον που κάποτε σχεδίαζαν και ήλπιζαν (DiMatteo & Martin, 2011). 

    Όλα τα σχέδια για το αύριο και το μέλλον ανατρέπονται. Δεν είναι μόνο οι αλλαγές που 

έρχονται από την πορεία της ασθένειας και τα συμπτώματά της, αλλά και οι ψυχολογικές και 

κοινωνικές αλλαγές που έπονται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αλλαγές στην ταυτότητα, στο 

κοινωνικό περιβάλλον και στο σχεδιασμό μελλοντικών στόχων. Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι 

σε λειτουργικό (σωματικό),  ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο (Δανιηλίδου, 2010). 

 

 

1.1.1    Σωματικές επιπτώσεις 

 

    Πολλοί ασθενείς βιώνουν κάποιο τύπο σωματικής εξασθένησης. Αυτό ποικίλει ανάλογα με 

την ασθένεια, αλλά μπορεί και να περιλαμβάνει ιδιαίτερα ενοχλητικά συμπτώματα, όπως 

παράλυση, παραμόρφωση, ακράτεια και πόνο. Για παράδειγμα, ασθενείς με διαβήτη 

εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιακές ασθένειες, τύφλωση, σεξουαλική 

δυσλειτουργία, βλάβη νεφρού και προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος, τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε ακρωτηριασμό. Οι άνθρωποι με χρόνια ασθένεια συχνά έχουν 

ανησυχίες για την εικόνα του σώματός τους, ειδικά όταν η ασθένειά τους ή η θεραπεία της 

προκαλεί σημαντικές φυσικές αλλαγές στη λειτουργία. Επίσης η πολλαπλή σκλήρυνση, μια 

νευρολογική διαταραχή, περιλαμβάνει συμπτώματα όπως εξασθενημένη όραση, αδυναμία, 

τρέμουλο, έλλειψη συντονισμού και δυσκολίες με έντερο και κύστη. Ακόμα και οι μη 
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απειλητικές για τη ζωή ασθένειες μπορούν να οδηγήσουν σε φυσικά προβλήματα, για 

παράδειγμα άνθρωποι με αρθρίτιδα, οι οποίοι συχνά βιώνουν συνεχή πόνο από φλεγμονή των 

αρθρώσεων και έχουν δυσκολία διαχείρισης των καθημερινών εργασιών, όπως το ντύσιμο, το 

περπάτημα κ.α. (Sanderson, 2004). 

    Πολλές φορές, η ίδια η ασθένεια δεν προκαλεί εξασθένιση, αλλά η θεραπεία από τις 

αρνητικές τις επιπτώσεις στην υγεία. Ένας άνθρωπος με βλάβη νεφρού, μπορεί να χρειάζεται 

να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση, κατά την οποία το αίμα του κυκλοφορεί μέσα από τεχνητό 

νεφρό για αρκετές ώρες κάθε εβδομάδα. Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται οδηγεί 

σε έναν αριθμό από δυσάρεστες παρενέργειες. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και με τις 

φαρμακευτικές αγωγές που χρησιμοποιούνται για τον καρκίνο, όπου συμπεριλαμβάνονται η 

χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία, με πολλές ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως: κόπωση, 

διάρροια, έμετος, απώλεια μαλλιών και όρεξης, ναυτία. Ακόμα όμως και τα μικρά φυσικά 

προβλήματα όπως η απώλεια μαλλιών, μπορεί να προκαλέσουν πολύ άγχος στους ασθενείς 

(Sanderson, 2004). 

    Επίσης, σύμφωνα με τη Sanderson (2004) oι σωματικές αλλαγές που προκαλούνται από 

χρόνιες ασθένειες και η αντιμετώπισή τους μπορεί να οδηγήσουν σε σεξουαλικά 

προβλήματα. Για παράδειγμα πολλοί άνθρωποι με στεφανιαίες ασθένειες αναφέρουν μία 

μείωση στη σεξουαλική τους δραστηριότητα, η οποία  προκαλείται από το φόβο ότι ίσως κάτι 

τέτοιο θα οδηγούσε σε καρδιακή προσβολή. H σεξουαλική δραστηριότητα στους ασθενείς με 

καρδιακά προβλήματα δεν επιστρέφει συνήθως στα επίπεδα που βρισκόταν πριν (Sarafino, 

2006). 

 

 

1.1.2   Κοινωνικές επιπτώσεις 

 

    Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έρχεται αντιμέτωπος κάποιος με χρόνια ασθένεια 

είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ασθένειά του στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι 

ασθενείς μερικές φορές επιλέγουν να κρύψουν την κατάστασή τους από τους άλλους, 

εξαιτίας κάποιων ανησυχιών, μήπως οι άλλοι τους δείξουν οίκτο ή ακόμα και να τους 

εγκαταλείψουν και έτσι αποστασιοποιούνται από τις κοινωνικές σχέσεις (Sanderson, 2004). 

    Το να μιλήσει κανείς στους άλλους ανθρώπους για τη χρόνια ασθένεια έχει πολλά 

πλεονεκτήματα, όπως κοινωνική υποστήριξη αλλά και να μην αρνείται ο ίδιος την ασθένειά 

του. Αυτό όμως έχει και κάποια πιθανά προβλήματα. Οι φίλοι μπορεί να αποτραβηχτούν από 
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τον ασθενή, είτε επειδή φοβούνται μήπως αποκτήσουν και εκείνοι την ασθένεια είτε δεν 

αντέχουν να αντιμετωπίσουν τις σωματικές αλλαγές του. Εξαιτίας κάποιων αρνητικών 

πεποιθήσεων και προκαταλήψεων κάποιων ανθρώπων που έχουν για τις χρόνιες ασθένειες, οι 

ασθενείς αναφέρουν ότι νιώθουν ότι οι άλλοι τους αποφεύγουν και βιώνουν την έλλειψη 

κοινωνικής υποστήριξης, τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο (Sanderson, 2004). 

    Ακόμη όμως και αν τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι θέλουν να βοηθήσουν, μπορεί 

απλά να μην έχουν ρεαλιστικές ιδέες για το τι περνάνε οι ασθενείς. Σε κάποιες περιπτώσεις, η 

οικογένεια και οι φίλοι των ανθρώπων με χρόνια ασθένεια, έχουν μη ρεαλιστικές, υψηλές 

προσδοκίες σχετικά με το πώς οι ασθενείς θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται 

την ασθένειά τους. Κάποιες φορές μπορεί να είναι υπερβολικά προστατευτικοί ή ανεκτικοί 

και αυτό να δημιουργήσει στους ασθενείς το αίσθημα της εξάρτησης ή να τους κάνει 

εξαρτώμενους (Sanderson, 2004). Η εξάρτηση από άλλους μπορεί να αυξηθεί, κι αυτό μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα να απειλείται η αίσθηση του εαυτού. Μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής πραγματικότητας η οποία δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και 

στο να βασίζεται κανείς στον εαυτό του, πιθανόν να απειλήσει την αυτοεκτίμηση του 

πάσχοντος. Μπορεί επίσης να κάνει τις κοινωνικές του σχέσεις, οι οποίες στις κοινωνίες μας 

βασίζονται κυρίως στην έννοια της αμοιβαιότητας, ιδιαίτερα επισφαλείς. Ο ασθενής πρέπει 

διαρκώς να αξιολογεί την ορθότητα των απαιτήσεων που έχει από τους άλλους (Nettleton, 

2002). 

    Τα άτομα με κάποια χρόνια ασθένεια ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οικονομικά 

προβλήματα όταν τα συμπτώματά τους ή η θεραπεία που ακολουθούν επηρεάζουν την 

εργασία τους. Ο αντίκτυπος των χρόνιων ασθενειών σύμφωνα με τους Munir, Leka, Griffiths 

(2005) στην εργασία είναι μεγάλος και έχει δεχθεί πολλή προσοχή τα τελευταία χρόνια. 

Περίπου το 1/3 σε ηλικία 50 ετών του εργατικού δυναμικού, αντιμετωπίζει χρόνια ασθένεια, 

συνήθως καρδιαγγειακή. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα συμπτώματα της χρόνιας ασθένειας 

αναγκάζουν τα άτομα να είναι ανίκανα να εργαστούν ή για να κάνουν κάποια καθήκοντα. Σε 

άτομα που είναι χρόνια ασθενείς μπορεί να τους προσφέρονται λιγότερο απαιτητικές θέσεις 

εργασίας ή να μην παίρνουν προαγωγή επειδή οι εργοδότες τους πιστεύουν ότι είναι χάσιμο 

χρόνου να επενδύουν χρόνο και πόρους σε αυτούς (Sanderson,2004).  

    Πέρα όμως από τα παραπάνω προβλήματα, ένα αρκετά μεγάλο αν όχι το μεγαλύτερο και 

από το σοβαρότερα είναι εκείνο του στιγματισμού. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες όσο αφορά 

το στίγμα που συνοδεύει μια χρόνια ασθένεια και μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η 

«θεωρία του χαρακτηρισμού» ή η «θεωρία της απόδοσης ετικέτας» (Thomas Scheff, 1966 
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στο Οικονόμου και συνεργάτες, 2006). Σύμφωνα μ’ αυτήν, η συμπεριφορά του κοινού 

απέναντι σε άτομα που είναι διαφορετικά ή παρεκκλίνουν με τη συμπεριφορά τους από το 

μέσο όρο, δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά των τελευταίων αλλά από την ετικέτα που τους 

έχει αποδοθεί από το κοινωνικό σύνολο. Η συμπεριφορά του ίδιου του πάσχοντα δεν μπορεί 

να αποτρέψει την κοινωνική απομάκρυνση, καθώς η ετικέτα επιδρά πέρα και πάνω από την 

συμπεριφορά του. Το στίγμα ίσως είναι η πιο δυσάρεστη από τις συνέπειες που προκαλεί μια 

χρόνια ασθένεια καθώς εξαιτίας του η ασθένεια γίνεται πιο επώδυνη και σοβαρή. Η διάγνωση 

της ασθένειας πολλές φορές συνοδεύεται από το στίγμα και την περιθωριοποίηση που 

συνεπάγεται αποδεικνύοντας ότι οι κοινωνικές στάσεις και πρακτικές που σχετίζονται με την 

ασθένεια και συγκροτούν το στίγμα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές. Ο στιγματισμός των ατόμων 

που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας καθώς αποτρέπει από τη σωστή και 

έγκαιρη θεραπεία, την εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής και λόγω της ψυχολογικής 

πίεσης και των αντιφατικών κοινωνικών συνθηκών, επηρεάζει την πορεία της ασθένειας και 

γενικότερα την ποιότητας ζωής του ασθενή (Οικονόμου, Γραμανδάνη, Λουκή, Γιώτης & 

Στεφανής, 2006). 

 

 

1.1.3  Ψυχολογικές επιπτώσεις 

 

    Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με χρόνια ασθένεια συχνά βιώνουν ένα σοκ και 

δυσπιστία. Πρέπει πλέον να αλλάξουν τα σχέδια τους και τα όνειρά τους. Η δυσπιστία, η  

άρνηση, ο θυμός είναι μερικές από τις άμεσες αντιδράσεις όταν λαμβάνουν την διάγνωση της 

ασθένειας. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιο σύνηθες σε νεότερα άτομα καθώς είναι πιο 

ενοχλητικό από ότι σε μεγαλύτερη ηλικία (Sanderson, 2004).  

    Πολλοί άνθρωποι με χρόνια ασθένεια βιώνουν κατάθλιψη, η οποία είναι αποτέλεσμα της 

απώλειας ελέγχου που προέρχεται από την ασθένεια. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι ότι 

περίπου το 35% των ατόμων με αναπηρία υποφέρουν από κατάθλιψη, σε σύγκριση με το 

12% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Όμως αυτά τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης είναι 

συχνότερα στην αρχή ακολουθώντας την διάγνωση και με τον καιρό τείνουν να μειώνονται 

(Sanderson, 2004). 

    Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα που προκαλείται από την αβεβαιότητα λόγω της διάγνωσης 

της χρόνιας ασθένειας, είναι το άγχος. Μερικές φορές οι ασθενείς μαθαίνουν για την 
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ασθένειά τους πριν ακόμα εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα και αναρωτιούνται πότε θα 

ξεκινήσουν τα συμπτώματα και πως θα εξελιχθεί η ασθένεια. Το άγχος μπορεί να είναι 

ανεβασμένο όταν οι άνθρωποι νιώθουν καταβεβλημένοι στον να ελέγξουν την ασθένεια 

καθώς ανησυχούν και για τα μακροπρόθεσμα προβλήματα. Επίσης δεν ξέρουν τι να 

περιμένουν, πότε θα αρχίσουν τα συμπτώματα, τι συμπτώματα θα είναι, πότε θα μπορούν να 

πάνε πίσω στη δουλειά, πως θα αντιδράσουν οι άλλοι.  Κάποιες φορές το να βιώνει κανείς τα 

συμπτώματα από μία ασθένεια μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο άγχος, η περίοδος όμως 

αυτή είναι σχετικά μικρή (Sanderson,2004). 

    Το στρες που προκαλεί η χρόνια ασθένεια είναι δυνατόν να εξαντλήσει τους 

συναισθηματικούς πόρους ακόμα και του πιο ανεκτικού και αισιόδοξου ανθρώπου. Η χρόνια 

ασθένεια πρέπει να αντιμετωπίζεται μέρα με την μέρα, χρόνο με το χρόνο, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχει η πιθανότητα ίασης. Μολονότι οι χρόνιες καταστάσεις διαφοροποιούνται πράγματι 

όσο αφορά το βαθμό της σοβαρότητάς τους και της παρεμπόδισης που προκαλούν στη 

«φυσιολογική» ζωή, καθεμιά από αυτές δημιουργεί τουλάχιστον κάποια από τα προβλήματα 

και τις προκλήσεις που περιγράφονται παρακάτω (DiMatteo & Martin, 2011). 

    Αν και οι συνέπειες από την εμφάνιση μιας χρόνιας ασθένειας είναι κυρίως αρνητικές, οι 

άνθρωποι βιώνουν και κάποιες θετικές επιπτώσεις. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν ότι 

αισθάνονται πιο κοντά και έχουν περισσότερη επαφή με την οικογένειά τους και τους φίλους 

τους, ότι εκτιμούν περισσότερο τη ζωή, ότι αισθάνονται πιο συμπονετικοί και αλλάζει θετικά 

η αυτό-εικόνα τους, νιώθουν πιο δυνατοί, ικανοί να διαχειριστούν τα προβλήματά τους. 

Ακόμα το να λάβει κανείς μια διάγνωση χρόνιας ασθένειας μπορεί να τον οδηγήσει  στο να 

ασχοληθεί με συμπεριφορά προαγωγής της υγείας. Μπορεί τέλος, να ενθαρρύνει τους 

ασθενείς να ζήσουν μια ζωή ‘‘γεμάτη’’ και να συγκεντρωθούν στο να επιτύχουν τα όνειρά 

τους αντί να τα καθυστερούν (Sanderson, 2004). Όσοι αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη 

επιτυχία την χρόνια ασθένεια τείνουν επίσης να είναι αυτοί που πράγματι καταστρώνουν 

σχέδια και καταπιάνονται με την επίτευξη στόχων που είναι σημαντικοί για τους ίδιους. 

Πρέπει ωστόσο, να δεχτούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι στόχοι ενδείκνυται να 

παραμείνουν βραχυπρόθεσμοι και περιορισμένοι. (DiMatteo & Martin, 2011). 

    Όπως είδαμε παραπάνω οι χρόνιες ασθένειες επηρεάζουν τους ανθρώπους σε διάφορους 

τομείς. Η ισχύς και ο χαρακτήρας του αντίκτυπου που έχει η χρόνια ασθένεια στη ζωή του 

ατόμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το αναπτυξιακό στάδιο στη διάρκεια του οποίου 

εκδηλώνεται. 
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1.1.4   Η Χρόνια ασθένεια στην ενήλικη ζωή 

 

    Πολλοί ενήλικες πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Στις ΗΠΑ τα τρία τέταρτα των θανάτων 

των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών οφείλονται σε χρόνια νοσήματα. Η χρόνια ασθένεια στην 

ενήλικη ζωή συνοδεύεται από ένα μοναδικό και ιδιαίτερο σύνολο προκλήσεων. Όσοι 

ενήλικες υποφέρουν από κάποια πάθηση ήδη από την παιδική ηλικία, είναι πιθανό να 

αντιμετωπίζουν τις υπολειπόμενες συνέπειές της, εκτός από τους τρέχοντες σωματικούς 

περιορισμούς που αυτή ενέχει στην παρούσα φάση της. Για παράδειγμα μπορεί να μην έχουν 

αναπτύξει την κοινωνική ωριμότητά τους τόσο αποτελεσματικά όσο οι υγιείς συνομήλικοί 

τους. Από την άλλη μεριά, τα άτομα που προσβάλλονται από μια χρόνια ασθένεια μετά την 

ενηλικίωσή τους πολύ συχνά χρειάζεται να προσαρμοστούν σε έναν, ορισμένες φορές ριζικά, 

διαφορετικό τρόπο ζωής από εκείνον που είχαν συνηθίσει (DiMatteo,2011). 

 

 

1.1.5   Η χρόνια ασθένεια στην πρώιμη ενήλικη ζωή 

 

    Ο αντίκτυπος της ασθένειας μπορεί να είναι σοβαρός για τους ενήλικες και να επηρεάσει 

σημαντικά την οικογένεια καταγωγής (γονείς, αδέλφια), την οικογένεια δέσμευσης (σύζυγος, 

παιδιά) και το στενό κοινωνικό δίκτυό τους (διευρυμένη οικογένεια και στενοί φίλοι). Οι 

κοινωνική και η συναισθηματική ανάπτυξη δεν σταματά στην εφηβεία, αλλά συνεχίζεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια της πρώιμης 

ενήλικης ζωής (20-39 ετών περίπου), το άτομο αγωνίζεται τόσο να αρχίσει μια 

επαγγελματική σταδιοδρομία όσο και να συνάψει μια στενή διαπροσωπική σχέση. Η χρόνια 

ασθένεια μπορεί να παρεμποδίσει σοβαρά την επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι πιθανό το 

άτομο να μην μπορεί να ακολουθήσει πλέον την καριέρα που επιθυμεί και έχει επιλέξει και 

να χρειαστεί να καταστρώσει εναλλακτικά σχέδια. Οι σωματικοί περιορισμοί είναι δυνατόν 

να επιφέρουν αλλαγές στην ικανότητά του να σχετίζεται με το σύντροφό του ή την σύντροφό 

του. Η ασθένεια ή τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές σε επίπεδο φυσιολογίας, οι 

οποίες καθιστούν την σεξουαλική λειτουργία δύσκολη ή και ανέφικτη. Τέλος πολλοί 

ψυχολογικοί παράγοντες, όπως οι αλλαγές στην εικόνα του σώματος και οι αναδιατάξεις στο 

κοινωνικό περιβάλλον, ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της εικόνας που έχει το 

άτομο για τον εαυτό του και να περιορίσουν τις ευκαιρίες του να αναπτύξει στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και το βαθμό άνεσης και ασφάλειας που αισθάνεται στο 
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πλαίσιο αυτών. Κατά την διάρκεια της πρώιμης ενήλικης ζωής, η χρόνια ασθένεια είναι 

δυνατόν να θέτει τις διαπροσωπικές σχέσεις σε σοβαρό κίνδυνο, οι σχέσεις μεταξύ των 

ατόμων επαναδιαπραγματεύονται, επωμίζονται νέα βάρη και ευθύνες, πολλές φορές υπάρχει 

συναισθηματική αποξένωση αλλά και διαμόρφωση νέων προτύπων σχέσεων (DiMatteo & 

Martin, 2011). 

 

 

1.1.6   Χρόνια ασθένεια στη μέση ηλικία 

 

    Οι χρόνιες ασθένειες είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα ακόμα και στους 

ασθενείς μέσης ηλικίας (40-65 ετών), οι οποίοι διαθέτουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς 

και σημαντική συναισθηματική υποστήριξη. Μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη 

ανακατάταξης των ρόλων και του τρόπου ζωής μέσα στην οικογένεια, γεγονός που, όπως 

είναι κατανοητό, αποδεικνύεται αρκετά ψυχοπιεστικό για όλους. Ένας από τους δύο στην 

οικογένεια θα επωμιστεί περισσότερα «βάρη», ευθύνες και το άλλο μέλος που μέχρι τώρα 

παρείχε φροντίδα, ασφάλεια και προστασία στην οικογένεια θα είναι αυτός που θα χρειάζεται 

την φροντίδα των υπόλοιπων. Η χρόνια ασθένεια μπορεί επίσης να θέσει σε δοκιμασία την 

οικονομική σταθερότητα μιας οικογένειας. Οικονομικές πιέσεις που ίσως δημιουργηθούν 

είναι δυνατόν να περιορίσουν σημαντικά τις ευκαιρίες που προσφέρονται στα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας και τα περιθώρια των εξόδων που κάνουν, όπως επίσης να θέσουν υπό 

αμφισβήτηση την εικόνα που έχει ο πάσχων για τον εαυτό του ως μέλος που συνεισφέρει 

ενεργά στην οικογένειά του. Η ασθένεια εμποδίζει την άσκηση πολλών τυπικών καθηκόντων 

και υποχρεώσεων που έχει το άτομο μέσης ηλικίας, όπως η στήριξη των έφηβων παιδιών του 

ώστε να εξελιχθούν σε ενήλικες, η ενασχόληση με δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

που προσιδιάζουν σε άτομα της ηλικίας τους και η φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών του. 

Μέχρι τη ηλικία των 40,50 πολλοί άνθρωποι έχουν αποκτήσει μια αίσθηση κυριαρχίας επι 

της ζωής τους. Επίσης η ασθένεια μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου την ανάγκη για υιοθέτηση 

πιο άκαμπτων ρόλων, ακόμα και ρόλων που διαφέρουν αρκετά από αυτούς στους οποίους 

είχε συνηθίσει μέχρι στιγμής η οικογένεια. Πολλές φορές, η χρόνια ασθένεια επιφέρει 

κάποιες αλλαγές στη σεξουαλική σχέση του ζευγαριού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι 

δυνατόν ακόμα και να διακοπεί εντελώς η σεξουαλική επαφή στερώντας από το ζευγάρι την 

ευκαιρία για συναισθηματική εγγύτητα (DiMatteo & Martin, 2011). 
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1.1.7 Χρόνια ασθένεια και Τρίτη ηλικία 

 

    Η αβεβαιότητα που προκαλεί η χρόνια ασθένεια είναι συχνά εντονότερη στους ανθρώπους 

της τρίτης ηλικίας. Η απώλεια της ανεξαρτησίας είναι μια δύσκολη υπόθεση σε οποιαδήποτε 

ηλικία και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι καλούνται να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα 

σε κάποια στιγμή στη ζωή τους, ιδιαίτερα μετά από κάποιο σοβαρό γεγονός. Σε κοινωνικό 

επίπεδο, οι ηλικιωμένοι κάποιες φορές συναντούν εμπόδια λόγω των αρνητικών στερεοτύπων 

που διατηρούν για αυτούς οι νεότερες γενιές. Οι νεότεροι τους αντιλαμβάνονται ως πολύ 

διαφορετικούς από τους ίδιους. Κάποια στερεότυπα σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι σε 

θέση να κάνουν οι ηλικιωμένοι είναι πιθανό να περιορίσουν τις επαγγελματικές δυνατότητές 

τους και να επηρεάσουν αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις τους. Τα στερεότυπα  έχουν τη 

δύναμη να επηρεάσουν ακόμα και τα άτομα που τους φροντίζουν, όπως τους ιατρούς, τους 

νοσηλευτές, τους συμβούλους και τους θεραπευτές. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι 

αναμένουν λιγότερα από τα άτομα τρίτης ηλικίας, όπως επίσης συχνά υποτιμούν ή αγνοούν 

τις έγνοιες και τις ανησυχίες τους. Εκτός αυτών, πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες. Επίσης καλούνται να αντιμετωπίσουν και συναισθηματικές απώλειες, 

από θανάτους συγγενών, μοναξιά αλλά και αρκετές φορές κατάθλιψη, η οποία εκδηλώνεται 

ως αντίδραση στην πληθώρα των σωματικών, ψυχολογικών, οικονομικών και κοινωνικών 

απωλειών που υφίστανται. Παρόλα αυτά τα προβλήματα και τους περιορισμούς οι 

περισσότεροι είναι σχετικά ανεξάρτητοι και με κάποια βοήθεια είναι σε θέση να φροντίσουν 

τον εαυτό τους. Η βοήθεια αυτή προέρχεται κυρίως από τις οικογένειές τους. Όταν όμως δεν 

τα καταφέρνουν μόνοι τους οι ηλικιωμένοι μπαίνουν σε κάποιο ίδρυμα/γηροκομείο. Αυτό 

όμως δεν είναι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει αυτή την απόφαση αλλά και οι συνθήκες 

που πολλές φορές παρεμποδίζουν τις οικογένειες να φροντίσουν όσο θα χρειαζόταν τους 

ηλικιωμένους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Πολλοί άνθρωποι 

εξαντλούνται σωματικά, συναισθηματικά  και οικονομικά από την καθημερινή φροντίδα ενός 

εξαρτημένου συγγενή. Το έργο της φροντίδας, καταπονεί  αυτόν που την παρέχει και 

σχετίζεται με μια ποικιλία αρνητικών συμπεριφορών υγείας. Η κοινωνική υποστήριξη σε 

αυτά τα άτομα-φροντιστές συμβάλλει στην εξισορρόπηση  αυτών των συνεπειών (DiMatteo 

& Martin, 2011). 
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1.2. Καρδιαγγειακές Ασθένειες 

 

    Ο όρος «καρδιαγγειακές παθήσεις» (ή νόσοι) αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος διαταραχών 

του καρδιακού μυός και της λειτουργίας του (Καραδήμας, 2005). Η καρδιαγγειακή νόσος 

είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύει το 40% 

όλων των θανάτων. Δεν ήταν η κύρια αιτία  ασθένειας και θανάτου μέχρι τον 20ο αιώνα, για 

δύο λόγους. Σε προηγούμενες δεκαετίες, οι περισσότεροι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους από 

μολυσματικές ασθένειες και δεν ζούσαν αρκετά για να αναπτύξουν καρδιακή νόσο. Επίσης η 

καρδιαγγειακή ασθένεια είναι μια ασθένεια του εκσυγχρονισμού, που οφείλεται τουλάχιστον 

εν μέρει στις μεταβολές της διατροφής και στη μείωση του επιπέδου δραστηριότητας, που 

συνοδεύουν σύγχρονη ζωή. Λόγω αυτών των παραγόντων, στο γύρισμα του αιώνα, η 

στεφανιαία νόσος άρχισε να αυξάνεται, παρ’ ότι έχει αρχίσει πρόσφατα να σταθεροποιείται 

(Taylor,1999). 

    Τα ποσοστά καρδιακών νοσημάτων αυξάνουν με το πέρασμα της ηλικίας, ειδικά μετά την 

ηλικία των 45 ετών. Πολλοί περισσότεροι άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες αναπτύσσουν 

κάποια καρδιαγγειακή νόσο και πεθαίνουν εξαιτίας της. Στους άνδρες εμφανίζονται 4 φορές 

περισσότερες καρδιαγγειακές νόσοι σε σύγκριση με τις γυναίκες στις ηλικίες των 65 ετών και 

40 φορές περισσότερες στις ηλικίες κάτω των 45 ετών (Bellg, 2004 στο Καραδήμας, 2005). 

Γενικά η εμφάνιση τέτοιων νόσων στις γυναίκες καθυστερεί σχεδόν κατά 10 χρόνια σε 

σύγκριση με τους άνδρες, ενώ η εμφάνιση οξέων προβλημάτων όπως εμφράγματα ή 

αιφνίδιων θανάτων σχεδόν κατά 20 χρόνια. Οι γυναίκες όμως είναι πιθανότερο να πεθάνουν 

στη περίπτωση που εκδηλώσουν μια σχετική νόσο. Εκτός του φύλου και το κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση και την πορεία των 

καρδιαγγειακών παθήσεων (Καραδήμας, 2005).  

    Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι αρκετοί από τους παράγοντες κινδύνου 

για την εκδήλωση καρδιακής νόσου είναι δυνατόν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν, εάν οι 

άνθρωποι τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, η πιστή τήρηση της 

θεραπείας για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη (δύο 

προδιαθεσικοί παράγοντες που ευθύνονται για την ανάπτυξη καρδιακού νοσήματος), η 

διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους, η υιοθέτηση μιας διατροφής χαμηλής σε 

λιπαρά, η αποφυγή του καπνίσματος, η τακτική άσκηση και η τροποποίηση των 

συναισθηματικών αντιδράσεων στο στρες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου 

εμφάνισης καρδιακού νοσήματος (DiMatteo & Martin, 2011).  
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    Οι καρδιαγγειακές παθήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κυρίως τύπους: τις 

στεφανιαίες νόσους, τις διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων και την καρδιομυοπάθεια. Οι 

στεφανιαίες νόσοι έχουν να κάνουν με μεταβολές  σε μία ή περισσότερες από τις 

στεφανιαίες αρτηρίες που προκαλούν ανεπαρκή παροχή αίματος στην καρδιά (ισχαιμία) 

(Vander, Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001). Οι στεφανιαίες νόσοι αφορούν τη 

λειτουργία των καρδιακών αρτηριών και οφείλονται κυρίως στην αθηροσκλήρυνση, στη 

δημιουργία δηλαδή, «αθηρωματικών πλακών», οι οποίες αναπτύσσονται στο εσωτερικό των 

αρτηριών και προκαλούν στένωση ή απόφραξη. Τα αίτια για τη δημιουργία των 

αθηρωματικών πλακών δεν είναι απολύτως σαφή, αν και έχει διαπιστωθεί ένας αριθμός 

παραγόντων, όπως: η ηλικία, το φύλο, η κληρονομικότητα, το κάπνισμα, η υψηλή 

χοληστερόλη κ.ά. Επίσης πιθανούς παράγοντες επικινδυνότητας αποτελούν το στρες, ο 

θυμός, τα υψηλά τριγλυκερίδια (Καραδήμας, 2005).  

    Οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο εμφανίζουν μια σειρά σοβαρών προβλημάτων: 

1. Στηθάγχη που αναφέρεται σε πόνο στο στήθος ή έντονη δυσφορία, τα οποία έπονται 

συνήθως κάποιας σωματικής προσπάθειας ή στρες. Διαρκεί συνήθως για λιγότερο από 10΄και 

βελτιώνεται  με τη διακοπή της δραστηριότητας ή τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής. 

2. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), που λαμβάνει χώρα όταν ο 

καρδιακός μυς στερείται του αναγκαίου οξυγόνου, συνήθως εξαιτίας της απόφραξης κάποιας 

αρτηρίας. Αν η έλλειψη αίματος στον καρδιακό μυ είναι μικρή ή ατελής, τότε το άτομο 

εμφανίζει στηθάγχη. Αν όμως η έλλειψη αιμάτωσης είναι μεγάλη ή παρατεταμένη, τότε 

εκδηλώνεται το έμφραγμα. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αίσθημα πίεσης, 

συμπίεσης ή πόνου στο στέρνο, που κρατά περισσότερο από μερικά λεπτά ή που φεύγει και 

επανέρχεται, πόνοι που διαχέονται στους ώμους, το λαιμό ή τα άνω άκρα, τάση για 

λιποθυμία, εφίδρωση, ναυτία, δυσκολία στην αναπνοή, καθώς και μερικές φορές πυρετός και 

γαστρεντερικές διαταραχές. Ένα έμφραγμα μπορεί να οδηγήσει σε ανακοπή, η οποία, αν δεν 

αναταχθεί, προκαλεί το θάνατο του ατόμου. Περίπου οι μισοί όσων υφίστανται έμφραγμα, 

χρειάζονται περισσότερο από δύο ώρες για να φτάσουν στην κατάλληλη ιατρική δομή, ενώ 

αρκετοί χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Η πρόγνωση μετά από ένα έμφραγμα 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την έκταση της ζημιάς και την 

κατάσταση των καρδιακών κοιλιών. Όταν η κατάσταση των κοιλιών είναι καλή, το ποσοστό 

επιβίωσης φτάνει στο 70-95% για μια δεκαετία. Αν οι κοιλίες δυσλειτουργούν, τα ποσοστά 

μειώνονται στο 40-85% περίπου (Καραδήμας, 2005). Η διάγνωση αυτής της κατάστασης  

πιστοποιείται με την ανεύρεση των τυπικών για το έμφραγμα μεταβολών στο 
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ηλεκτροκαρδιογράφημα και με τη μέτρηση κάποιων συγκεκριμένων πρωτεϊνών στο πλάσμα 

(Vander, Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001). Οι διαγνωστικές διαδικασίες 

περιλαμβάνουν επίσης εργαστηριακά τεστ, τεστ κόπωσης, σπινθηρογράφημα, τομογραφία, 

εξετάσεις με τη χρήση ισότοπων, καθετηριασμό της καρδιάς, 24ωρο έλεγχο (Holter), 

υπερηχογράφημα κ.ά.  

3.Κοιλιακές αρρυθμίες, οι οποίες προκαλούνται από ένα είδος διακοπής του καρδιακού 

ρυθμού εξαιτίας της μη καλής οξυγόνωσης του καρδιακού μυός. Η αρρυθμία μπορεί να 

αφορά τους καρδιακούς κόλπους και συνήθως δεν είναι επικίνδυνη, ή τις κοιλίες, που 

συνήθως είναι απειλητική. Η  τελευταία οδηγεί συχνά σε κοιλιακή μαρμαρυγή, η οποία 

αποτελεί συχνή αιτία αιφνίδιων θανάτων (Καραδήμας, 2005). 

    Οι ασθένειες των καρδιακών βαλβίδων αφορούν προβλήματα που ανακύπτουν στη 

λειτουργία μιας ή περισσότερων εκ των τεσσάρων βαλβίδων: τη μιτροειδή, την αορτική, την 

πνευμονική ή την τριγλώχινα. Σε ποσοστό 50% των περιπτώσεων οι ασθένειες αυτές 

σχετίζονται με την εμφάνιση ρευματικού πυρετού κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία. Σε 

μεγάλο ποσοστό είναι, επίσης, εκφυλιστική νόσος. Ανάλογα με το είδος της βλάβης και τη 

βαλβίδα που θίγεται, το άτομο αντιμετωπίζει ποικίλα συμπτώματα όπως: καρδιακό άλγος, 

λιποθυμία, κόπωση, κολπική μαρμαρυγή κ.ά. Συχνά τα συμπτώματα εμφανίζονται ή γίνονται 

αντιληπτά σε προχωρημένο στάδιο. Η καρδιομυοπάθεια συνιστά την προοδευτική 

εξασθένιση του ίδιου του καρδιακού μυός. Όταν ο καρδιακός μυς δεν μπορεί πλέον να 

αντλήσει την αναγκαία ποσότητα αίματος, επέρχεται καρδιακή ανεπάρκεια συνεχώς 

επιδεινούμενη. Κύριες αιτίες για τη νόσο είναι η αθηροσκλήρυνση, η υπέρταση, το αλκοόλ, η 

υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, καθώς και άλλοι άγνωστοι λόγοι (Καραδήμας,2005). 

    Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, 

συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία 

και σε αρκετές περιπτώσεις, κάποια επέμβαση ή εγχείρηση. Στόχος της θεραπείας είναι η 

μείωση του κινδύνου για εκδήλωση εμφράγματος ή άλλου σχετικού σοβαρού προβλήματος 

υγείας, η πρόληψη πιθανών επιπλοκών, όπως: τα εγκεφαλικά επεισόδια, η μείωση της 

δυσφορίας και η διατήρηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής του ατόμου 

(Gatchel & Oordt, 2003, στο Καραδήμας, 2005). 

    Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να συμβάλει στη μείωση της υπέρτασης, στη μείωση της 

υψηλής χοληστερόλης, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου θρόμβωσης, στη μείωση του 

βαθμού ισχαιμίας και στην πρόληψη των αρρυθμιών. Οι παρεμβατικές ή εγχειρητικές 

διαδικασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) στις 
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περιπτώσεις στένωσης των αρτηριών και έχει ως στόχο τον «καθαρισμό» τους και την 

ελεύθερη δίοδο του αίματος. Αποτελεί συνήθως μια ελάχιστα επώδυνη και επικίνδυνη 

διαδικασία, που επιτυγχάνεται με καθετηριασμό του καρδιακού μυός. Πολύ συχνή είναι και η 

επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης των στεφανιαίων αρτηριών (bypass). Συνίσταται 

στη χειρουργική αφαίρεση ενός ή περισσότερων τμημάτων από υγιείς αρτηρίες ή αγγεία, 

συνήθως των κάτω άκρων ή της περιοχής του στέρνου και εν συνεχεία στη μεταμόσχευσή 

τους στις προβληματικές περιοχές των στεφανιαίων. Οι επεμβάσεις αυτού του είδους είναι 

στις πλείστες περιπτώσεις επιτυχείς. Άλλοι τύποι επεμβάσεων αφορούν τη μεταμόσχευση 

βαλβίδων ή και ολόκληρου του καρδιακού μυός σε περιπτώσεις μεγάλης καρδιακής 

ανεπάρκειας. Νεότερες εξελίξεις στο χώρο των επεμβάσεων περιλαμβάνουν διαδικασίες που 

δεν απαιτούν την τομή του στέρνου ή κάνουν χρήση της τεχνολογίας των λέιζερ. Οι ασθενείς 

που υποφέρουν από αρρυθμίες (κυρίως κοιλιακές) μπορούν να θεραπευτούν με την 

τοποθέτηση ενός βηματοδότη ή ενός απινιδωτή. Ο απινιδωτής είναι μια πολύ μικρή 

ηλεκτρική συσκευή, η οποία εμφυτεύεται στο στήθος του ασθενή και προκαλεί ένα μικρό 

ηλεκτροσόκ στην καρδιά σε κάθε περίπτωση που ανιχνεύει την έναρξη μιας απειλητικής 

κοιλιακής αρρυθμίας. Ο βηματοδότης εμφυτεύεται, επίσης, στο στήθος με στόχο να προλάβει 

έναν αργό καρδιακό ρυθμό, που θα καθίστατο επικίνδυνος για την επαρκή αιμάτωση του 

εγκεφάλου (Καραδήμας, 2005). 

    Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι έργο δύσκολο και 

απαιτητικό. Πέρα από την πολυπλοκότητα και τις πιθανές παρενέργειες της φαρμακευτικής 

αγωγής ή των εγχειρητικών παρεμβάσεων, οι ασθενείς θα πρέπει να προβούν σε σημαντική 

αναθεώρηση του τρόπου ζωής τους. Τα συνήθη εμπόδια για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των νόσων αυτών αφορούν τη συμπεριφορά, τον οργανισμό, το περιβάλλον και 

το συναίσθημα του ασθενούς. Τα εμπόδια αυτά μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση ή 

να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες ευνοϊκής πρόγνωσης (Καραδήμας,  2005). 
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1.2.1  Ψυχολογικοί παράμετροι που σχετίζονται με την έναρξη 

καρδιαγγειακών νόσων 

 

    Όπως αναφέραμε και παραπάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 

στεφανιαίας νόσου της καρδιάς (ΣΝΚ) καθώς και ότι στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνεται το 

ψυχολογικό στρες και ιδιαίτερα το σύνηθες πρότυπο αντιδράσεων του ατόμου σε αυτό.   

Όσον αφορά το εργασιακό στρες λόγου χάρη, έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οι άνθρωποι 

που εργάζονται σε μη ικανοποιητικές αλλά απαιτητικές και πολύ υπεύθυνες θέσεις 

εμφανίζουν συχνότερα ΣΝΚ σε σύγκριση με όσους εργάζονται σε λιγότερο απαιτητικές 

θέσεις. Επίσης η συσσώρευση ψυχοπιεστικών αλλαγών ζωής φαίνεται ότι συνδέεται με την 

εμφάνιση μιας πρώτης καρδιακής προσβολής, η οποία στη συνέχεια ακολουθείται από 

επαναλαμβανόμενες προσβολές. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ένα άτομο 

στις διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις είναι δυνατόν να καθορίσει το βαθμό επίδρασης 

του στρες στην εμφάνιση ΣΝΚ (DiMatteo & Martin, 2011).  

    Ο αντίκτυπος του στρες στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου έχει αποδειχθεί σε μελέτες 

οι οποίες χρησιμοποίησαν προδρομικό σχεδιασμό σε άτομα που βρίσκονταν ήδη σε υψηλό 

κίνδυνο. Σε ένα δείγμα ανθρώπων εκτίμησαν τις εμπειρίες του στρες που επέζησαν 

καρδιακής  προσβολής, με συνέντευξη που έγινε μία-δύο εβδομάδες μετά την προσβολή. Τα 

άτομα που είχαν μία μη θανατηφόρα υποτροπή της ασθένειας μέσα στους επόμενους οκτώ 

μήνες ανέφεραν σημαντικά περισσότερες έγνοιες στην πρώτη συνέντευξη από τα άτομα στα 

οποία δεν παρουσιάστηκε υποτροπή (Hewstone & Stroebe, 2007). 

    Αρνητικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά  όπως το ψυχολογικό στρες, η χαμηλή 

κοινωνική/οικονομική κατάσταση, η χρόνια ψυχολογική φόρτιση και το αίσθημα απόγνωσης 

οδηγούν σε αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Μάλιστα 30% του κινδύνου για οξύ 

έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να αποδοθεί στο ψυχολογικό στρες. Ειδικά λόγω του 

εργασιακού στρες ο κίνδυνος αυξάνεται πάνω από 50% και χάνονται 15 μέρες εργασίας το 

χρόνο. Μελέτες από τη Μονάδα Περιφερικών Αγγείων της Α΄ Πανεπιστημιακής 

Καρδιολογικής Κλινικής, έδειξαν ότι το ψυχολογικό στρες (έστω και βραχύ για λίγα μόνο 

λεπτά) επιδεινώνει τη λειτουργία των αγγείων, αλλά αντίθετα η ευχάριστη διάθεση και το 

γέλιο τη βελτιώνουν (Στεφανάδης, 2009). 

    Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι συμπτώματα της κατάθλιψης ανευρίσκονται 

συχνότερα σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και ιδιαίτερα σε εκείνους με καρδιακή 

ανεπάρκεια, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η κατάθλιψη μπορεί να συνεισφέρει στην 
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ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας σε ευάλωτους πληθυσμούς σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι 

συμβαίνει σε κατά τα άλλα υγιείς πληθυσμούς. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η ύπαρξη 

κατάθλιψης σε ηλικιωμένους ασθενείς με μεμονωμένη συστολική υπέρταση σχετίζεται με 

σημαντική αύξηση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας. Τέλος, πολυάριθμες μελέτες σε 

ασθενείς με στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, μετά από εγχείρηση 

αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) και καρδιακή ανεπάρκεια έχουν δείξει ότι η 

κατάθλιψη σχετίζεται με σημαντική επιδείνωση της ποιότητας της ζωής  και με αύξηση του 

κινδύνου νοσηλείας σε νοσοκομείο και θανάτου. Ωστόσο, όχι σπάνια, η μείζων κατάθλιψη 

υποδιαγιγνώσκεται και κατά συνέπεια υποθεραπεύεται στους ασθενείς με καρδιαγγειακά 

νοσήματα. Υπολογίζεται ότι λιγότερο από το 25% των ασθενών με καρδιακό νόσημα και 

μείζονα κατάθλιψη διαγιγνώσκονται ως καταθλιπτικοί και ότι μόνο οι μισοί από αυτούς που 

διαγιγνώσκονται ως καταθλιπτικοί λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την κατάθλιψη. 

Επιπλέον, η αναγνώριση της κατάθλιψης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια συναντά 

ιδιαίτερες δυσκολίες εξαιτίας των αλληλεπικαλυπτόμενων συμπτωμάτων και σημείων των 

δύο νοσημάτων, όπως η κόπωση, η απάθεια, η ανορεξία και ο περιορισμός των 

δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου,  είναι μείζονος σημασίας η κατανόηση τόσο από τους 

γιατρούς όσο και από τους ασθενείς του γεγονότος ότι η κατάθλιψη δεν είναι μια 

αναπόφευκτη αντίδραση στη χρόνια νόσο, αλλά μια αυτοτελής, σοβαρή, πλην όμως ιάσιμη 

νόσος (Παρίσης, Φουντουλάκη & Φιλιππάτος, 2008). 

    Οι πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί που συνδέουν την κατάθλιψη με δυσμενή πρόγνωση 

σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα είναι: α) η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, β) η 

νευροενδοκρινική δυσλειτουργία, γ) η ενεργοποίηση ανοσολογικών μηχανισμών, δ) η 

φλεγμονή, ε) η υπερκινητικότητα, στ) οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και ζ) η 

μεταβολικές διαταραχές. Οι παραπάνω παράγοντες μένουν μη πλήρως διευκρινισμένοι. Έως 

πρόσφατα η κατάθλιψη θεωρούνταν αμιγώς ψυχική νόσος, απαλλαγμένη από οργανικές 

διαταραχές. Ωστόσο, η ανακάλυψη ότι υπάρχουν πολλαπλοί βιολογικοί αγγελιοφόροι, 

νευροορμονικοί, ενδοκρινικοί και ανοσολογικοί, που εμπλέκονται στην επικοινωνία 

εγκεφάλου και περιφέρειας διαφώτισε την αμφίδρομη σχέση της κατάθλιψης με τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει βρεθεί ότι η κατάθλιψη σχετίζεται με αυξημένη δυσκαμψία 

των μεγάλων αρτηριών, αρτηριακή υπέρταση, στυτική δυσλειτουργία και μεταβολικές 

διαταραχές όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία, συσχετίσεις που υποδηλώνουν 

ότι οι διαταραχές στο επίπεδο των αγγείων μπορεί να εμπλέκονται στη σχέση κατάθλιψη- 

καρδιακή νόσος. Διάφορες βιολογικές ουσίες φαίνεται να παίζουν αιτιολογικό ρόλο στη 
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αγγειακή βλάβη που αποδίδεται στην κατάθλιψη. Μεταξύ αυτών, περισσότερο έχουν 

μελετηθεί ορισμένες αγγειοδραστικές ουσίες όπως η κορτιζόλη και οι κατεχολαμίνες, ουσίες-

μεσολαβητές της φλεγμονής και η ομοκυστεΐνη, ένα μόριο που συμμετέχει στο μεταβολισμό 

του θείου (Παρίσης, Φουντουλάκη & Φιλιππάτος, 2008). 

    Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αντικείμενο σημαντικών μελετών αποτέλεσε ο ρόλος των 

μεταβολών στη λειτουργία  των αιμοπεταλίων, των βασικών κυττάρων των μηχανισμών 

αιμόστασης και της θρόμβωσης, σε ασθενείς με κατάθλιψη. Μετά την ενεργοποίησή τους τα 

αιμοπετάλια εκκρίνουν σεροτονίνη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επίπεδα σεροτονίνης  στο αίμα 

σχετίζονται με την παρουσία στεφανιαίας νόσου και την εκδήλωση καρδιακών επεισοδίων, 

ιδίως σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Ακόμα μεταβολές του συμπαθητικού νευρικού 

συστήματος και των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων του καρδιακού μυός, διαταραχές του 

καρδιακού ρυθμού και αυξημένη καρδιακή συχνότητα στην ηρεμία αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία ως υπόβαθρο καρδιαγγειακών συμβάντων σχετιζόμενων με καταθλιπτική 

συμπτωματολογία. Πρόσφατα η μελέτη TOVA (Triggers Of Ventricular Arrhythmias) έδειξε 

σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και εμφυτεύσιμο απινιδωτή θετική συσχέτιση της 

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με τις εκφορτίσεις για κοιλιακές αρρυθμίες. Οι 

εκφορτίσεις υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και επιδεινώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης 

στους ασθενείς με απινιδωτή. Η κατάθλιψη από την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο κοιλιακών 

αρρυθμιών που απαιτούν εκφορτίσεις κι έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος κακοηθών 

αρρυθμιών απειλητικών για τη ζωή (Whang et al., 2005 στο Παρίσης, Φουντουλάκη & 

Φιλιππάτος, 2008). 

     Τέλος παράλληλα με τους προαναφερθέντες βιολογικούς μηχανισμούς, υπάρχουν 

ιδιαίτεροι τρόποι συμπεριφοράς που συνδέουν την κατάθλιψη με την αυξημένη νοσηρότητα 

και θνητότητα σε ασθενείς με καρδιακή νόσο, όπως η φτωχή συμμόρφωση στην 

προτεινόμενη αγωγή και στους διαιτητικούς περιορισμούς, τα περιορισμένα κίνητρα για 

αλλαγή του τρόπου ζωής, για αυτοφροντίδα και συστηματική άσκηση καθώς και συνέχιση 

του καπνίσματος (Παρίσης, Φουντουλάκη & Φιλιππάτος, 2008). 

    Ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό πεδίο, στο οποίο συνδέθηκαν οι ψυχολογικοί παράγοντες 

με την εμφάνιση ασθενειών, είναι αυτό που περιέλαβε τη μελέτη του Προτύπου 

Συμπεριφοράς Τύπου Α. Η Συμπεριφορά Τύπου Α είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός 

τρόπος συμπεριφοράς. Αφορά την προδιάθεση του ατόμου να σκέφτεται, να αισθάνεται και 

να δρα με συγκεκριμένους τρόπους, ως αντίδραση σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 

καταστάσεις. Παρότι ως έννοια είναι περίπλοκη και τα ερευνητικά στοιχεία είναι κάποιες 
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φορές αντικρουόμενα, η Συμπεριφορά Τύπου Α θεωρείται πλέον ότι περιγράφει μια επαρκώς 

τεκμηριωμένη σχέση μεταξύ του ψυχισμού και του σώματος (DiMatteo & Martin, 2011).  

    Οι καρδιολόγοι M. Friedman και R. Rosenman περιέγραψαν πρώτοι το Πρότυπο 

Συμπεριφοράς Τύπου Α. Παρατήρησαν ότι πολλοί από τους ασθενείς που έπασχαν από 

καρδιακά νοσήματα εμφάνιζαν ένα συνήθη και ιδιαίτερο τρόπο συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα 

ήταν διαρκώς ανήσυχοι, νευρικοί, σαν να κάθονταν στα «καρφιά», βρίσκονταν υπ’ ατμόν και 

είχαν την τάση να κάθονται στην άκρη της καρέκλας, σαν να επρόκειτο ανά πάσα στιγμή να 

φύγουν τρέχοντας. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της Συμπεριφοράς Τύπου Α είναι ο 

επιθετικός και ακατάπαυτος αγώνας του ατόμου να επιτυγχάνει όλο και περισσότερα σε όλο 

και λιγότερο χρόνο. Το άτομο Τύπου Α είναι υπερβολικά ανταγωνιστικό και καταβάλει 

μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη συνεχώς ανανεούμενων στόχων, ενώ ταυτόχρονα 

διακρίνεται από αισθήματα βιασύνης, ανυπομονησίας και επιθετικότητας απέναντι στους 

γύρω του. Γίνεται εύκολα εχθρικό ως προς τα άλλα άτομα και «κινητοποιείται υπερβολικά», 

είτε πρόκειται για σωματικά ή για συναισθηματικά ερεθίσματα. Σε ψυχολογικό επίπεδο, αυτή 

η κινητοποίηση λαμβάνει τη μορφή ενός αισθήματος επιτακτικής πίεσης όσον αφορά το 

χρόνο, αλλά και του αισθήματος θυμού, το οποίο εκφράζεται προς όσους σπαταλούν άσκοπα 

το χρόνο. Το άτομο με πρότυπο συμπεριφοράς Τύπου Α εμφανίζει χρόνια υπερδιέγερση και 

είναι δυνατόν να παραμείνει σε έξαψη όλη την ημέρα, κάθε μέρα, ενώ του είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να χαλαρώσει (DiMatteo & Martin, 2011).  

    Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών και της στεφανιαίας νόσου έχει σχέση με την συμπεριφορά Τύπου Α 

(Marks, Murray, Evans & Willig, 2000).  Οι σύγχρονες έρευνες σε σχέση με την έννοια της 

συμπεριφοράς Τύπου Α προσανατολίστηκαν στον ακριβή διαχωρισμό των στοιχείων του 

προτύπου συμπεριφοράς Τύπου Α που είναι περισσότερο επικίνδυνα για την εμφάνιση 

στεφανιαίας νόσου. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που είναι δραστήριοι, εκφραστικοί και με 

ζωντάνια δεν φαίνεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. 

Αντίθετα, φαίνεται ότι κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν από κάποιο καρδιακό τα 

άτομα που βιώνουν χρόνια συναισθήματα εχθρότητας, θυμού και επιθετικότητας, ιδιαίτερα 

μάλιστα όσα διακατέχονται από μια θεμελιώδη δυσπιστία απέναντι στους άλλους. Συνεπώς, 

είναι σημαντικό να διαχωριστούν τα πρότυπα συμπεριφοράς που αντανακλούν υγεία, 

ζωντάνια, εκφραστικότητα και ψυχικά χαρίσματα από εκείνα που αντανακλούν μη υγιή, 

επιθετική εχθρότητα. Τα αισθήματα εχθρότητας, καχυποψίας και δυσπιστίας που στρέφονται 

εναντίον των άλλων ανθρώπων φαίνεται ότι σχετίζονται σταθερά με την εμφάνιση 
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στεφανιαίας νόσου και τους θανάτους της νόσου αυτής. Επιπλέον παρά τις στερεότυπες 

αντιλήψεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα καταπιεσμένα συναισθήματα είναι δυνατόν να 

συμβάλλουν στην εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου, η πλειονότητα των ερευνητών 

συμφωνεί πως οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στα στεφανιαία νοσήματα εμφανίζουν την 

αντίθετη ακριβώς τάση. Με άλλα λόγια, δεν υποφέρουν σιωπηλά αλλά εκρήγνυνται, 

επιδεικνύοντας συχνές και ανοιχτές εκδηλώσεις εχθρότητας (DiMatteo & Martin, 2011).  
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2. ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

 

 

     Στατιστικές δείχνουν ότι στο 70-90% του γενικού πληθυσμού υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

υγείας το οποίο μπορεί να διαγνωστεί ιατρικά και να αντιμετωπιστεί συνήθως 

αποτελεσματικά. Εντούτοις στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν αναζητείται ιατρική 

βοήθεια ή τα άτομα δεν απευθύνονται έγκαιρα στο γιατρό, ακόμα και αυτά που αναγνωρίζουν 

το πρόβλημα της υγείας τους (Κοκκέβη, 2008). Οι ιδέες και οι απόψεις των ανθρώπων για 

μια ασθένεια είναι αυτές που καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο θα προσέξουν το σώμα 

τους και θα παρατηρήσουν τα συμπτώματα. Όλα αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη 

συμπεριφορά και την αντίδρασή τους. Γενικά οι γνωστικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην αντίληψη των συμπτωμάτων αλλά και στην αναζήτηση βοήθειας. Μπορούν να 

επηρεάζουν τα άτομα στο να καθυστερήσουν να αναζητήσουν βοήθεια αλλά και στο να 

κάνουν συχνά ελέγχους για την υγεία τους (Sutton, Baum & Johnston, 2004, Kaptein, 

Scharloo, Helder, Kleijn, Korlaar & Woertman, 2002). 

    Όταν ένα άτομο βιώνει ένα ή περισσότερα συμπτώματα, συνήθως δεν τα αντιλαμβάνεται 

απομονωμένα μεταξύ τους, αλλά επιδιώκει να τα οργανώσει νοητικά σε νοσολογικές 

οντότητες. Προσπαθεί να αποδώσει στο σύνολο των συμπτωμάτων του κάποιο όνομα και 

επιδιώκει να προσδιορίσει την ασθένεια από την οποία πάσχει. Τότε εδραιώνονται 

συγκεκριμένες προσδοκίες που αφορούν ποια άλλα συμπτώματα θα βιωθούν, πόσο θα 

διαρκέσει η ασθένεια κ.λπ. Οι άνθρωποι δηλαδή αναπτύσσουν νοητικές αναπαραστάσεις των 

διαφόρων σωματικών παθήσεων. Για παράδειγμα, όταν αισθάνονται συμπτώματα όπως 

υψηλό πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, ρίγος, μυϊκούς πόνους στην πλάτη και στα κάτω άκρα, 

μη παραγωγικό βήχα,  πονόλαιμο και ρινόρροια, το πιο πιθανό που θα σκεφτούν για όλα αυτά 

τα συμπτώματα, είναι ότι προέρχονται από τον ιό της «γρίπης» (Αναγνωστόπουλος, 1995). 

    Το γνωστικό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών, όσον αφορά την αντιμετώπιση ενός 

προβλήματος υγείας, λειτουργεί αυτόματα και ασυνείδητα, προκειμένου το άτομο να βιώσει 

συνειδητά την απειλή της υγείας του και να ενεργοποιηθεί για να την αντιμετωπίσει. Με λίγα 

λόγια, το άτομο δεν επεξεργάζεται μεμονωμένα στοιχεία των πληροφοριών που 

προσλαμβάνει, αλλά προσπαθεί να τα συγκροτήσει σε «σχήματα». Το «σχήμα» είναι μια 

υποθετική, αφηρημένη γνωστική δομή, ένα «δέμα πληροφοριών», αποθηκευμένο στη μνήμη, 

που αναπαριστά γενική γνώση για καταστάσεις, αντικείμενα, γεγονότα ή σχέδια για δράση 

(Αναγνωστόπουλος, 1995). Η ενεργοποίηση μιας σχηματικής αναπαράστασης της ασθένειας 
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μπορεί αυτόματα να ενεργοποιήσει πληροφορίες που σχετίζονται με διαδικασίες που 

κωδικοποιούνται στη μνήμη με την ασθένεια (Henderson, Orbell & Hagger, 2009). Σύμφωνα 

με το Sutton et al. (2004), τα γνωστικά σχήματα μας βοηθούν να οργανώσουμε και να 

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

ψάχνουν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα σχήματα που ήδη έχουν και δεν 

ασχολούνται με πληροφορίες που δεν σχετίζονται μ’ αυτά.  

    Η εμπειρία της ασθένειας και η αντίδραση του ατόμου σε αυτήν εξαρτάται αρχικά από την 

αντίληψη των συμπτωμάτων. Η διαδικασία με την οποία το άτομο βιώνει τα συμπτώματα 

είναι σύνθετη, επηρεαζόμενη όχι μόνο από την οργανική κατάσταση, αλλά και από τη 

συναισθηματική διάθεση, τη μάθηση, από γνωστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Όμως το 

άτομο δεν βιώνει μεμονωμένα συμπτώματα, τα οργανώνει σε ένα σύνολο και τα ερμηνεύει 

σύμφωνα με ορισμένες γνωστικές αναπαραστάσεις που έχει σχετικά  με διάφορες  ασθένειες. 

Αυτές οι αναπαραστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς προσανατολίζουν το άτομο στην 

αντιμετώπιση της αρρώστιας και στην αναζήτηση βοήθειας για την αποκατάσταση της υγείας 

του. Ωστόσο, προκειμένου να εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του, θα 

πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να εξαλείψει ορισμένες μεροληψίες στους συλλογισμούς. Η 

αντίληψη της σοβαρότητας και των επιπτώσεων μιας ασθένειας υφίστανται διαστρεβλώσεις. 

Για παράδειγμα, αποδίδουμε μεγάλη βαρύτητα σε πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα 

διαφόρων νοσημάτων που προέρχονται από επιλεγμένα, συμπτωματικά και μη 

αντιπροσωπευτικά δείγματα πληθυσμών. Άλλοτε πάλι πιστεύουμε ότι οι σπάνιες αρρώστιες 

είναι πιο σοβαρές από τις συνηθισμένες και αναζητούμε συχνότερα ιατρικές πληροφορίες γι’ 

αυτές. Η αντίληψη ότι πολλά άτομα μοιράζονται την ίδια μοίρα με εμάς φαίνεται να 

λειτουργεί καθησυχαστικά (Αναγνωστόπουλος, 1995). Το αίτιο όλων αυτών εντοπίζεται σε 

στρεβλώσεις της γνωστικής διαδικασίας αξιολόγησης και αναπαράστασης της κατάστασης 

(Καραδήμας, 2005). 
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2.1  Γνωστικές Αναπαραστάσεις της ασθένειας  

 

    Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία πεποιθήσεων, στάσεων και πρακτικών που σχετίζονται με 

το τι είναι υγεία ή ασθένεια, φυσιολογικό ή παθολογικό, ανάλογα με την κοινωνία. Η εξέλιξη 

των αντιλήψεων περί την ασθένεια στον πολιτισμό μας, μας διδάσκει ότι η ασθένεια, όπως τη 

γνωρίζουμε, αποτελεί πάντα τη συνάρθρωση ανάμεσα σε μια κάποια φυσική πραγματικότητα 

και μια κοινωνική συμπεριφορά (Χρηστάκης, 2008). 

    Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα αντιληπτικά μας συστήματα, αποτελούν τη βάση 

πάνω στην οποία ο οργανισμός σχηματίζει τις νοητικές του αναπαραστάσεις. Ο όρος 

αναπαράσταση αναφέρεται στα στοιχεία που χρησιμοποιεί το γνωστικό μας σύστημα για την 

περιγραφή και την κατανόηση του κόσμου και επηρεάζεται από βιολογικούς και 

ψυχολογικούς παράγοντες (Πόθος & Οικονόμου, 2010). 

     Κάθε άτομο αναπτύσσει ορισμένες ιδέες, γνώμες και απόψεις γύρω από τις διάφορες 

αρρώστιες, βασιζόμενο σε όσα ακούει, από διάχυτες πληροφορίες που κυκλοφορούν  μεταξύ 

των ανθρώπων, σε όσα διαβάζει σχετικά με τις ασθένειες και όσα μαθαίνει από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε όσα βιώνει άμεσα και προσωπικά κατά τη 

διάρκεια της ζωής του. Τις πληροφορίες αυτές τις χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει 

γνωστικές αναπαραστάσεις ή για να δημιουργήσει μοντέλα κοινής λογικής, «κοινού νου» 

σχετικά με τις διάφορες ασθένειες (Αναγνωστόπουλος, 1995). 

     

 

2.1.1. Σχέσεις γνωστικών αναπαραστάσεων με την υγεία 

 

    Οι Weinman και Petrie (1997) πρότειναν ότι η μελέτη των αντιλήψεων της ασθένειας, ή 

πιο συγκεκριμένα των γνωστικών αναπαραστάσεων της ασθένειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως ένα νέο πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου που οι άνθρωποι αντιδρούν σε μια 

ασθένεια.  

    Η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για την κατάσταση της υγείας τους αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που καθορίζει την αναζήτηση ή μη των ιατρικών υπηρεσιών. Η αντίληψη αυτή 

διαφέρει από άτομο σε άτομο. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι έχουν διαμορφωμένες 

πεποιθήσεις και στάσεις για την υγεία και την ασθένεια που επηρεάζουν τον τρόπο που αυτοί 

αντιδρούν στα συμπτώματα και τη νόσο. Αυτές οι αντιλήψεις διαμορφώνονται μέσω των 

μελών της οικογένειας ή των φίλων που είχαν παρόμοιες εμπειρίες και κάτω από την επιρροή 
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των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Επηρεάζουν, δε στα άτομα, τη συμπεριφορά που 

σχετίζεται με την πρόληψη νοσηρών καταστάσεων, με την αναγνώριση ή την άρνηση των 

συμπτωμάτων, την αποδοχή και εφαρμογή των ιατρικών συστάσεων καθώς και τις 

προσδοκίες για τη μελλοντική κατάσταση της υγείας τους (Κοκκέβη, 2008). 

    Οι αντιλήψεις της ασθένειας, έχει αποδειχθεί ότι καθοδηγούν την αντιμετώπιση, την 

έναρξη και τη χρήση της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και την αξιολόγηση των θεραπευτικών 

επιδράσεων. Έρευνα για τις σχέσεις μεταξύ των αντιλήψεων των ασθενών και της ασθένειας 

δείχνει ότι η ευνοϊκή πορεία της νόσου φαίνεται να σχετίζεται με υψηλά σκορ με τις 

αντιλήψεις του εσωτερικού προσωπικού ελέγχου. Η υψηλή συμφωνία ασθενούς-γιατρού 

σχετικά με την ταυτότητα και τις αιτίες της ασθένειας, έδειξε μια παρόμοια σχέση. Επίσης, 

μια πεποίθηση ότι η ασθένεια θα είναι διακοπτόμενη ή ασυνεχή και ένα χαμηλό επίπεδο 

αντιληπτικής ανικανότητας ή η σοβαρότητα της ασθένειας φαίνεται να σχετίζονται με πιο 

θετικά αποτελέσματα. Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε μια κριτική της αξιολόγησης των 

αντιλήψεων ασθένειας, για τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ τους. Γενικά δείχνουν ότι 

όταν το στυλ αντιμετώπισης χαρακτηρίζεται με το να είναι ενεργός, εκφραστικός, και να 

σκέφτεται θετικά ο ασθενής οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας, 

καθώς και πιο θετικά αποτελέσματα στην πορεία της νόσου και υψηλότερα επίπεδα 

ψυχολογικής ευημερίας. Με βάση την βιβλιογραφία, φαίνεται ότι οι αντιλήψεις και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ιατρική, 

ψυχολογική και συμπεριφορική έκβαση (Scharloo, Kaptein, Weinman, Hazes, Willems, 

Bergman, Rooijmans, 1998).    

     Επίσης στις αντιλήψεις των ασθενειών (πεποιθήσεις για την ταυτότητα της ασθένειας, 

χρονοδιάγραμμα, συνέπειες και συναισθηματικές αναπαραστάσεις) η διαφοροποίηση ήταν 

σημαντική ανάμεσα σ’ αυτούς που πανικοβάλλονται εύκολα και σ’ αυτούς που δεν 

πανικοβάλλονται. Καθώς οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού ανέφεραν 

περισσότερα συμπτώματα, αντιλαμβάνονταν την ασθένειά τους να είναι πιο μακρόχρονη και 

θεωρούσαν μεγαλύτερη την επίπτωση της νόσου στην καθημερινή ζωή τους. Αυτό σχετίζεται 

με την έρευνα από Scharloo et al. (1998) ο οποίος διαπίστωσε ότι μια ισχυρή ταυτότητα 

ασθένειας, η πίστη σε μεγάλη διάρκεια ασθένειας και η πίστη σε πιο σοβαρές συνέπειες 

σχετιζόταν περισσότερο με μειωμένη λειτουργικότητα (Howard, Hallas, Wray, Carby, 2009). 

    Μεγάλο μέρος της έρευνας που εξετάζει τις αντιλήψεις ασθενειών με χρόνιες παθήσεις, 

δείχνει συσχετίσεις μεταξύ των αντιλήψεων της ασθένειας και στη συμμόρφωση στη 

θεραπεία, στη λειτουργική αποκατάσταση, στις συμπεριφορές αυτοδιαχείρισης, και την 
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ποιότητα  σχεδιασμού  της  ζωής. Η θεωρία ασχολείται με το τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι εξηγούν τη συμπεριφορά τους στον εαυτό τους  ή τους άλλους,  στο που αποδίδουν 

την ασθένειά τους, εξωτερικές (κατάσταση) ή εσωτερικές (προδιάθεση) αιτίες αλλά και την 

σταθερότητα, αν δηλαδή η αιτία παραμένει η ίδια ή αν αλλάζει στο μέλλον και τέλος την 

δυνατότητα ελέγχου, αν το άτομο δηλαδή έχει ή είχε τον έλεγχο για την αιτία. Για 

παράδειγμα, ασθενείς με καρκίνο στο τελικό στάδιο, είχαν λιγότερο ακλόνητες πεποιθήσεις 

σχετικά με τους παράγοντες που πίστευαν ότι οφειλόταν η ασθένειά τους και είχαν την τάση 

να αποδίδουν την ασθένειά τους στο θέλημα του Θεού ή στη γενετική, ενώ οι ασθενείς με 

χρόνια ασθένεια έτειναν να αναφέρουν ως αίτια τη διατροφή ή το περιβάλλον. Οι συγγραφείς 

πρότειναν ότι οι ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο τείνουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς 

τους ενάντια στην αυτο-ενοχοποίηση ως μέσο αντιμετώπισης της ασθένειά τους. Ο Leventhal 

και οι συνεργάτες του έκαναν μια σαφή σχέση μεταξύ των αναπαραστάσεων της ασθένειας 

και στον τρόπο αντιμετώπισης και τις στρατηγικές και πρότεινε ότι είναι αιτιώδης ο 

σύνδεσμος, δηλαδή, οι  αναπαραστάσεις θα οδηγήσουν άμεσα σε απαντήσεις που αφορούν 

την αντιμετώπιση και την υιοθέτηση στρατηγικών (Price et al., 2012).  

    Ωστόσο, έρευνες σχετικά με τις πεποιθήσεις δείχνουν ότι η αντίληψη της ασθένειας έχει 

μεγαλύτερη επιρροή από την ίδια ασθένεια. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι η σοβαρότητα  της 

κατάστασης του ασθενούς έχει λιγότερη σχέση με την ικανότητά τους να  προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους, αλλά μάλλον ήταν η αντίληψή τους για τις συνέπειες 

και τη διάρκεια της ασθένειάς τους που επηρέασαν την προθυμία τους να προσπαθήσουν να 

κάνουν προσαρμογές στον τρόπο ζωής και να έχουν πρόσβαση στη διαθέσιμη θεραπευτική 

υποστήριξη. Οι ερευνητές αποδέχονται ότι οι πεποιθήσεις των ασθενών είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς για την υγεία τους, και οι επαγγελματίες της 

υγείας χρησιμοποιούν τα συμπεράσματά τους για την ενημέρωση και την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων ψυχολογικών παρεμβάσεων για θετικές συμπεριφορές υγείας (Lau-Walker, 

2007). 
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2.2  Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας.  

 

    Η τήρηση των ιατρικών οδηγιών από τους ασθενείς, ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση της υγείας μας  και των πιθανών προβλημάτων, ο τρόπος 

με τον οποίο διαχειριζόμαστε θέματα που αφορούν την υγεία μας και τα συμπτώματα που 

μας απασχολούν (π.χ. εάν θα πάμε σε ένα γιατρό ή απλά ζητήσουμε τη συμβουλή ενός 

γνωστού), είναι ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το πώς τα 

άτομα αντιλαμβάνονται τους κινδύνους για την υγεία τους και το πώς αντιδρούν σε 

προγράμματα πρόληψης ή προαγωγής της υγείας, καθώς και το ποιοι παράγοντες 

διαμορφώνουν τις συνήθειες υγείας ή το ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην υιοθέτηση νέων 

συμπεριφορών (Καραδήμας, 2005). 

    Οι Safer, Tharps, Jackson και Leventhal (1979, όπως αναφέρεται στο Καραδήμας, 2005) 

έδειξαν ότι μεταξύ της συνειδητοποίησης των συμπτωμάτων και της ανάληψης δράσης για 

την αντιμετώπισή τους μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί να επιμεριστεί σε τρία 

μέρη: στο χρόνο που απαιτείται, για να καθορίσει το άτομο, εάν τα συμπτώματα που το 

απασχολούν, αποτελούν ενδείξεις ασθένειας, στο χρόνο που χρειάζεται, για να καθορίσει, εάν 

απαιτείται ιατρική ή άλλη παρέμβαση, καθώς και στο χρόνο που μεσολαβεί ως την ανάληψη 

δράσης και την επίτευξη κάποιου αποτελέσματος. Ο συνολικός χρόνος που διαφεύγει είναι 

σημαντικός, ειδικά σε ορισμένες κρίσιμες καταστάσεις, ενώ τα δύο πρώτα μέρη καθορίζονται 

σε μεγάλο βαθμό από την αντίληψη του ατόμου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.    

Η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας ή η ανάληψη άλλης σχετικής δράσης σχετίζεται σαφώς με 

την ύπαρξη συμπτωμάτων. Επειδή, όμως, όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν κατά καιρούς κάποια 

συμπτώματα, θα πρέπει το άτομο να κρίνει, εάν αυτό που το απασχολεί είναι κάτι επικίνδυνο 

ή κάτι περαστικό. Σχετικές έρευνες, δείχνουν όμως ότι, ακόμα και αν το άτομο αξιολογεί το 

σύμπτωμα που αντιμετωπίζει ως επικίνδυνο, είναι πιθανό μερικές φορές να μην καταφύγει 

άμεσα στη κατάλληλη ιατρική βοήθεια. Από την άλλη πλευρά πολλά άτομα καταφεύγουν σε 

συχνές ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις ακόμα και για μικρά προβλήματα ή παράπονα 

(Καραδήμας, 2005). 

    Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

προστασία και τη διατήρηση του επιπέδου υγείας, ενώ η πρόβλεψη των συμπεριφορών αυτών 

είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για ερευνητικούς λόγους αλλά κυρίως παρεμβατικούς. 

Βέβαια η εν γένει ανθρώπινη συμπεριφορά που σχετίζεται με θέματα υγείας, όπως και όλη η 

ανθρώπινη συμπεριφορά, καθορίζεται από μια πλειάδα παραγόντων, όπως: βιολογικές 
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μεταβλητές, δημογραφικά χαρακτηριστικά και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, την 

επίδραση των προτύπων με καταλυτικό το ρόλο της οικογένειας, το πολιτισμικό πλαίσιο, την 

προσωπικότητα και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά, τη συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου, γνωστικούς παράγοντες. Έτσι έχει αναπτυχθεί μια σειρά μοντέλων, κυρίως 

κοινωνιογνωστικών, τα οποία προσπαθούν να φωτίσουν τους παράγοντες εκείνους, που 

διαμορφώνουν τις παραπάνω συμπεριφορές, αλλά και τις πεποιθήσεις που τα άτομα φέρουν 

για την υγεία τους. Επίσης βοηθούν στη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων 

πρόληψης, αντιμετώπισης της μη-τήρησης των ιατρικών οδηγιών, εγκατάστασης νέων 

συμπεριφορών υγείας, πρόβλεψης της αντίδρασης σε μια διάγνωση. (Καραδήμας, 2005). 

    Τα μοντέλα αυτά υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, 

«αναπαριστά», μια κατάσταση (π.χ. μια ασθένεια ή μια συνήθεια που σχετίζεται με το 

επίπεδο υγείας), θα καθορίσει και την τελική συμπεριφορά του. Oι περισσότεροι άνθρωποι 

έχουν τουλάχιστον τρία μοντέλα της ασθένειας (Nerenz & Leventhal, 1980, στο Taylor, 

1999) : 

- Οξεία ασθένεια, πιστεύεται ότι προκαλείται από συγκεκριμένες ιογενείς ή βακτηριακούς 

παράγοντες και είναι μικρής διάρκειας χωρίς μακροπρόθεσμες συνέπειες (π.χ. η γρίπη). 

- Χρόνια ασθένεια, η οποία προκαλείται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 

των συνηθειών για την υγεία και είναι μεγάλης διάρκειας, συχνά με σοβαρές συνέπειες (π.χ. 

οι καρδιακές παθήσεις). 

- Κυκλική ασθένεια, χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενες περιόδους κατά τις οποίες είτε 

υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν συμπτώματα (π.χ. έρπης). 

    Υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα στα μοντέλα ασθένειας που οι άνθρωποι κατέχουν για 

τις διαταραχές τους και ανάλογα με μοντέλο της νόσου που έχει ένα άτομο μπορεί να 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του, που σχετίζονται με την εν λόγω νόσο. Για 

παράδειγμα, το διαβήτη μπορεί ένα άτομο να το δει ως μια οξεία κατάσταση που προκαλείται 

από μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, ενώ ένα άλλο άτομο με την ίδια ασθένεια 

μπορεί να το δει ως μια γενετική κατάσταση που διαρκεί για το υπόλοιπο της ζωής του με 

δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα 

αντιμετωπίζουν τις διαταραχές τους με διαφορετικό τρόπο, θα διατηρούν διαφορετικά 

επίπεδα επαγρύπνησης προς τα συμπτώματα και θα παρουσιάζουν διαφορετικά μοτίβα του 

ζητούν θεραπεία. Όποια αντίληψη της ασθένειας έχει ένα άτομο, αυτό θα καθορίζει τις 

συμπεριφορές υγείας με σημαντικούς τρόπους (Taylor, 1999). 
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    Εκτός από αυτές τις γενικές έννοιες της ασθένειας, οι άνθρωποι κατέχουν επίσης 

οργανωμένες αντιλήψεις, που ονομάζεται πρωτότυπη νόσος, για συγκεκριμένες ασθένειες. 

Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει πρωτότυπο ασθένειας, καρδιακή νόσο, μια χρόνια 

ασθένεια που εμπλέκει το κάπνισμα, το υπερβολικό βάρος, κακή άσκηση ως αιτίες, πόνο στο 

στήθος και κίνδυνο καρδιακής προσβολής ως συνέπειες, μακρά διάρκεια, καθώς και τη 

πιθανότητα να είναι μοιραία. Τα πρωτότυπα νόσου βοηθούν τους ανθρώπους να οργανώνουν 

και να αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές αισθήσεις που μπορεί να μην είναι 

διαφορετικά ερμηνεύσιμα. Έτσι, ένα άτομο που αισθάνεται ευάλωτο σε καρδιακή νόσο, θα 

ερμηνεύσει το πόνο στο στήθος διαφορετικά από εκείνον που δεν έχει αυτή την ασθένεια 

όπου θα μπορούσε να θεωρήσει τα ίδια συμπτώματα, σημάδια από γαστρική δυσφορία. Οι 

οργανωμένες αντιλήψεις της νόσου, οδηγούν τους ανθρώπους να ερμηνεύουν τις νέες 

πληροφορίες, που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ανθρώπων για τη θεραπεία που αναζητούν, 

οδηγούν τους ανθρώπους να μεταβάλουν ή να μην τηρήσουν φαρμακευτική τους αγωγή και 

να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη μελλοντική υγεία (Bishop & Converse, 1986). Επίσης  

μια παλαιότερη έρευνα έδειξε ότι η υπέρταση γίνεται αντιληπτή από τους πάσχοντες 

σύμφωνα με τους τρεις παραπάνω τρόπους. Ανάλογα με το πώς την αντιλαμβάνονταν, είχαν 

και την ανάλογη συμπεριφορά. Το 85% όσων αντιλαμβάνονταν την υπέρταση ως οξεία, 

σταμάτησαν την φαρμακευτική αγωγή τους εντός του εξαμήνου. Αντίθετα, από όσους την 

εξέλαβαν ως χρόνια ασθένεια, μόνο το 17% σταμάτησε άκαιρα την αγωγή (Καραδήμας, 

2005).  

    Από πολλές σχετικές έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι γνωστικές αναπαραστάσεις 

της ασθένειας είναι αρκετά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες όπου ανάλογα με τον τρόπο 

που οι ασθενείς αντιλαμβάνονται την υγεία, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και την 

ασθένεια (Heijmans, 1998). Με λίγα λόγια λοιπόν, από όλα τα παραπάνω που αναφέραμε 

φαίνεται ότι οι συμπεριφορές υγείας είναι πολύ σημαντικές για την ίδια την υγεία και την 

ασθένεια, αλλά και επηρεάζονται και διαμορφώνονται ανάλογα τα σχήματα και τις 

αναπαραστάσεις των ασθενών. Αν και έχουν προταθεί διάφορα σχετικά μοντέλα, εδώ θα 

παρουσιάσουμε ένα από εκείνα που έχουν λάβει μεγαλύτερη εμπειρική υποστήριξη, το 

μοντέλο κοινής λογικής. 
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2.3 Το Μοντέλο της Κοινής Λογικής (Common Sense Model) 

 

    Το μοντέλο της κοινής λογικής είναι το πλέον πρόσφατα ανεπτυγμένο μοντέλο γύρω από 

τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά που σχετίζονται με τις απειλές κατά της υγείας. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο που βασίζεται στη θεωρία της αυτορρύθμισης και αναπτύχθηκε 

από τον H.Leventhal και τους συνεργάτες του (1980). Προήλθε από την αρχική δουλειά του 

Leventhal πάνω στην επίδραση της επικοινωνίας, που χρησιμοποιεί το φόβο. Είχε βρεθεί ότι, 

άσχετα από το επίπεδο του φόβου, το μήνυμα ήταν αποτελεσματικό, εάν παρείχε ή 

προκαλούσε ένα σχέδιο δράσης. Αυτό το εύρημα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο 

παράγοντας-κλειδί ήταν ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αντιληπτή η απειλή. Έτσι 

αναπτύχθηκε ένα μοντέλο διπλής επεξεργασίας (μοντέλο κοινής λογικής) για την 

αναπαράσταση του φόβου και της απειλής. Το μοντέλο αυτό έτυχε στη συνέχεια περαιτέρω 

επεξεργασίας, για να λάβει τη μορφή που παρακάτω παρουσιάζουμε (Καραδήμας, 2005). 

    Η κύρια θεώρηση  του μοντέλου κοινής λογικής (CSM) είναι ότι οι αναπαραστάσεις των 

ασθενών για την ασθένειά τους, επηρεάζουν τις αντιδράσεις για την αντιμετώπισή της και 

αυτό με τη σειρά του ενδέχεται να επηρεάζει άλλους τομείς που αφορούν κρίσεις όπως η 

ποιότητα ζωής, οι συναισθηματικές αντιδράσεις (Llewellyn, McGurk, Weinman, 2007). Το 

μοντέλο κοινής λογικής σύμφωνα με τον Leventhal (1980) είναι ένα μοντέλο ‘‘παράλληλης 

διαδικασίας’’ στην οποία οι άνθρωποι τυπικά κάνουν αυθόρμητες γνωστικές και 

συναισθηματικές αναπαραστάσεις της ασθένειάς τους. Έτσι μια αναπαράσταση της 

ασθένειας μπορεί όχι μόνο να συμπεριλάβει τις γνωστικές διαστάσεις που αναφέρθηκαν, 

αλλά και τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικοί, 

καθοριστικοί παράγοντες των συναισθηματικών εκβάσεων (Moss- Morris, Weinman, Petrie, 

Horne & Cameron, 2002). 

    Το μοντέλο της Κοινής Λογικής υποθέτει ότι το άτομο δημιουργεί νοητικές 

αναπαραστάσεις της ασθένειάς του, βασισμένο σε συγκεκριμένες και αφηρημένες πηγές 

πληροφόρησης, με σκοπό να κατανοήσει την κατάσταση και να διαχειριστεί το πρόβλημα. Η 

ερμηνεία αυτών των πληροφοριών είναι που διαμορφώνει το πρώτο βήμα στη διαδικασία 

αναζήτησης βοήθειας, με την εμπλοκή σε μια στρατηγική αντιμετώπισης ή την υιοθέτηση 

μιας θεραπευτικής αγωγής διαχείρισης της ασθένειας. Όλες οι αναπαραστάσεις της ασθένειας 

καθοδηγούνται από τρεις πηγές. Η πρώτη πηγή πληροφόρησης, είναι η γενική «δεξαμενή» 

πληροφοριών, που ήδη έχουν αφομοιωθεί από το άτομο από προηγούμενη κοινωνική 

επικοινωνία και πολιτισμική γνώση της ασθένειας. Η δεύτερη πηγή είναι οι πληροφορίες από 
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το εξωτερικό κοινωνικό περιβάλλον, πως το αντιλαμβάνονται οι σημαντικοί άλλοι ή οι 

έγκυρες πηγές όπως ο γιατρός ή οι γονείς. Τέλος, τα άτομα ολοκληρώνουν τις 

αναπαραστάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τους την τωρινή εμπειρία τους με την ασθένεια. Η 

«τωρινή εμπειρία» αναφέρεται στις σωματικές και συμπτωματικές πληροφορίες που 

βασίζονται στην τωρινή αντίληψη και τις προηγούμενες εμπειρίες με την ασθένεια. Η τωρινή 

εμπειρία ακόμη περιλαμβάνει τη γνώση για την αποτελεσματικότητα από προηγούμενες 

εμπειρίες που χρησιμοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια. Παράγοντες όπως ο 

τύπος της προσωπικότητας και το πολιτιστικό φόντο μπορεί ακόμη να είναι σημαντικά 

(Hagger & Orbell, 2003). Εάν για παράδειγμα, μια γυναίκα νιώθει έντονη ζαλάδα που διαρκεί 

μέρες, θα αρχίσει πιθανώς να «αναπαριστά» την κατάσταση αυτή με βάση τι γνωρίζει ή τι 

έχει ακούσει ότι μπορεί να σημαίνει μια διαρκής ζαλάδα, τι λένε για αυτό σημαντικά 

πρόσωπα του περιβάλλοντός της, καθώς και τι η ίδια νιώθει (π.χ. η ένταση του συμπτώματος, 

ο βαθμός δυσλειτουργίας που προκαλεί, ο φόβος που δημιουργείται, η ύπαρξη συνοδών 

συμπτωμάτων). Επίσης θα συνυπολογιστεί εάν έχει ξαναπαρουσιάσει το σύμπτωμα στο 

παρελθόν, τι έκανε τότε και πως  εξελίχθησαν τα πράγματα (Καραδήμας, 2005). 

    Οι πληροφορίες από όλες αυτές τις πηγές συμβάλλουν σε μια ατομική κατανόηση ή 

διαμόρφωση μιας αναπαράστασης της κατάστασής τους σε μια διαδικασία δύο επιπέδων. Ο 

Leventhal ισχυρίζεται ότι η διαδικασία στην κατασκευή αυτής της αναπαράστασης είναι 

συμμετρική στην οποία γίνονται συνδέσεις μεταξύ των αφηρημένων και συγκεκριμένων 

πηγών των πληροφοριών. Για παράδειγμα, εμπειρίες συμπτωμάτων ή σχηματικών 

πληροφοριών από ένα άτομο μπορεί να αναγκάσουν στην αναζήτηση σημαντικής μνήμης για 

αφηρημένες πληροφορίες συνδέοντας εκείνα τα συμπτώματα με τις αποθηκευμένες 

διαγνώσεις ή ταμπέλες. Αυτό μετά αναγκάζει ένα άτομο να δημιουργήσει μια σχηματική 

αναπαράσταση της ασθένειας συνδεδεμένης με την αφηρημένη ταμπέλα της ασθένειας. Αυτό 

το σχήμα βασίζεται σε συγκεκριμένη απόδειξη και εμπνέει για την αναζήτηση σημαντικών 

σωματικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διαγνωσμένη κατάσταση. Ο Leventhal 

υπονοεί ότι αυτός ο συμμετρικός κανόνας που συνδέει τα συμπτώματα με την διάγνωση είναι 

αυτόματος και διαισθητικός. Τελικά, είναι η αντίληψη και η αναπαράσταση των 

διαφορετικών πηγών των πληροφοριών που οδηγεί στην κατασκευή της αναπαράστασης της 

ασθένειας μέσω συμμετρικά γνωστικών (αφηρημένων και  εμπρόθετων) και σχηματικών 

(συγκεκριμένων και αντιληπτικών) διαδικασιών (Leventhal, Dienfenbach & Leventhal, 1992 ,  

Hagger & Orbell, 2003). 
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    Το μοντέλο κοινής λογικής αποδίδει μεγάλη σημασία στο ρόλο που το κοινωνικό πλαίσιο 

αναφοράς του ατόμου διαδραματίζει. Συχνά τα άτομα επιλέγουν να μην αξιολογήσουν και να 

μην αντιδράσουν σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, προτού στραφούν προς τα μέλη του 

περιβάλλοντός τους, όπως: μέλη της οικογένειας, γνωστούς και φίλους, συναδέλφους κ.λπ.  

Ειδικά η γνώμη των οικείων, που στο παρελθόν τους έχει απασχολήσει το ίδιο ζήτημα, 

βαραίνει σημαντικά. Όμως η επίδραση αυτή δεν είναι μονόδρομη. Η αντίληψη που το άτομο 

αρχίζει να διαμορφώνει, επηρεάζει τόσο το είδος της βοήθειας που θα αναζητηθεί, όσο και 

τον τρόπο με τον οποίο θα κριθούν οι γνώμες των άλλων, όπως και την αντίδραση στη 

βοήθεια που πιθανώς προσφερθεί. Όλες αυτές οι πληροφορίες αρχίζουν  να διαμορφώνουν 

σταδιακά μια αναπαράσταση της κατάστασης σε δύο επίπεδα-διεργασίες, που εξελίσσονται 

κατά τρόπο συμμετρικό: τη γνωστική αναπαράσταση της ασθένειας και τη συναισθηματική 

αναπαράσταση της ασθένειας. Οι διεργασίες αυτές είναι μερικώς ανεξάρτητες μεταξύ τους 

και μπορούν να κινητοποιήσουν όμοιες ή διαφορετικές συμπεριφορές. Κάθε μία από τις δύο 

διεργασίες κινητοποιεί την εφαρμογή κάποιων συμπεριφορών-στρατηγικών (π.χ. αποφυγή, 

επαναξιολόγηση, επίλυση προβλήματος), που ως στόχο έχουν την επίλυση του προβλήματος, 

αλλά και τη μείωση του βαθμού απειλής που βιώνει το άτομο. Οι συμπεριφορές αυτές 

αξιολογούνται και έτσι, διαμορφώνεται η συμπεριφορά που το άτομο που θα επιλέξει να 

ακολουθήσει, αλλά και τα συναισθήματα που θα βιώσει (Καραδήμας, 2005). 

 

 

2.3.1 Οι διαστάσεις μοντέλου Κοινής Λογικής 

 

    Παρά τις πολλές διαφορετικές ορολογίες, μεθοδολογίες, και τα θέματα, η έρευνα για τη 

δομή των αντιλήψεων της ασθένειας προτείνει τις εξής πέντε διαστάσεις: α) η ταυτότητα της 

ασθένειας, η οποία συνίσταται  στην ονομασία της και στα συμπτώματά της, β) τα αίτια και η 

υποκειμενική παθογένεια της ασθένειας, γ) οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

συνέπειές της, δ) η εξέλιξη της ασθένειας, που περιλαμβάνει τις αντιλήψεις σχετικά με την 

πορεία της και τη διάρκειά της, την οξεία ή χρόνια φύση της και την πρόγνωσή της και ε) η 

ίαση, που περιλαμβάνει τις ενέργειες του ατόμου (π.χ. ποια θεραπεία θα ακολουθήσει) για να 

αναρρώσει και να συνέλθει από την αρρώστια του. Άλλοι ερευνητές προτείνουν κάποιες 

άλλες παραμέτρους των γνωστικών αναπαραστάσεων διαφορετικών ασθενειών. Αυτές οι 

παράμετροι είναι: α) η σοβαρότητα της νόσου (πόσο μεταδοτική είναι, πόσο δύσκολο είναι 

να θεραπευτεί, ποια μπορεί να είναι η διάρκειά της και σε ποιο βαθμό απαιτεί ιατρική 
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παρακολούθηση), β) η προσωπική ευθύνη του πάσχοντος στην πρόκληση της αρρώστιας και 

της θεραπείας της, γ) η ικανότητα ελέγχου της κατάστασης από το ίδιο το άτομο ή από 

κάποιον ειδικό και δ) η δυνατότητα επηρεασμού της πορείας της αρρώστιας, γεγονός που 

εξαρτάται από την απρόβλεπτη εξέλιξη των συμπτωμάτων (Αναγνωστόπουλος, 1995). 

    Η διάσταση της αιτίας αναπαριστά τις πεποιθήσεις που αναφέρονται στους παράγοντες που 

είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση της ασθένειας ή της αρρώστιας. Ένας αριθμός 

διαφορετικών αιτιολογικών παραγόντων έχουν αναγνωριστεί στην έρευνα πάνω στις 

αναπαραστάσεις της ασθένειας και ένας αριθμός διαστάσεων που υποβόσκουν που 

ξεπρόβαλλαν διαισθητικά από την παραγοντική ανάλυση έχουν αναγνωριστεί. Παραδείγματα 

διαστάσεων που έχουν αναγνωριστεί είναι βιολογικής αιτίας (ανοσοποιητικό σύστημα, 

μικρόβια, ιοί) και ψυχολογικής αιτιολογίας (νοητική συμπεριφορά, υπερκόπωση, 

προσωπικότητα) (Moss-Morris, Weinman, Petrie, Horne & Cameron, 2002). Υπάρχει μια 

επικάλυψη στα ατομικά στοιχεία. Οι συνέπειες της ασθένειας στη ζωή ενός ατόμου 

αναφέρονται στις πεποιθήσεις όσον αφορά τον αντίκτυπο της ασθένειας στη συνολική 

ποιότητα της ζωής ή στον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργική ικανότητα. Η 

ταυτότητα της ασθένειας αναφέρεται σε δηλώσεις όσον αφορά τις πεποιθήσεις σχετικά με την 

ταμπέλα της ασθένειας και τη γνώση σχετικά με τα συμπτώματά της. Ωστόσο σχεδόν πάντα 

μετριέται από ένα απλό άθροισμα των αυτό-αναφορών, των βιωμένων εμπειριών παρά των 

συνειρμικών πεποιθήσεων, που κάνουν τη διάκριση μεταξύ των πεποιθήσεων σχετικά με την 

συμπτωματολογία της ασθένειας και την εμπειρία των συμπτωμάτων. Η χρονική πορεία της 

ασθένειας αναφέρεται στις πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειας και 

την κλίμακα του χρόνου των συμπτωμάτων της ασθένειας. Στον συνυπολογισμό περαιτέρω 

αναπαραστάσεων των διαστάσεων της ασθένειας αναφέρονται και οι πεποιθήσεις που 

αφορούν τη θεραπεία ή την ελεγξιμότητα μιας ασθένειας (Lau & Hartman, 1983). Η 

διάσταση θεραπείας/ελέγχου αναφέρεται στην αίσθηση της ενδυνάμωσης όσον αφορά την 

παρουσία των συμπεριφορών αντιμετώπισης ή την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

(Hagger & Orbell, 2003). Oι πέντε αυτές διαστάσεις φαίνονται να αναπαριστούν μια βασική 

προοπτική χρόνου: α) κοιτώντας προς τα πίσω τα αίτια, β) κοιτώντας τον παρόντα χαρακτήρα 

του προβλήματος (ταυτότητα, συμπτώματα, σοβαρότητα) και γ) κοιτώντας προς το μέλλον 

τις συνέπειες και την πορεία της ασθένειας (Marks, Murray, Evans & Willig, 2000). 

    Όπως προείπαμε, οι άνθρωποι προβαίνουν σε παράλληλη γνωστική και συναισθηματική 

αναπαράσταση της κατάστασης της υγείας τους. Η γνωστική αναπαράσταση  περιλαμβάνει 

όσα ήδη συζητήσαμε. Εκτός όμως από τους παράγοντες αυτούς, συναισθήματα, όπως: ο 
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φόβος, το άγχος και η ανησυχία, μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του ατόμου, 

κατά τρόπο μάλιστα καθοριστικό, ενώ οι επιδράσεις τους διατηρούνται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Το άγχος, π.χ. εντείνει την «επαγρύπνηση» κατά την επεξεργασία των 

πληροφοριών και προάγει τον μηρυκασμό αρνητικών σκέψεων και πληροφοριών. Η 

επανάληψη αυτή συντελεί στην ανάπτυξη περισσότερο εκτεταμένων και πιο λεπτομερών  

αναπαραστάσεων κινδύνου. Επίσης ενισχύει την εστίαση της προσοχής σε συγκεκριμένα  

ερεθίσματα ή την στρέφει στις βραχυπρόθεσμες μόνο συνέπειες (Καραδήμας, 2005).  

    Το άγχος είναι πιθανό να επηρεάσει τη διαμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών των 

αναπαραστάσεων της ασθένειας: πεποιθήσεις σχετικά με την ταυτότητα, το χρονοδιάγραμμα, 

τις συνέπειες, την αιτία και τον έλεγχο. Το άγχος που σχετίζεται με αλλαγές στην αντιληπτική 

διαδικασία, μπορεί να βελτιώσει την ανίχνευση και την προσοχή στην ασθένεια που 

σχετίζονται με σημάδια,  μπορεί να προκαλέσει επίσης πιο ανεπαίσθητες επιδράσεις όσο 

αφορά την επεξεργασία, πληροφοριών. Για παράδειγμα, κάποιος που αισθάνεται ανήσυχος 

για μια φυσική θεραπευτική αγωγή μπορεί να ερμηνεύσει ότι δεν μπορεί να κάνει σωστά 

αυτό που πρέπει  (Cameron, 2002).  

    Επίσης  ένα άτομο που εξαιτίας μιας κληρονομικότητας ανησυχεί ιδιαιτέρως για την 

πιθανότητα να υποστεί κάποια στιγμή ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, προσέχει ιδιαιτέρως 

κάθε μικρό πόνο ή σχετικό σύμπτωμα που νιώθει στην περιοχή του στέρνου. Με την 

παραμικρή ενόχληση νιώθει ότι πιθανώς κινδυνεύει (συναισθηματική αναπαράσταση), 

συνδέει το ερέθισμα αυτό με μια ασθένεια (ταυτότητα), σκέφτεται πιθανά αίτια (π.χ. «ο 

πατέρας μου πέθανε από την καρδιά του») και αναλογίζεται τις πιθανές συνέπειες («θα 

προλάβω να πάω στο νοσοκομείο ή θα πάθω κάτι στο δρόμο;»). Έχει ήδη φτιάξει  μια πλήρη 

αναπαράσταση ασθένειας, την οποία είναι πιθανό να συλλογίζεται συνεχώς, καθώς ο πόνος 

επιμένει ή επανέρχεται ή καθώς εμφανίζονται άλλες εξωτερικές πηγές (π.χ. ένα άρθρο σε μια 

εφημερίδα) που προκαλούν φόβο και αναστάτωση. Η αναπαράσταση που δημιουργήθηκε, θα 

καθορίσει εν πολλοίς τη συμπεριφορά του ατόμου: είναι πιθανό να καταφεύγει διαρκώς σε 

ιατρικές εξετάσεις ή συμβουλές, να ασχολείται συστηματικά με υγιεινές μορφές διατροφής 

και διαβίωσης, να εκφράζει συνεχώς ανησυχία ή να εκδηλώσει κάποια μορφή φοβίας. Η 

τελική μορφή της συμπεριφοράς θα καθοριστεί από τα λοιπά ατομικά και περιβαλλοντικά 

στοιχεία (Καραδήμας, 2005). 
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    Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πεποιθήσεις των ανθρώπων που σχετίζονται με την υγεία είναι 

τροποποιήσιμες και συμβάλλουν στη θετική έκβαση των ασθενειών (Broadbent, Petrie, Main, 

Weinman, 2006). Η αποτελεσματική εκπαίδευση των ασθενών θα πρέπει να  αντιμετωπίσει  

τις ατομικές πεποιθήσεις σχετικά με την ασθένεια και τη θεραπεία, αλλά και να παρέχει 

στρατηγικές για την προώθηση της εμπιστοσύνης των ασθενών στην διαχείριση της αυτό-

φροντίδας. Στην εκπαίδευση αυτή και υποστήριξη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τόσο οι 

ίδιες οι αντιλήψεις των ασθενών όσο και η συναισθηματική τους κατάσταση. Οι ασθενείς 

πιστεύουν ότι πολλές από τις αιτίες της ασθένειά τους ήταν έξω από τον έλεγχό τους. 

Κατανοώντας, την αντίληψη του ασθενούς, διευκολύνεται μια πιο εξατομικευμένη 

προσέγγιση όσον αφορά τις αγωνίες του και τις πιθανές παρανοήσεις σχετικά με την ασθένειά 

του και την θεραπεία. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής 

αναπαράστασης του ασθενούς (άγχος, κατάθλιψη, συναισθηματικά συμπτώματα) και στην 

στάση του προς την αυτό-φροντίδα  (Goodman, Firouzi, Banya, Lau-Walker & Cowie, 2012). 

    Σύμφωνα με το μοντέλο της κοινής λογικής η γνωστική και η συναισθηματική 

αναπαράσταση περιλαμβάνουν τόσο αφηρημένες– εννοιολογικές όσο και συγκεκριμένες – 

αντιληπτικές διεργασίες και περιεχόμενα. Έτσι για παράδειγμα, μια γνωστική αναπαράσταση 

για τις καρδιαγγειακές νόσους στηρίζεται σε αφηρημένες πληροφορίες για τα αίτια και τα 

σχετικά συμπτώματα, αλλά και σε συγκεκριμένες μνήμες του ατόμου από την ασθένεια. 

Αφηρημένες – εννοιολογικές πληροφορίες μπορεί να είναι, επίσης, η διάγνωση από ένα 

γιατρό, η αίσθηση κληρονομικότητας, που μπορεί να υπάρχει σε μια οικογένεια σχετικά με 

ένα πρόβλημα υγείας, η πιθανότητα μετάστασης ενός όγκου, οι ενδείξεις ενός φαρμάκου, 

όπως αναγράφονται στη συσκευασία. Συγκεκριμένες – αντιληπτικές πληροφορίες μπορεί να 

είναι τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει ένα άτομο, η ένταση ή η διάρκειά τους, τα 

συναισθήματα φόβου ή ανησυχίας που βιώνει, η ανάμνηση ενός οικείου προσώπου στο 

νοσοκομείο, οι συνέπειες μιας εγχείρησης ή άλλης ιατρικής διαδικασίας, η αίσθηση 

αδυναμίας που πιθανώς βιώνει το άτομο, παλαιότερες εμπειρίες. Τα συγκεκριμένα – 

εμπειρικά περιεχόμενα θεωρούνται πιο «καυτά» και ισχυρά  και, συνεπώς, μπορούν να 

προβλέψουν καλύτερα τη συμπεριφορά σε σύγκριση με τα αφηρημένα – αντιληπτικά 

(Καραδήμας, 2005). 

    Οι αναπαραστάσεις ασθένειας του ατόμου μπορεί να είναι ατελείς ή καλά ανεπτυγμένες, 

σταθερές ή μεταβαλλόμενες, ανάλογα με τις εμπειρίες του ατόμου, τις συνθήκες και άλλους 

παράγοντες. Συνήθως η μάθηση και η προσωπική εμπειρία τείνουν να τις σταθεροποιήσουν. 

Επίσης σχετίζονται άμεσα με το ευρύτερο γνωστικό «σχήμα του εαυτού», καθώς στοιχεία της 
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αναπαράστασης σχετίζονται και συγκρίνονται με στοιχεία του εαυτού (π.χ. «έχω 

κληρονομικότητα»), ταυτόχρονα επιδρούν στην εικόνα του εαυτού (το «μέλλον μου») 

(Καραδήμας, 2005). 

    Έρευνες έχουν δείξει ότι το μοντέλο της κοινής λογικής επιβεβαιώνεται σε γενικές 

γραμμές, ενώ φαίνεται ότι μπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά την συμπεριφορά του ατόμου 

σε θέματα υγείας και ασθένειας. Οι Hagger και Orbell (2003) μεταναλύοντας 45 εμπειρικές 

μελέτες έδειξαν ότι μια ισχυρή αντίληψη ταυτότητας σχετίζεται με αποφυγή, αλλά και 

έκφραση συναισθημάτων, όπως και με χαμηλότερη υποκειμενική ευεξία, διάθεση και 

λειτουργικότητα. Ο υψηλός βαθμός ελέγχου σχετίζεται με την εφαρμογή στρατηγικών 

επίλυσης προβλημάτων και θετική αξιολόγηση της όλης κατάστασης, με υψηλότερη ευεξία 

και ενεργητικότητα, όπως και με μικρότερη δυσφορία, αλλά και καλύτερη έκβαση του 

προβλήματος. Τέλος όταν το άτομο δημιουργεί αναπαραστάσεις που περιλαμβάνουν 

αρνητικές συνέπειες και αρνητική πορεία της ασθένειας, τότε δηλώνει λιγότερη ευεξία και 

ενεργητικότητα, όπως και μεγαλύτερη αποφυγή και μεγαλύτερη έκφραση συναισθημάτων 

(Καραδήμας, 2005). 

    Παρά τη σπουδαιότητα του μοντέλου υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, οι 

περισσότερες σχετικές έρευνες αφορούν χρόνιες ασθένειες παρά οξείες. Επίσης αν και η 

διασύνδεση μεταξύ συναισθηματικής και γνωστικής αναπαράστασης φαίνεται σημαντική, δεν 

έχει αναπτυχθεί διεξοδικά. Επίσης, ο διαχωρισμός που το μοντέλο επιφέρει στις γνωστικές 

αναπαραστάσεις και το συναίσθημα, ελέγχεται, καθώς οι νέες αντιλήψεις για τη σχέση 

μεταξύ συναισθήματος και γνωστικών δομών και διεργασιών τονίζουν την επάλληλη και 

σύγχρονη δράση τους (Καραδήμας, 2005). Ένα πρόβλημα με την κοινωνική γνωστική 

προσέγγιση στη μελέτη των πεποιθήσεων της  ασθένειας  είναι ότι τείνει να αγνοεί το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο εκφράζονται οι πεποιθήσεις. O πολιτισμός επηρεάζει το χαρακτήρα των 

απαντήσεων που δίνουν οι άνθρωποι σε αυτές τις μελέτες. Επίσης μελέτες που παρουσιάζουν 

αιτιώδης εξηγήσεις της ασθένειας συχνά παραμελούν τα υπερφυσικά αίτια, επειδή οι 

άνθρωποι ντρέπονται να παραδεχτούν την πίστη τους σε αυτές τις αιτίες (Marks, Murray, 

Evans & Willig, 2000). Το μοντέλο κοινής λογικής μπορεί να είναι χρήσιμο πλαίσιο για τις 

αντιλήψεις των ασθενών, όμως υπάρχουν αμφιβολίες για τη χρήση ενός τέτοιου μοντέλου 

που να προβλέπει τις μακροχρόνιες εκβάσεις των παραγόντων που μπορούν να αλλάξουν 

κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας (Llewellyn, McGurk, Weinman, 2007). 
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    Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένα θεωρητικό μοντέλο και αποτελεί 

εργαλείο για τον έλεγχο υποθέσεων και για την καθοδήγηση σε δυνητικά σημαντικές 

περιοχές της έρευνας και της παρέμβασης. Ενέχει λοιπόν περιορισμούς, εφόσον δεν μπορεί 

να περιγράψει το σύνολο των άπειρων ατομικών προσεγγίσεων της ασθένειας και των 

συμπεριφορών υγείας. Παρόλα αυτά παρέχει ένα χρήσιμο οδηγό για την κατανόηση της  

της ασθένειας και των προσωπικών αντιδράσεων (Καραδήμας, 2005). 
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3.  Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

 

     Τα άτομα με χρόνια ασθένεια αντιμετωπίζουν μια σειρά διακριτών και έντονων 

στρεσογόνων καταστάσεων, όπως η διάγνωση, η θεραπεία, η υποτροπή, τα οποία μπορούν να 

καταβάλλουν ακόμα και ένα άτομο με αυξημένες δυνάμεις (Καραδήμας, 2005). Στις 

επιστήμες υγείας η χρόνια ασθένεια συχνά θεωρείται ως ένα φαινόμενο ξένο προς το 

περιβάλλον συμπεριφοράς που απαιτεί προσαρμοστική απάντηση και στρατηγικές 

αντιμετώπισης (Heurtin-Roberts, 1993). Η προσαρμογή σε μια χρόνια ασθένεια είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκη. Επηρεάζεται από όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας, αλλά και τους επηρεάζει σχεδόν όλους  (Καραδήμας, 2005). Οι άνθρωποι 

τείνουν να μεγιστοποιήσουν τις επιλογές στην προσωπική προσαρμογή όσο καλύτερα 

μπορούν, χρησιμοποιώντας ό, τι εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους (Heurtin-Roberts, 1993). 

    H προσαρμογή σε μια χρόνια ασθένεια, αφορά τέσσερις περιοχές: τη βιολογική (κόπωση, 

πόνος, άλλα συμπτώματα, παρενέργειες της αγωγής, λειτουργικότητα, προσαρμογή στην 

εξέλιξη της ασθένειας), την κοινωνική (απομόνωση, στίγμα, σχέσεις με οικογένεια- φίλους), 

τη συναισθηματική (αυτο-εικόνα, οικονομικά ζητήματα, επαναπροσδιορισμός  στόχων  και  

προσδοκιών,  επαναξιολόγηση  των  αξιών) και τη συμπεριφορά (έλεγχοι υγείας, τήρηση 

ιατρικών οδηγιών, διαχείριση της εξέλιξης της ασθένειας). Οι χρόνια ασθενείς 

αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα και ζητήματα επαγγελματικής υφής όπως π.χ. 

επαγγελματικός αναπροσδιορισμός, υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά και προβλήματα που 

αφορούν τις αλλαγές στην εικόνα του σώματος όπως νέες μειωμένες δυνατότητες και 

αντοχές, αίσθηση μεγαλύτερης ευπάθειας, ύπαρξη πόνου και άλλων συμπτωμάτων. Οι 

παραπάνω περιοχές είναι αλληλένδετες (Καραδήμας, 2005). 

    Ακόμα σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη προσαρμογή, έχουν οι πεποιθήσεις που οι 

ασθενείς κατέχουν σχετικά με την ασθένειά τους και ειδικά εκείνες που αφορούν τις  

αντιλήψεις για την αιτία της ασθένειας και οι πεποιθήσεις τους σχετικά με το αν η ασθένεια 

μπορεί να ελεγχθεί. Ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει, που οι ασθενείς ρίχνουν τελικά την 

ευθύνη για την ασθένειά τους. Πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την 

ασθένειά τους μέσω των πράξεών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι αντιλήψεις είναι 

σε κάποιο βαθμό σωστές (π.χ. κακές συνήθειες υγείας). Αυτο-κατηγορώντας τους εαυτούς 

τους, οι ασθενείς μπορεί να μην προσαρμοστούν επαρκώς στην ασθένειά τους, επειδή 

επικεντρώνονται σε πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν ή θα έπρεπε να έχουν γίνει για να 
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το αποτρέψουν. Η αντίληψη της αιτίας, όπως αυτή δημιουργείται μπορεί να αντιπροσωπεύει 

μια προσπάθεια για να αναλάβει ο ασθενής τον έλεγχο της διαταραχής. Η μπορεί  η αυτο-

ενοχοποίηση να είναι προσαρμοστική, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σχετικά με τις συνέπειες 

των άλλων κατηγοριών για την  ασθένεια, μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί οι σχέσεις μεταξύ 

απόδοσης στην τύχη και την προσαρμογή ή μεταξύ απόδοσης σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και ρύθμισης (Taylor, 1999). 

    Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή παίζει κατά πόσον οι 

ασθενείς πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγξουν την ασθένειά τους. Οι ασθενείς αναπτύσσουν 

μια σειρά από πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο σε σχέση με τις χρόνιες ασθένειες. 

Για παράδειγμα, αν οι ασθενείς διατηρούν μια θεραπευτική αγωγή, μπορεί κάλλιστα να 

ασκούν πραγματικό έλεγχο επί της πιθανότητας επανάληψης ή επιδείνωσης της ασθένειας 

τους. Από την άλλη πλευρά, η πεποίθηση ότι η ασθένεια ενός ατόμου μπορεί να ελέγχεται 

μέσω μιας θετικής στάσης μπορεί να είναι ή να μην είναι σωστή. Τα συναισθήματα του 

ψυχολογικού ελέγχου μπορεί να είναι ευεργετικά για την καλή νοητική λειτουργία. Οι 

παρεμβάσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν αισθήματα ελέγχου είναι συχνά πολύ 

επιτυχής όσον αφορά την προώθηση της καλής προσαρμογής και τη μείωση φυσιολογικής 

διέγερσης και συναισθηματικής δυσφορίας που προκαλείται από την ασθένεια και τη 

θεραπεία. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η πίστη στον έλεγχο και την αίσθηση-

αποτελεσματικότητας σε σχέση με την ασθένεια και τη θεραπεία είναι γενικά 

προσαρμοστικά. Για παράδειγμα, ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι πίστευαν ότι είχαν τον 

έλεγχο της ασθένειάς τους είχαν καλύτερη προσαρμογή στον καρκίνο από ό, τι οι ασθενείς 

χωρίς αυτές τις πεποιθήσεις (όπως και ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με AIDS, με 

βλάβες του νωτιαίου μυελού, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου) (Taylor, 1999). Ανάλογες 

μελέτες έχουν γίνει σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με χρόνιες ασθένειες εξετάζοντας τις 

διαδικασίες με τις οποίες προσπαθούν να προσαρμοστούν στην κατάσταση τους και πώς 

αυτές οι προσαρμογές αφορούν τις αντιλήψεις των ενηλίκων για την ανεξαρτησία και την 

εξάρτησή τους, καθώς και τα συναισθήματα αδυναμίας τους, την ικανότητά τους να 

ανέχονται ψυχολογικά την κατάστασή τους, και την αντιμετώπιση της χρόνιας ασθένειας και 

αναπηρίας (Gignac, Cott & Badley, 2000). 

    Σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος της αισιοδοξίας όσο αφορά τη επιτυχημένη 

προσαρμογή στην ασθένεια. Ένας αυξανόμενος αριθμός από μελέτες αποδεικνύουν ότι η 

αισιοδοξία είναι ένας προγνωστικός δείκτης της ψυχολογικής και σωματικής λειτουργίας.  

Έχει αποδειχθεί ότι αισιόδοξοι ασθενείς χρησιμοποιούν εστιασμένες στρατηγικές 
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αντιμετώπισης και πιο αποτελεσματικούς τρόπους συναισθηματικής ρύθμισης, τόσο που 

συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία. Η επίδραση των αισιόδοξων πεποιθήσεων για τη 

συναισθηματική και συμπεριφορική προσαρμογή στην πάροδο του χρόνου, σε σημαντικό 

βαθμό, εξαρτάται από την σταθερότητα της αισιοδοξίας (Fournier, Ridder & Bensing, 2002). 

Για παράδειγμα μελέτες ασθενών με μπαϊπάς της στεφανιαίας έδειξαν ότι οι αισιόδοξοι 

άνθρωποι ανακάμπτουν πιο γρήγορα ύστερα από μια σοβαρή εγχείρηση. Υπάρχει μια θετική 

συσχέτιση μεταξύ αισιοδοξίας και μετεγχειρητικής ποιότητας ζωής, έξι μήνες αργότερα, όπου 

οι αισιόδοξοι πήγαιναν σαφώς καλύτερα από τους απαισιόδοξους. Τέλος έχει αποδειχθεί ότι η 

καλύτερη προσαρμογή των αισιόδοξων ανθρώπων στα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής 

οφείλεται εν μέρει στις διαφορές του ύφους αντιμετώπισης (Hewstone & Stroebe, 2007). 

 

 

3.1. Αντιδράσεις ασθενών  

     

    Μια από τις πρώτες περιγραφές του τρόπου αντίδρασης του ατόμου μετά τη διάγνωση μιας 

σοβαρής ασθένειας έγινε από το Shontz το 1975. Ο Shontz περιέγραψε τις αντιδράσεις υπό τη 

μορφή μιας διαδοχής: Α) Αρχικό σοκ, όπου το άτομο νιώθει κεραυνοβολημένο, 

συμπεριφέρεται κατά τρόπο αυτόματο και αισθάνεται σαν να είναι έξω από την 

πραγματικότητα ως ένας παρατηρητής. Το σοκ μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες ή και 

εβδομάδες και  είναι μάλλον πιο έντονο, όταν η κατάσταση αναπτύσσεται  απροειδοποίητα.  

Β) Αντιπαράθεση, που χαρακτηρίζεται από αποδιοργάνωση της σκέψης και μια αίσθηση 

απώλειας, πένθος και απελπισία. Γ) υποχώρηση, κατά την οποία το άτομο τείνει να 

χρησιμοποιεί την αποφυγή και την άρνηση, για να διαχειριστεί την πραγματικότητα, η οποία 

όμως βαθμηδόν «εγκαθίσταται» στη ζωή του ατόμου και τη μεταβάλλει. Σταδιακά, λοιπόν, το 

άτομο αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και αρχίζει να προσαρμόζεται. Αν και δεν είναι 

απαραίτητο να αντιδρούν όλα τα άτομα κατά τον τρόπο που περιέγραψε ο Shontz, αυτό 

φαίνεται να ισχύει για τους περισσότερους (Καραδήμας, 2005). Κάποιοι είναι πιο ψύχραιμοι, 

ενώ άλλοι παραλύουν εξαιτίας του άγχους και γίνονται υστερικοί (Sarafino, 2006). 

    Η διαδικασία της προσαρμογή είναι μακρά, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία 

κρίση. Ο Moos (1986) πρότεινε ένα μοντέλο περιγραφής των παραγόντων που επιδρούν στο 

άτομο, όταν αντιμετωπίζει μια κρίση, όπως είναι η χρόνια ασθένεια. Σύμφωνα λοιπόν, με τη 

θεωρία της κρίσης η προσαρμογή εξαρτάται από τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες 

που χρησιμοποιεί το άτομο. Οι στρατηγικές προσδιορίζονται από τρεις ομάδες παραγόντων: 
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εκείνους που σχετίζονται με την ασθένεια (φύση ασθένειας, επιπτώσεις στον οργανισμό και 

τη λειτουργικότητα του ατόμου, πλευρές της θεραπείας), προσωπικούς παράγοντες (φύλο, 

ηλικία, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, φιλοσοφικές-θρησκευτικές πεποιθήσεις, ωριμότητα, 

ψυχολογικές δυσκολίες, πεποιθήσεις υγείας και ασθένειας),και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(νοσοκομειακό πλαίσιο, κοινωνικό περιβάλλον, υποστήριξη). Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν 

στη γνωστική αξιολόγηση της κατάστασης και στην υιοθέτηση και εφαρμογή των 

στρατηγικών διαχείρισης του στρες. Σύμφωνα με τη θεωρία τα άτομα θα πρέπει να 

διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασθένεια και τη 

θεραπεία καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργικότητά τους. Αν 

και τα παραπάνω αποτελούν πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους ζητήματα, πολλοί, αν όχι οι 

περισσότεροι άνθρωποι, τα καταφέρνουν λίγο ως πολύ καλά (Καραδήμας, 2005). 

    Αντίστοιχα ζητήματα και δυσκολίες έχουν όμως να διαχειριστούν και οι οικογένειες και οι 

οικείοι των χρόνια ασθενών. Ο βαθμός προσαρμογής των οικείων σχετίζεται  βέβαια με το 

βαθμό προσαρμογής των ίδιων των ασθενών. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι οικείοι τους 

χρησιμοποιούν μια σειρά στρατηγικών αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, όπως: η 

άρνηση ή η ελαχιστοποίηση της σοβαρότητας της κατάστασης, η αναζήτηση πληροφόρησης, 

ο έλεγχος του προβλήματος, ο καθορισμός σαφών στόχων, η χρήση συναισθηματικής και 

υλικής βοήθειας από τους άλλους, η διατήρηση μιας θετικής προοπτικής (Καραδήμας, 2005). 

    Από έρευνες που αφορούν τη φύση και τη δυναμική της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε 

χρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η έναρξη της χρόνιας ασθένειας  

(ή η συνειδητοποίηση της ύπαρξης) οδηγεί σε μια σειρά από αντιδράσεις. Αυτές οι 

αντιδράσεις κυμαίνονται από αρνητική συναισθηματικότητα μέχρι την αποδοχή της 

κατάστασης και την επιτυχημένη προσαρμογή στη ζωή παρά τους περιορισμούς (Livneh, Lott 

& Antonak, 2004). Οι ασθενείς έχουν μια σειρά ψυχολογικών αντιδράσεων, όπως είπαμε, από 

τη στιγμή που θα υποψιαστούν ακόμα ότι έχουν μια σοβαρή αρρώστια. Ήδη από την 

εμφάνιση συμπτωμάτων δηλωτικών κάποιας νόσου, ο ασθενής αρχίζει να αντιδρά 

ψυχολογικά. Η πλέον συνήθης αντίδραση είναι η άρνηση. Ο ασθενής αρχικά αρνείται να 

συνδέσει τα συμπτώματά του με οποιαδήποτε ασθένεια, ελαχιστοποιεί τη σημασία τους, δεν 

θέλει να συνειδητοποιήσει ότι πάσχει από μια σοβαρή αρρώστια με αποτέλεσμα να 

καθυστερήσει την διάγνωση της ασθένειας. Όταν ξεπεραστεί η άρνηση και ο ασθενής 

αποδεχθεί πλέον τη διάγνωση της σοβαρής νόσου, τότε συνήθως εμφανίζεται η οργή. Ο 

ασθενής είναι οργισμένος είτε με την τύχη του και με το Θεό είτε με όσους σχετίζονται με 

την αρρώστια του. Μετά την ένταση που προκαλεί η οργή, σε πολλούς εμφανίζεται ένα 
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στάδιο ψυχολογικής εκτόνωσης, αποδοχής της διάγνωσης, αλλά και διαπραγμάτευσης για τη 

θεραπεία και τελικά την πρόγνωση της νόσου. Αρχίζει μια ψυχολογική διαπραγμάτευση 

μεταξύ ασθενούς και του περιβάλλοντός του. Όταν ο ασθενής αποδεχθεί τη δυσοίωνη φύση 

της νόσου του, τότε συχνά γίνεται καταθλιπτικός. Η κατάθλιψη θεωρείται προϊόν του πένθους 

για την απώλεια της σωματικής υγείας. Το σύνηθες λάθος είναι η δικαιολόγηση της ύπαρξης 

κατάθλιψης, από το γεγονός της σοβαρής σωματικής νόσου. Τέλος ένα σημείο που πρέπει 

πάντα να ελέγχεται, είναι η ύπαρξη αυτοκτονικού ιδεασμού. Εάν δεν αντιμετωπιστεί η 

κατάθλιψη μερικοί ασθενείς οδηγούνται σε μια ψυχολογική αντίδραση που χαρακτηρίζεται 

από παραίτηση. Μετά την αρχική άρνηση της νόσου, μπορεί να μεταπέσουν απότομα στην 

αποδοχή της, αλλά ταυτόχρονα και στην αποδοχή της δυσοίωνης έκβασης. Η μηδενιστική 

αυτή θέση της παραίτησης, αποτελεί την χειρότερη ψυχολογική αντίδραση, σε όποια νόσο 

και όποια αναπηρία εμφανιστεί (Σακκάς, 2008). 

    Η προσαρμογή σε μια χρόνια ασθένεια προκαλεί αρκετές γνωστικές προσαρμογές. Η 

Taylor (1983) βρήκε ότι οι ασθενείς προσπαθούν: α) να βρουν ένα νόημα στην ασθένειά 

τους, γιατί συνέβη, ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο, τι σημαίνει αυτό για τον εαυτό τους ή 

τους άλλους, επαναπροσδιορισμό των αξιών και των προτεραιοτήτων, β) να αποκτήσουν μια 

αίσθηση ελέγχου, να ενημερώνονται για την ασθένεια, να τηρούν πιστά τις ιατρικές οδηγίες, 

να αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους, καθώς και γ) να αποκαταστήσουν την αυτοεκτίμησή τους 

μέσω κοινωνικών συγκρίσεων ή μέσω συγκρίσεων με χειρότερα πιθανά σενάρια 

(Καραδήμας, 2005). 

    Σύμφωνα με τους Moos και Tsu (1977), η αλληλεπίδραση ορισμένων παραγόντων (που 

αναφέραμε παραπάνω)  επηρεάζουν, τουλάχιστον εν μέρει, τη διαδικασία της προσαρμογής. 

Σύμφωνα με τους Cohen και Lazarus (1979) η αρχική αντίδραση για τη διάγνωση και η 

μεταγενέστερη εκπλήρωση της αποστολής της προσαρμογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τη γνωστική εκτίμηση του στρεσογόνου παράγοντα, που είναι η ίδια η διάγνωση.  Επομένως, 

η διάγνωση της χρόνιας ασθένειας δεν επηρεάζει τα άτομα με ομοιόμορφο τρόπο, επειδή η 

ίδια η εμπειρία είναι η λειτουργία των αντιλήψεων τους. Οι Cohen και Lazarus (1979) 

προσδιορίζουν δύο τύπους αξιολόγησης της γνωστικής εκτίμησης: (α) πρωτογενή (επιπτώσεις 

της ασθένειας), (β) δευτερογενή (αξιολόγηση των πόρων και εναλλακτικές λύσεις για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών). Η δευτερεύουσα εκτίμηση είναι που επιτρέπει την εκπλήρωση 

των καθηκόντων προσαρμογής. Όταν πρόκειται για τη διαδικασία της προσαρμογής, τα 

άτομα, μόλις διαγνωσθούν, αρχίζουν να αποδίδουν μεγάλη σημασία για την  ασθένεια τους, 

και μετά αρχίζουν να αξιολογούν τους διαθέσιμους πόρους. Αυτή η γνωστική εκτίμηση, η 
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οποία είναι σε μια συνεχή ροή, καθώς και η αντίληψη των καθηκόντων εμπλέκονται στην 

διαδικασία προσαρμογής. Η τρίτη πτυχή του συνολικού μοντέλου είναι η προσαρμογή των 

καθηκόντων. Αυτά τα καθήκοντα, ιατρικής (πρόσληψη φαρμάκου, συμμόρφωση προς 

διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας), κοινωνικής (απόκτηση αποτελεσματικής κοινωνικής 

υποστήριξης από τους σημαντικούς άλλους, φίλους και οικογένειας), ψυχολογικής 

(διατήρηση ικανοποιητικής συναισθηματικής ισορροπίας και την ανάκτηση της αίσθησης του 

ελέγχου πάνω στη ζωή ενός ατόμου) και πνευματικής φύσης  (προσπάθεια να δώσει νόημα 

στη ασθένεια και τις συνέπειες),  καλύπτουν όλες τις πλευρές της ανθρώπινης λειτουργίας 

που μπαίνουν στο παιχνίδι κατά τη διαδικασία της προσαρμογής. Ανάλογα με την 

κατάσταση, η διαδικασία της προσαρμογής διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ατόμων. Τέλος, η 

τέταρτη πτυχή του μοντέλου προσαρμογής αποτελείται από δεξιότητες αντιμετώπισης. Οι 

δεξιότητες αντιμετώπισης  μπορούν  να γίνουν κατανοητές ως τα συγκεκριμένα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων. Η ικανότητα αντιμετώπισης είναι είτε 

μια γνωστική ή πρακτική ικανότητα για να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη εργασία. Αυτές οι 

δεξιότητες μπορούν να προϋπάρχουν κατά τη στιγμή της διάγνωσης, ή τις μαθαίνουν  κατά τη 

διάρκεια της διαδικασία προσαρμογής στην ασθένεια. Σύμφωνα με Moos και Tsu και Cohen 

και Lazarus, υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσματα: (α) θετικά (β) αρνητικά.  Για κάποιους, 

αυτή η προσπάθεια θα επιφέρει αναπροσαρμογή σε όλες τις πτυχές της ζωής, ενώ για άλλους, 

θα περιορίζεται μόνο σε λίγες πτυχές. (Samson & Siam, 2008). 

    Tο γεγονός ότι τόσοι πολλοί ασθενείς περνούν από έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις 

με χρόνιες ασθένειες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ορισμένες αντιδράσεις φαίνεται να 

είναι πιο κοινές από νωρίς, ενώ άλλες εμφανίζονται αργότερα, έχει οδηγήσει ορισμένους 

ερευνητές να υποθέτουν ότι μπορεί να υπάρχει μια σειρά από στάδια μέσω των οποίων οι 

ασθενείς περνούν στην προσαρμογή με χρόνιες ασθένειες. Συναισθηματικές αντιδράσεις δεν 

εμφανίζονται σε καμία προκαθορισμένη ακολουθία, και μπορεί να επαναληφθούν σε όλη την 

πορεία της προσαρμογής (Taylor, 1999). 
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3.2 Φάσεις εξέλιξης χρόνιας ασθένειας 

 

    Ο Doka (1993, όπως αναφέρεται στο Παπαδάτου, 1995) διέκρινε την εξέλιξη μιας χρόνιας 

ή απειλητικής για τη ζωή ασθένειας σε μια σειρά φάσεων, κάθε μία από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες «προκλήσεις» ή «έργα» που εμφανίζονται στο οργανικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο (Καραδήμας, 2005).  Απαιτούν διευθέτηση, 

ώστε ο άρρωστος και η οικογένειά του να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες συνθήκες που 

επιβάλλει η ασθένεια και η θεραπεία της. Το μοντέλο που προτείνει ο Doka (1993) 

σκιαγραφεί μια πολύπλοκη ατομική διεργασία. Οι προκλήσεις δεν είναι οι ίδιες για όλους 

τους ασθενείς, ενώ καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα τις αντιμετωπίσει. Επίσης, η 

πορεία της υγείας δεν περιλαμβάνει πάντα όλες τις φάσεις που αναφέρονται (Παπαδάτου, 

1995). 

    Προδιαγνωστική φάση: Συνήθως, στην προδιαγνωστική φάση το άτομο αναγνωρίζει 

κάποια συμπτώματα που αποτελούν ενδείξεις οργανικής διαταραχής. Χρησιμοποιεί 

ορισμένες στρατηγικές, είτε για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας του 

είτε για να το αποφύγει. Οι στρατηγικές που ενεργοποιεί το άτομο, για να αντιμετωπίσει την 

απειλή που αφορά την υγεία του, θα επηρεάσουν τόσο την οργανική του κατάσταση, όσο και 

την προσαρμογή του στην ενδεχόμενη εκδήλωση της ασθένειας (Παπαδάτου, 1995). 

    Οξεία φάση: Η οξεία φάση συνδέεται με την ανακοίνωση της διάγνωσης της αρρώστιας 

και τη συνειδητοποίηση του προβλήματος υγείας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη 

περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, ριζικές αλλαγές στη 

ζωή του αρρώστου και σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ο ίδιος και η οικογένειά 

του. Σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο καλείται να αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις 

(κατανόηση ασθένειας, αναθεώρηση τρόπου ζωής, ενεργοποίηση στρατηγικών 

αντιμετώπισης, έκφραση συναισθημάτων, αναγνώριση επιπτώσεων) (Παπαδάτου, 1995). 

    Χρόνια Φάση : Η χρόνια φάση ορίζεται ως η περίοδος που έπεται της διάγνωσης και 

εκτείνεται μέχρι την τελική έκβαση της ασθένειας που είναι η ίαση ή ο θάνατος του ατόμου. 

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου το άτομο επιδιώκει να εξασφαλίσει «ποιότητα ζωής» μέσα 

στις συνθήκες που επιβάλλει η αρρώστια και η θεραπεία της. Είναι μια δύσκολη περίοδος, 

ιδιαίτερα όταν η έκβαση είναι αβέβαιη και συνοδεύεται από χρόνιο άγχος. Παρ’ όλα αυτά, 

μπορεί να αποτελέσει μια περίοδο προκλήσεων, καθώς άρρωστος και οικογένεια μαθαίνουν 

να «ζουν» με την ασθένεια, την εντάσσουν στη ζωή τους, αξιοποιούν το χρόνο και τις σχέσεις 

τους και ζουν μια ζωή που έχει νόημα και ουσία για το ίδιους (Παπαδάτου, 1995). 
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    Φάση ανάρρωσης και αποθεραπείας: Μερικές φορές η θεραπεία της αρρώστιας είναι 

αποτελεσματική και το άτομο αναρρώνει και αποθεραπεύεται. Η αποθεραπεία δεν επιφέρει 

μόνο μια αίσθηση ανακούφισης. Η πιθανότητα υποτροπής της αρρώστιας καθώς και η 

διακοπή της μακρόχρονης  σχέσης με το προσωπικό υγείας αποτελούν πηγές έντονου άγχους 

και ανασφάλειας. Η φάση της αποθεραπείας προβάλλει νέες προκλήσεις σε όλους τους 

τομείς. Το άτομο καλείται να αναπτύξει μια νέα εικόνα του εαυτού. Οι σχέσεις του με το 

άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον έχουν επηρεαστεί, με συνέπεια άλλοτε να υπάρχει μια 

ουσιαστική προσέγγιση και άλλοτε αποξένωση ή απογοήτευση. Οι αξίες και οι 

προτεραιότητες έχουν πλέον αλλάξει και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής να 

αντιμετωπίζονται μέσα από ένα νέο πρίσμα (Παπαδάτου, 1995). 

    Τελική φάση : Η τελική φάση χαρακτηρίζεται  από την επιδείνωση τη υγείας  του 

αρρώστου και την τροποποίηση των στόχων παρέμβασης του προσωπικού υγείας, που δεν 

αποβλέπει πλέον στη θεραπεία ή στον έλεγχο της αρρώστιας αλλά στην ανακουφιστική 

φροντίδα του αρρώστου εν όψει του επικείμενου θανάτου. Η διάρκεια και πορεία της τελικής 

φάσης ποικίλλουν. Η τελική φάση ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση του θανάτου 

(Παπαδάτου, 1995). Ο θάνατος και η απειλή του θανάτου είναι ένα ζήτημα που αναπόφευκτα 

σχετίζονται με τις χρόνιες και απειλητικές ασθένειες. Αποτελεί ένα από τα πιο «ζέοντα» 

θέματα που απασχολούν τον ασθενή και τους οικείους τους από την έναρξη ήδη της 

ασθένειας, ενώ συνεχίζεται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση καθόλη τη διάρκειά της 

(Καραδήμας, 2005). 

    Αν και ο φόβος για το μέλλον και η πιθανότητα του θανάτου κατακλύζουν συχνά τη σκέψη 

του ασθενούς στα αρχικά βήματα της ασθένειας, μόλις ξεπεραστεί το στάδιο αυτό, αρχίζουν 

να αναπτύσσονται περισσότερο αισιόδοξες σκέψεις, καθώς και η ελπίδα ότι όλα θα πάνε 

καλά και ότι θα επέλθει η θεραπεία. Καθώς προχωρά ο καιρός, το άτομο αρχίζει να 

συμφιλιώνεται με την όλη κατάσταση και τη νέα πραγματικότητα που αυτή επιβάλλει. Έτσι 

αποκτά μια νέα ρουτίνα ζωής και πολλοί άνθρωποι κατορθώνουν να επανακτήσουν την 

αίσθηση ελέγχου και υποκειμενικής ευεξίας, στο βαθμό, βέβαια, και με τους περιορισμούς 

που οι συνθήκες επιβάλλουν. Παράλληλα ενσωματώνουν τις νέες διαδικασίες και 

υποχρεώσεις στον νέο τρόπο ζωής. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταστρώνουν νέα σχέδια για 

το μέλλον και νοηματοδοτούν τη ζωή τους με έναν νέο τρόπο. Σε όλες τις φάσεις μιας χρόνια 

ασθένειας ιδιαιτέρως σημαντικό είναι το ζήτημα της ποιότητας ζωής, καθώς στόχος όλων των 

παρεμβάσεων είναι πλέον όχι μόνο η εξασφάλιση περισσότερου χρόνου επιβίωσης, αλλά και 

η βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Στις περιπτώσεις που η τελική φάση οδηγεί στο θάνατο, τόσο οι 
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στόχοι των όποιων παρεμβάσεων όσο και οι αντιδράσεις ασθενών και οικείων αλλάζουν. 

(Καραδήμας, 2005). 

    Παρά το ότι πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη μιας χρόνιας ασθένειας ως μια 

σειρά φάσεων ή σταδίων, δεν συμφωνούν με αυτό όλοι οι ερευνητές. Η ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή στις χρόνιες ασθένειες ακολουθεί μια δυναμική, που εξελίσσεται συνεχώς, 

μακροχρόνια, σύνθετη, και κάπως απρόβλεπτη πορεία. Οι αντιδράσεις, συχνά ακολουθούν 

μια συγκεκριμένη κλινική-φαινομενολογική πορεία που είναι, ως επί το πλείστον, μοναδική 

για κάθε άτομο (Livneh, 2001). Η ψυχοκοινωνική προσαρμογή περιλαμβάνει 3 μεγάλες 

περιοχές σύμφωνα με τους Livneh & Antonak (2005). Αυτές περιλαμβάνουν τα δυναμικά: 

βασικές έννοιες, ψυχοκοινωνικές απαντήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης, που συνήθως 

συνδέονται με τη διαδικασία της προσαρμογής, την αξιολόγηση της προσαρμογής, και τις 

στρατηγικές παρέμβασης που εφαρμόζονται για τη διευκόλυνση της αντιμετώπισης και της 

προσαρμογής στις χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες. 

    Σύμφωνα με τον Καραδήμα (2005) οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και κάτω από 

εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες, καταφέρνουν τελικά να ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν τη 

ζωή τους, ξαναβρίσκοντας την αισιοδοξία τους και την αίσθηση επάρκειας. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τους πάσχοντες από χρόνιες και απειλητικές ασθένειες και με τις οικογένειες τους. 

Βέβαια, ο φόβος και η ανησυχία για το μέλλον δεν εξαλείφονται πλήρως. Η επανεμφάνιση 

της ασθένειας, η υποτροπή ή η επιδείνωσή της σηματοδοτούν μια νέα κατάσταση κρίσης, ενώ 

για τους περισσότερους αποτελεί ένα ανησυχητικό σημάδι άσχημης πρόγνωσης. Τα άτομα 

αντιμετωπίζουν και πάλι τους αρχικούς φόβους τους. Συχνά επαναλαμβάνουν τις αρχικές 

αντιδράσεις και τις προσπάθειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά αυτή 

τη φορά με έναν ίσως λιγότερο ελπιδοφόρο τρόπο. Η «συμβίωση» με μια ασθένεια υψηλού 

κινδύνου αποτελεί μια εξαιρετικά στρεσογόνο κατάσταση. 

    Η διαδικασία προσαρμογής του ατόμου στην χρόνια ασθένεια είναι επιτυχής όταν ο 

ασθενής έχει καταφέρει να αποκτήσει συναισθηματική ισορροπία, έχει ικανοποιητική εικόνα 

σώματος και διαχειρίζεται τις σωματικές αλλαγές, διατηρεί θετικές σχέσεις με την οικογένεια 

και τους φίλους, είναι προετοιμασμένος για ένα αβέβαιο μέλλον. Η κατάκτηση αυτών των 

στόχων είναι δύσκολη, ειδικά όταν η ασθένεια είναι θανατηφόρα ή οδηγεί σε αναπηρία.  

Παρόλα αυτά αρκετοί ασθενείς καταφέρνουν να προσαρμοστούν επιτυχώς στις καινούργιες 

συνθήκες της ζωής τους. Για να κατακτήσουν αυτούς τους στόχους χρειάζεται να αναπτύξουν 

ικανότητες προσαρμογής οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν 

ψυχολογικά την ασθένειά τους (Δανιηλίδου, 2010). 
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4. ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

    Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι χρόνια ασθενείς και συγκεκριμένα οι καρδιοπαθείς την ασθένειά τους και 

πως αυτό επηρεάζει την προσαρμογή τους. Εξετάζουμε τη σχέση των γνωστικών 

αναπαραστάσεων της ασθένειας (τον τρόπο δηλαδή που σκέφτονται / τις αντιλήψεις τους για 

την ασθένεια) και τη σωματική και ψυχική (άγχος, κατάθλιψη) υγεία των καρδιοπαθών. 

Επίσης, εξετάζουμε αν υπάρχει διαφορά σχετικά με το φύλο όσο αφορά τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις και τη σωματική και ψυχική υγεία. Τέλος, θέλουμε να δούμε αν μέσα από 

την μελέτη των γνωστικών αναπαραστάσεων μπορούμε να προβλέψουμε την μετέπειτα 

προσαρμογή των ασθενών σχετικά πάλι με την ψυχική και σωματική υγεία. 

 

 

Υπόθεση 1
η
 : Οι γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας σχετίζονται με τη σωματική και 

ψυχική υγεία (κατάθλιψη, άγχος) και μέσω αυτών μπορούμε να προβλέψουμε την μετέπειτα 

προσαρμογή των ασθενών. 

 

Υπόθεση 2
η 

: Δεν υπάρχει διαφορά όσο αφορά τις γνωστικές αναπαραστάσεις ανάμεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες (και αν υπάρχει είναι μικρή). 
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5. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

5.1 Συμμετέχοντες 

 

    Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ασθενείς με χρόνια καρδιοπάθεια (n=60), από τους οποίους οι 

41 (68,3%) ήταν άνδρες και οι 19 (31,7%) ήταν γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 

64,2 με μεγαλύτερη ηλικία τα 86 και μικρότερη τα 22, με τυπική απόκλιση 14,3. Όσο αφορά 

το καρδιολογικό πρόβλημα, οι περισσότεροι (20 άτομα) αντιμετώπιζαν στεφανιαία νόσο, 13 

άτομα έμφραγμα και τα υπόλοιπα 27 άτομα διάφορες (καρδιαγγειακές) ασθένειες όπως: 

ανεπάρκεια, στένωση, αρρυθμίες, καρδιακή προσβολή, μεγαλοκαρδία, ταχυκαρδία, 

βραδυκαρδία, υπέρταση.  Τα 46 άτομα (76,7%) είχαν νοσηλευτεί εξαιτίας κάποιου καρδιακού 

προβλήματος, ενώ τα 14 (23,3%) όχι.  Ακόμα 43 άτομα (71,7%) είχαν χειρουργηθεί εξαιτίας 

του καρδιακού προβλήματος, ενώ 17 (28,3%) όχι. Σχετικά με την μόρφωσή τους, οι 

περισσότεροι, 25 άτομα (41,7%) είχαν τελειώσει το δημοτικό και 9 άτομα (15%) ΑΕΙ, 7 

άτομα (11,7%) είχαν τελειώσει το γυμνάσιο, όπως και άλλα τόσα άτομα είχαν τελειώσει 

τάξεις του δημοτικού (7 άτομα, 11,7%). Το λύκειο το είχαν τελειώσει 6 άτομα (10%) και 3 

άτομα (5%) ΤΕΙ.  Ανάλογη σχολή είχαν τελειώσει 2 άτομα (3,3%) ενώ μόλις 1 άτομο (1,7%) 

είχε κάνει μεταπτυχιακό. Όσο αφορά τα επαγγέλματα, 5 άτομα ήταν αγρότες (8,5%) , 25 

άτομα συνταξιούχοι (41,7%), 9 άτομα ασχολούνταν με τα οικιακά (15%) και υπόλοιποι (21 

άτομα, 34,8%) με διάφορα επαγγέλματα (π.χ. ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, 

ηλεκτρολόγοι, δικηγόροι, συντηρητές κ.α.). Τέλος σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, 

10 άτομα ήταν άγαμα (16,7%), 40 άτομα έγγαμα (66,7%), 3 άτομα σε διάσταση (5%), 2 

άτομα είχαν πάρει διαζύγιο (3,3%), 4 άτομα χήροι (6,7%) και 1 άτομα συγκατοικούσε 

(1,7%). Ο μέσος όρος για τα χρόνια της ασθένειας ήταν 10,7 με το λιγότερο 1 χρόνο και το 

περισσότερο 40 χρόνια, με τυπική απόκλιση 9,4. 
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5.2. Εργαλεία  

 

Αντιλήψεις  Ασθένειας  

    Οι αντιλήψεις για την ασθένεια αξιολογήθηκαν με το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο 

αντιλήψεων για την ασθένεια, (Revised Illness Perception Questionnaire) (IPQ-R; Moss- 

Morris, Weinman, Petrie, Horne, & Cameron, 2002). Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

απαντήσουν σχετικά με το προσωπικό καρδιακό τους πρόβλημα. Προτιμήσαμε ένα πιο γενικό 

όρο παρά ένα ειδικό, καθώς οι συμμετέχοντες έπασχαν από διάφορους τύπους 

καρδιαγγειακών ασθενειών. Εξετάσαμε επτά διαστάσεις των αντιλήψεων για την ασθένεια 

που περιλαμβάνονται στο IPQ-R: τη χρονική πορεία, οξεία/χρόνεια (χρονιότητα) 

(timeline), η οποία αφορά απόψεις για το εάν η ασθένεια θα κρατήσει πολύ (6 ερωτήσεις, π.χ. 

«Η ασθένειά μου θα διαρκέσει για πολύ»), τις συνέπειες (consequences), οι οποίες 

αναφέρονται στις πιθανές συνέπειες στην κατάστασης της υγείας (6 ερωτήσεις, όπως : «Η 

ασθένειά μου έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή μου»), τον προσωπικό έλεγχο (personal 

control), που αναφέρεται στις εκτιμήσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο υπάρχει 

προσωπικός έλεγχος στην ασθένεια (6 ερωτήσεις, π.χ. «Η πορεία της ασθένειάς μου εξαρτάται 

από εμένα»), τον θεραπευτικό έλεγχο (treatment control), που αναφέρεται στις εκτιμήσεις 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στη διαχείριση της ασθένειας (5 

ερωτήσεις, όπως : «Η ασθένειά μου μπορεί να ελεγχθεί με τη θεραπεία που ακολουθώ»), την 

συνοχή της ασθένειας (illness coherence), η οποία απεικονίζει την ικανότητα του ασθενή να 

κατανοεί την ασθένεια (5 ερωτήσεις, π.χ. «Έχω μια σαφή εικόνα ή αντίληψη της ασθένειάς 

μου»), την κυκλική διάρκεια της ασθένειας (timeline-cyclical) που περιλαμβάνει τις 

απόψεις σχετικά με την προβλεψιμότητα και τη μεταβλητότητα της ασθένειας (4 ερωτήσεις, 

όπως: «Η ασθένειά μου είναι απρόβλεπτη»), και οι συναισθηματικές αναπαραστάσεις 

(emotional representation), που εξετάζει το βαθμό του συναισθηματικού αντίκτυπου της 

ασθένειας (6 ερωτήσεις, π.χ. «Η ασθένειά μου με φοβίζει»). Για να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο, οι ερωτηθέντες χρησιμοποίησαν μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert που 

κυμαίνονταν από 1 (διαφωνώ έντονα) έως 5 (συμφωνώ πολύ). Οι αξιοπιστίες (Cronbach a) 

κυμαινόταν από  ,69 έως  ,87. Οι αναπαραστάσεις ασθένειας αξιολογήθηκαν στην αρχική 

εκτίμηση. 
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Σωματική υγεία 

Η σωματική υγεία εκτιμήθηκε με τη φυσική ποιότητα της κλίμακας ζωής, από το 

ερωτηματολόγιο για την ποιότητα της ζωής μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (Quality of 

Life after Myocardial Infarction Questionnaire), (Valenti, Lim, Heller & Knapp, 1996). Η 

κλίμακα αποτελείται από 10 ερωτήσεις (π.χ. Γενικά, κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες πόσο 

πολύ έχετε περιορίσει ή έχετε περικόψει δραστηριότητες εξαιτίας του καρδιακού σας 

προβλήματος). Οι ερωτηθέντες χρησιμοποίησαν μια επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert που 

κυμαίνεται από 1 (πάρα πολύ) έως 7 (καθόλου), για να απαντήσουν στις ερωτήσεις (με τις 

υψηλότερες βαθμολογίες να δείχνουν καλύτερη ευεξία). Η κλίμακα αυτή μεταφράστηκε στα 

ελληνικά για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν: 

μετάφραση στα ελληνικά από τον πρώτο συγγραφέα, μετάφραση ξανά στα αγγλικά από 

εμπειρογνώμονα αγγλικών, τελικές διορθώσεις. Η αξιοπιστία της κλίμακας (Cronbach’s 

alpha) για την σωματική υγεία ήταν ,91.  

 

 

 

Ψυχική υγεία 

    Η κλίμακα Hospital Anxiety and Depression Scale [43, 44], χρησιμοποιήθηκε για την 

εκτίμηση της ψυχικής υγείας. Τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης μετρήθηκαν με 7 

ερωτήσεις το καθένα (π.χ. «Αισθάνομαι ένταση, μπορώ να κάτσω ήρεμα και να χαλαρώσω, τα 

πράγματα που συνήθως με ευχαριστούσαν εξακολουθούν να με ευχαριστούν, δεν με ενδιαφέρει 

η εμφάνισή μου). Η αξιοπιστία (Cronbach’ s a) της κλίμακας του άγχους ήταν  ,83. Η 

αξιοπιστία (Cronbach’ s a ) της κλίμακας της κατάθλιψης ήταν  ,79. Για να απαντήσουν το 

ερωτηματολόγιο, οι ερωτηθέντες χρησιμοποίησαν μια τετραβάθμια κλίμακα συχνότητας 

τύπου Likert με την υψηλότερη βαθμολογία να δείχνει πιο έντονα συμπτώματα. 
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5.3. Διαδικασία 

 

    Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την χορήγηση ερωτηματολογίων σε άτομα με χρόνια 

καρδιοπάθεια. Οι συμμετέχοντες είναι κάτοικοι Ηρακλείου και προέρχονταν από το 

κοινωνικό, φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίοι ήταν αρκετά πρόθυμοι. Αρχικά 

λοιπόν, έγινε ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας, ότι δηλαδή είναι μια έρευνα που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας και εξετάζονται οι αντιλήψεις των 

καρδιοπαθών για την ασθένειά τους και πως αυτές επηρεάζουν το επίπεδο υγείας τους και την 

προσαρμογή τους. Επίσης έγινε σαφές από την αρχή ότι η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική 

και ότι όλες οι πληροφορίες θα ήταν εμπιστευτικές και ανώνυμες. Ενημερώθηκαν ακόμα 

αμέσως ότι το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 2 φάσεις, όπου η χορήγηση του 2
ου

 θα 

γινόταν μετά από 1,5-2 μήνες μετά από την συμπλήρωση του 1
ου

 και μετά από συνεννόηση 

μαζί τους. Στη 2
η
 φάσης χορήγησης του ερωτηματολογίου ήταν και πάλι όλοι πρόθυμοι και 

έτσι όσα άτομα συμπλήρωσαν το 1
ο
 , ο ίδιος αριθμός συμπλήρωσε και το 2

ο
 μέρος. 

    Το 1
ο
 ερωτηματολόγιο το οποίο ήταν μεγαλύτερο διήρκησε περίπου 20 λεπτά και 

αφορούσε στις γενικές προσωπικές ερωτήσεις (π.χ. ηλικία, φύλο, πρόβλημα, εκπαίδευση, 

επάγγελμα κ.λπ.), στις πεποιθήσεις για την ασθένεια, συμπτώματα, αίτια ασθένειας, σχέση με 

το γιατρό. Το 2
ο
 ερωτηματολόγιο ήταν μικρότερο και είχε περίπου διάρκεια 3-5 λεπτά και 

είχε να κάνει με την σωματική υγεία και τη συναισθηματική κατάσταση. Καθόλη την 

διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αν χρειαζόταν υπήρχε βοήθεια, 

διευκρινήσεις, παραπάνω χρόνος ή και διακοπή. 
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6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

    Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για να ελέγχουμε τις υποθέσεις μας και τα 

αποτελέσματά μας ήταν το SPSS και για την μέτρηση της αξιοπιστίας το δείκτη Cronbach’s 

alpha. Το στατιστικό κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε είναι ο δείκτης συσχέτισης, Pearson r 

(r), όπου είναι ο πιο διαδεδομένος παραμετρικός στατιστικός δείκτης προκειμένου να 

αξιολογηθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Κατσής, Σιδερίδης & 

Εμβαλωτής, 2010). Επιπλέον, μας δίνει πληροφορίες για το είδος της συσχέτισης, δηλαδή για 

το κατά πόσο είναι θετική ή αρνητική. Τέλος μας παρέχει πληροφορίες και για το βαθμό της 

συσχέτισης, δηλαδή αν είναι υψηλή, μέτρια ή χαμηλή (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002).  

 

 

6.1.  Συσχετίσεις σωματικής και ψυχικής υγείας (κατάθλιψη, άγχος) με τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις. 

 

    Εδώ οι μεταβλητές που συσχετίσαμε είναι η σωματική και ψυχική υγεία (Ε.Μ.) σχετικά με 

διάφορες γνωστικές αναπαραστάσεις όπως: χρονιότητα, συνέπειες, προσωπικό έλεγχο, 

θεραπευτικό έλεγχο, συνοχή της ασθένειας, κυκλική διάρκεια της ασθένειας 

(προβλεψιμότητα / μεταβλητότητα) και συναισθηματικές αναπαραστάσεις (Α.Μ). 

 

 Συσχετίσεις σωματικής υγείας  

    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη 

σωματική υγεία και τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τη χρονιότητα της ασθένειας :  

r(60)= -,338, p< ,05.  Δηλαδή όσο αυξάνεται η διάρκεια της ασθένειας, τόσο μειώνεται η 

σωματική υγεία. Επίσης υπάρχει μέτρια (προς υψηλή) αρνητική συσχέτιση σχετικά με τις 

αναπαραστάσεις του ασθενή για τη κυκλική διάρκεια (κυκλικότητα) της ασθένειας:        

r(60)= -,461, p< ,05. Το ίδιο συμβαίνει και με την συσχέτιση της σωματικής υγείας με τις 

αναπαραστάσεις του ασθενή για συνέπειες της ασθένειας όπου και εδώ υπάρχει  μέτρια 

αρνητική συσχέτιση : r(60)= -,326 , p< ,05. Ως προς τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τον 

προσωπικό έλεγχο υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση: r(60)= ,263 , p< ,05, όσο αυξάνεται 

δηλαδή ο προσωπικός έλεγχος αυξάνεται και η σωματική υγεία. Δεν υπάρχει όμως συσχέτιση 

ως προς τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τον θεραπευτικό έλεγχο: r(60)= ,196, p> ,05. 
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Ακόμα υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική υγεία και τις 

αναπαραστάσεις του ασθενή για τη συνοχή της ασθένειας: r(60)= ,389, p< ,05, ενώ η 

συσχέτιση με την υποκειμενική συναισθηματική αναπαράσταση είναι μέτρια αρνητική : 

r(60)= -,333, p< ,05. 

 

 

 Συσχετίσεις ψυχικής υγείας  

 

- κατάθλιψη 

    Η κατάθλιψη έχει μέτρια θετική συσχέτιση με την υποκειμενική χρονιότητα της ασθένειας: 

r(60)= ,411, p< ,05 , που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η χρονιότητα της ασθένειας αυξάνεται 

και η κατάθλιψη. Υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση όσο αφορά την υποκειμενική 

κυκλικότητα της ασθένειας: r(60)= ,302, p< ,05 , ενώ δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα 

στην κατάθλιψη και τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τις συνέπειες τις ασθένειας:       

r(60)= ,168, p> ,05. Η συσχέτιση με τον υποκειμενικό προσωπικό έλεγχο είναι μέτρια 

αρνητική: r(60)= -,363, p< ,05, αλλά και με τον υποκειμενικό έλεγχο της θεραπείας υπάρχει 

χαμηλή συσχέτιση με την κατάθλιψη: r(60)= -,244, p< ,05. Επίσης η υποκειμενική συνοχή 

της ασθένειας σχετίζεται μέτρια αρνητικά: r(60)= -,334,  p< ,05 και τέλος, δεν υπάρχει καμία 

συσχέτιση ανάμεσα στη κατάθλιψη και τις υποκειμενικές συναισθηματικές αναπαραστάσεις 

του ασθενή: r(60)= ,162, p> ,05.  

 

 

- άγχος 

    Όσο αφορά το άγχος υπάρχει μέτρια (προς υψηλή) θετική συσχέτιση με τις 

αναπαραστάσεις του ασθενή για τη χρονιότητα της ασθένειας: r(60)= ,411, p< ,05 , όπως το 

ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τις αναπαραστάσεις του ασθενή για την κυκλικότητα της 

ασθένειας: r(60)= ,448, p< ,05. Επίσης παρατηρείται μέτρια θετική συσχέτιση να υπάρχει και 

με τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τις συνέπειες της ασθένειας: r(60)= , 303, p< ,05 ,ενώ 

η συσχέτιση με τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τον προσωπικό έλεγχο είναι μέτρια 

αρνητική: r(60)= -,283, p< ,05. Ωστόσο φαίνεται να μην υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο 

άγχος και τις αναπαραστάσεις του ασθενή για τον θεραπευτικό έλεγχο: r(60)= -,220, p> ,05. 

Υπάρχει όμως μέτρια (προς υψηλή) αρνητική συσχέτιση με τις αναπαραστάσεις του ασθενή 

για τη συνοχή της ασθένειας. Τέλος από τις αναλύσεις φάνηκε ότι οι υποκειμενικές 
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συναισθηματικές αναπαραστάσεις του ασθενή συσχετίζονται μέτρια θετικά με το άγχος:       

r(60)= ,350, p< ,05.  

    Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω από τη στατιστική ανάλυση φαίνονται 

αναλυτικότερα στο παρακάτω πίνακα 1. 

 

 

 

 

Πίνακας 1 

Δείκτες συσχετίσεις ανάμεσα στις γνωστικές αναπαραστάσεις και την σωματική και ψυχική 

υγεία (κατάθλιψη - άγχος) (N=60) 

                                                                           Σωματική υγεία                     Ψυχική υγεία 

                                                                                                               Κατάθλιψη           Άγχος 

1. Χρονιότητα  ασθένειας                               -.338
**                                   

.411
**                                 

.335
**    

 

2. Κυκλικότητα  ασθένειας                             -.461
**

                      .302
*                                  

.448
**

 

3. Συνέπειες ασθένειας                                    -.326
*                                    

.168                       .303
*
 

4. Προσωπικός έλεγχος ασθένειας                   .263
*                                  

-.363
**                                

-.283
*
 

5. Θεραπευτικός έλεγχος  ασθένειας                .196                       -.244                      -.220   

6. Συνοχή ασθένειας                                          .389
**                                  

-.334
**                             

-.454
**   

 

7. Συναισθηματικές αναπαρ. ασθένειας         -.333
**

                      .162                       .350
**

 

 

           * p < .05   ,  ** p < .01  
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6.2 Διαφορές μεταξύ των δυο φύλων ως προς τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις 

 

    Στην έρευνά μας επίσης θέλαμε να ελέγξουμε αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους άνδρες 

και στις γυναίκες όσο αφορά τις γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας. Γι’ αυτό το λόγο 

χρησιμοποιήσαμε t-test, το οποίο είναι κριτήριο κατάλληλο όταν θέλουμε να υπολογίσουμε 

αν υπάρχουν τυχόν διαφορές ανάμεσα σε δύο ομάδες (εδώ είναι τα δύο φύλα). Υποθέσαμε 

λοιπόν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες όσο αφορά τις γνωστικές αναπαραστάσεις. 

    Από τα αποτελέσματα λοιπόν φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες όσο αφορά τις αναπαραστάσεις για τη χρονιότητα 

της ασθένειας: t(58)= ,624, p> ,05. Το ίδιο συμβαίνει και με τις περισσότερες μεταβλητές, 

όπως στις αναπαραστάσεις για την κυκλικότητα της ασθένειας: t(58)= -,004, p> ,05,  τις 

αναπαραστάσεις για τις συνέπειες της ασθένειας:   t(58)= ,344 , p> ,05, τις αναπαραστάσεις 

για τον προσωπικό έλεγχο: t(58)= -1,203,   p> ,05, τις αναπαραστάσεις για τον έλεγχο της 

θεραπείας: t(58)= ,075, p> ,05 , τις αναπαραστάσεις για την συνοχή της ασθένειας:          

t(58)= ,168, p> ,05 και τις αναπαραστάσεις για τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις:      

t(58)= -,053, p> ,05.  Σχετικά όμως με την σωματική υγεία βλέπουμε ότι τείνει να είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα: t(58)= 1,829, p< ,05, και στην 

κατάθλιψη υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά t(58)=-2,145 , p< ,05. Τέλος βλέπουμε 

πάλι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο άγχος, ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες: t(58)=-1,672 p> ,05. 

    Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις  γυναίκες ως 

προς τις περισσότερες μεταβλητές των γνωστικών αναπαραστάσεων. Διαφορά υπήρχε στην 

κατάθλιψη και μια μικρότερη σχετικά με την σωματική υγεία. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

φαίνονται αναλυτικότερα στο πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 

Αποτελέσματα της επίδρασης του φύλου ως προς τις γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας 

(Ν=60) 

   Μ.Ο     Τ.Α          t- τιμές        Df        p 

Χρονιότητα ασθένειας 

                                                    Άνδρες                    

                                                    Γυναίκες 

Κυκλικότητα ασθένειας    

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Συνέπειες ασθένειας    

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Προσωπικός έλεγχος ασθένειας    

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Θεραπευτικός έλεγχος ασθένειας    

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Συνοχή ασθένειας    

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Συναισθηματικές  

αναπαραστάσεις ασθένειας         

                                                    Άνδρες                       

                                                    Γυναίκες 

 

Σωματική υγεία 

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Κατάθλιψη 

                                                    Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

Άγχος  

                                                       Άνδρες 

                                                    Γυναίκες 

                                ,624          58        ,535 

23,20        4,80 

22,26        6,10 

                                -,004         58       ,997  

12,05        4,03 

12,05        3,63 

                                 ,344         58        ,732 

20,37        4,73 

19,90        5,34 

                                -1,203       58       ,294 

21,80        4,18  

23,16        3,76 

                                 ,075         58        ,940 

16,00        2,39 

15,95        2,81 

                                 ,168         58       ,867 

17,73        4,10 

17,53        5,03 

 

                                -,053        58        ,958 

20,58        6,12 

20,68       7,90 

 

                                1,829        58       ,073 

55,34        11,81 

48,95        14,19 

                               -2,145        58       ,036 

,81             ,62   

1,20           ,68 

                                -1,672        58        ,100      

1,09           ,70 

1,40           ,60 
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6.3. Πρόβλεψη σωματικής και ψυχικής υγείας μέσα από τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις 

 

    Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι ένα στατιστικό κριτήριο που σχετίζεται άμεσα με το 

δείκτη συσχέτισης. Η ανάλυση παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε να 

κάνουμε πρόβλεψη. Έτσι, αν γνωρίζουμε τις τιμές μιας μεταβλητής μπορούμε να 

προβλέψουμε τις τιμές μιας άλλης μεταβλητής. Μπορεί επιπλέον να προσδιορίσει το βαθμό 

στον οποίο μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν μία εξαρτημένη 

μεταβλητή. Στην ανάλυση παλινδρόμησης οι ανεξάρτητες μεταβλητές ονομάζονται 

ερμηνευτικές ή προβλεπτικές, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή ονομάζεται μεταβλητή κριτήριο. 

Ο στόχος λοιπόν είναι να προβλέψουμε τις τιμές της μεταβλητής κριτηρίου (εδώ σωματική 

υγεία, κατάθλιψη και άγχος), που δεν μας είναι γνωστές, βασισμένοι στις τιμές των 

προβλεπτικών μεταβλητών (γνωστικές αναπαραστάσεις ασθένειας) που μας είναι γνωστές 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). 

    Από την ανάλυση παλινδρόμησης, όπου αφού  ελέγξαμε για φύλο, ηλικία, χρόνια που ζουν 

οι καρδιοπαθείς με την ασθένειά τους, αν έχουν νοσηλευτεί εξαιτίας του καρδιολογικού 

προβλήματος ή αν έχουν χειρουργηθεί βρέθηκε ότι η μόνη μεταβλητή της υποκειμενικής 

κυκλικότητας της ασθένειας (time-cyclical) σχετίζεται σημαντικά με την σωματική υγεία    

(β= -,23, t= -1,51, p< ,05). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η κυκλική διάρκεια της 

ασθένειας, οι απόψεις δηλαδή σχετικά με την προβλεψιμότητα και τη μεταβλητότητα της 

ασθένειας, επηρεάζει άμεσα την σωματική υγεία του ασθενή, το πώς βλέπει και 

αντιλαμβάνεται το σώμα του. Αντίθετα οι μεταβλητές της υποκειμενικής χρονιότητας της 

ασθένειας (β= -,36, t= -2,29, p> ,05), οι υποκειμενικές συνέπειες της ασθένειας (β= ,015,     

t= ,105, p> ,05), ο υποκειμενικός προσωπικός έλεγχος (β= ,099, t= ,67 , p> ,05), ο 

υποκειμενικός έλεγχος της θεραπείας (β= ,13, t= 1,09, p> ,05), η υποκειμενική συνοχή της 

ασθένειας (β= ,066, t= ,37, p> ,05) και οι υποκειμενικές συναισθηματικές αναπαραστάσεις     

(β= -,15, t= -,83, p> ,05), δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά που σημαίνει ότι 

δεν επηρεάζουν την σωματική υγεία. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα παραπάνω 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 3 

Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης για την επίδραση των γνωστικών αναπαραστάσεων της 

ασθένειας στην σωματική υγεία του ατόμου (Ν=60) 

                                                                                β                           T                         p 

Χρονιότητα ασθένειας                                        -,225                  -1,509                  ,138 

Κυκλικότητα ασθένειας                                      -,362                  -2,284                  ,027  

Συνέπειες ασθένειας                                             ,015                     ,105                  ,917 

Προσωπικός έλεγχος ασθένειας                           ,099                     ,673                  ,504 

Θεραπευτικός έλεγχος ασθένειας                         ,132                   1,092                  ,280 

Συνοχή ασθένειας                                                 ,066                     ,373                  ,711 

Συναισθηματικές αναπαραστάσεις ασθένειας     -,146                    -,829                 ,411   

 

 

 

 

 

    Όσο αφορά την πρόβλεψη της κατάθλιψης, αφού ελέγξαμε πάλι για φύλο, ηλικία, χρόνια 

ασθένειας και εάν έχουν νοσηλευτεί ή χειρουργηθεί εξαιτίας του καρδιολογικού 

προβλήματος, η μόνη μεταβλητή που σχετίζεται στατιστικά σημαντική είναι οι 

αναπαραστάσεις του ασθενή για τη  χρονιότητα της ασθένειας    (β= ,42 , t= 2,92, p< ,05), 

αυτό σημαίνει ότι η χρονική διάρκεια της ασθένειας που αφορά τις απόψεις για το πόσο πολύ 

θα κρατήσει, επηρεάζει την ψυχική υγεία των ασθενών και συγκεκριμένα την κατάθλιψη. 

Αντίθετα οι μεταβλητές που δεν δείχνουν κάποια στατιστικά σημαντική πρόβλεψη και δεν 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία (εδώ κατάθλιψη) είναι: οι αναπαραστάσεις του ασθενή για την 

κυκλικότητα της ασθένειας (β= ,23, t= 1,53, p> ,05), οι αναπαραστάσεις του ασθενή για τις 

συνέπειες (β= -,17, t= -1,25, p> ,05), οι αναπαραστάσεις του ασθενή για τον προσωπικό 

έλεγχο (β= -,14, t= -1,02, p> ,05), οι αναπαραστάσεις του ασθενή για τον έλεγχο της 

θεραπείας (β= -,14, t= -1,23, p> ,05), οι αναπαραστάσεις του ασθενή για τη συνοχή της 

ασθένειας (β= -,18, t= -1,08, p> ,05) και οι υποκειμενικές συναισθηματικές αναπαραστάσεις 

(β= -,06, t= -,33 ,p> ,05). Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσματα. 
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Πίνακας 4 

Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης για την επίδραση των γνωστικών αναπαραστάσεων της 

ασθένειας στην ψυχική υγεία (κατάθλιψη) του ατόμου (Ν=60) 

                                                                             β                           T                         p 

Χρονιότητα ασθένειας                                        ,420                      2,919                ,005 

Κυκλικότητα  ασθένειας                                     ,233                      1,526                ,134 

Συνέπειες ασθένειας                                          -,172                     -1,250                ,217 

Προσωπικός έλεγχος ασθένειας                        -,143                     -1,015                ,315 

Θεραπευτικός έλεγχος ασθένειας                      -,142                     -1,225                ,227 

Συνοχή ασθένειας                                              -,184                     -1,081                ,285 

Συναισθηματικές αναπαραστάσεις ασθένειας   -,055                       -,325                ,747           

 

 

 

 

 

    Όσο αφορά την πρόβλεψη του άγχους, αφού ελέγξαμε πάλι για φύλο, ηλικία, χρόνια 

ασθένειας και εάν έχουν νοσηλευτεί ή χειρουργηθεί εξαιτίας του καρδιολογικού 

προβλήματος, η μόνη μεταβλητή που σχετίζεται στατιστικά σημαντική είναι η υποκειμενική 

χρονιότητα της ασθένειας (β= ,35 , t= 2,46, p< ,05), αυτό σημαίνει ότι η χρονική διάρκεια της 

ασθένειας που αφορά τις απόψεις για το πόσο πολύ θα κρατήσει, επηρεάζει την ψυχική υγεία 

των ασθενών, εδώ το άγχος. Αντίθετα οι μεταβλητές που δεν δείχνουν κάποια στατιστικά 

σημαντική πρόβλεψη και δεν επηρεάζουν την ψυχική υγεία (άγχος) είναι: η υποκειμενική 

κυκλικότητα της ασθένειας (β= ,20, t= 1,30, p> ,05),  οι υποκειμενικές συνέπειες  (β= -,03,  

t= -,23, p> ,05), ο υποκειμενικός προσωπικός έλεγχος (β= -,13, t= -,92 , p> ,05), ο 

υποκειμενικός έλεγχος της θεραπείας (β= -,11, t= -,91, p> ,05), η υποκειμενική συνοχή της 

ασθένειας (β= -,26, t= -1,56, p> ,05) και οι υποκειμενικές συναισθηματικές αναπαραστάσεις 

(β=-,13, t=-,76, p> ,05). Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσματα. 
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Πίνακας 5 

Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης για την επίδραση των γνωστικών αναπαραστάσεων της 

ασθένειας στην ψυχική υγεία (άγχος) του ατόμου (Ν=60) 

                                                                               β                           T                         p 

Χρονιότητα ασθένειας                                         ,352                    2,463                 ,018                                               

Κυκλικότητα ασθένειας                                      ,198                    1,302                  ,199 

Συνέπειες ασθένεια                                            -,031                    -,227                   ,822 

Προσωπικός έλεγχος ασθένειας                        -,129                    -,918                   ,363 

Θεραπευτικός έλεγχος ασθένειας                      -,105                    -,908                   ,368 

Συνοχή ασθένειας                                              -,264                  -1,557                   ,126 

Συναισθηματικές αναπαραστάσεις ασθένειας    ,128                     ,757                    ,453        
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

    Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξετάσει τις γνωστικές αναπαραστάσεις, τις 

πεποιθήσεις δηλαδή ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο για την ασθένεια (χρονιότητα, 

συνέπειες, προσωπικό έλεγχο, θεραπευτικό έλεγχο, κατανόηση/συνοχή ασθένειας, κυκλική 

διάρκεια και συναισθηματικές αναπαραστάσεις) και τη σχέση τους με τη σωματική και 

ψυχική υγεία (κατάθλιψη, άγχος). Πιο συγκεκριμένα ελέγξαμε τις παραπάνω αντιλήψεις, οι 

οποίες αποτελούν τις διαστάσεις του μοντέλου της Κοινής Λογικής και πως αυτές 

επηρεάζουν την προσαρμογή των ασθενών όσο αφορά την σωματική και ψυχική τους υγεία. 

Επίσης εξετάσαμε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα ως προς τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις. 

    Από τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκαν κάποιες συσχετίσεις ανάμεσα στις παραπάνω 

μεταβλητές. Όσο αφορά την σωματική υγεία υπήρχε θετική συσχέτιση με τον προσωπικό 

έλεγχο και τη συνοχή της ασθένειας. Αυτό μας δείχνει ότι όσο πιο αυξημένη αίσθηση 

προσωπικού ελέγχου έχουν οι άνθρωποι για την ασθένειά τους, τόσο καλύτερη είναι και η 

σωματική υγεία τους. Βρέθηκε επίσης μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ σωματικής υγείας και 

της συνοχής/κατανόησης της ασθένειας, που σημαίνει ότι όταν οι ασθενείς μπορούν να 

καταλάβουν την νόσο τους τότε είναι καλύτερα η σωματική υγεία τους. Σχετικά όμως με τις 

υπόλοιπες αναπαραστάσεις, όπως την χρονιότητα της ασθένειας, την κυκλικότητα, τις 

συνέπειες και τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις, η σωματική υγεία σχετίζεται αρνητικά. 

Άρα όταν οι ασθενείς πιστεύουν ότι η ασθένειά τους θα κρατήσει πολύ, ότι δεν είναι 

προβλέψιμη και μεταβάλλεται, τότε η σωματική τους υγεία χειροτερεύει. Το ίδιο συμβαίνει 

και όταν πιστεύουν ότι υπάρχουν συνέπειες στην κατάσταση της υγείας τους και της ζωής  

τους, αλλά και όταν η ασθένειά τους έχει μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο (δηλαδή η 

σωματική υγεία χειροτερεύει). Αυτό που φαίνεται να μην επηρεάζει καθόλου την σωματική 

υγεία των ασθενών είναι ο θεραπευτικός έλεγχος, η ελεγξιμότητα δηλαδή της ασθένειας μέσω 

της θεραπείας. 

    Από την άλλη οι αναλύσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και συγκεκριμένα την κατάθλιψη 

υπάρχει θετική σχέση με την χρονιότητα και την κυκλικότητα της ασθένειας. Από αυτό 

συμπεραίνουμε ότι όταν οι ασθενείς πιστεύουν ότι η ασθένειά τους θα κρατήσει πολύ και ότι 

είναι απρόβλεπτη και μεταβάλλεται τότε αυξάνεται η κατάθλιψή τους. Αντίθετα, όταν 

πιστεύουν ότι έχουν μεγαλύτερο προσωπικό και θεραπευτικό έλεγχο της ασθένειας αλλά και 

όσο περισσότερο την κατανοούν τότε η κατάθλιψη μειώνεται. Όσο αφορά τις συνέπειες της 
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ασθένειας και τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με την 

κατάθλιψη.  

    Τέλος όσο αφορά το άγχος, η χρονιότητα της ασθένειας, η κυκλικότητα, οι συνέπειες αλλά 

και οι συναισθηματικές αναπαραστάσεις σχετίζονται θετικά. Με λίγα λόγια δηλαδή, το άγχος 

των ατόμων αυξάνεται όταν πιστεύουν ότι η ασθένειά τους θα κρατήσει πολύ, όταν είναι 

απρόβλεπτη, όταν υπάρχουν πολλές συνέπειες στην υγεία τους και τη ζωή τους αλλά και όταν 

τους επηρεάζει συναισθηματικά. Εκείνο που δεν δείχνει να επηρεάζει το άγχος είναι ο 

θεραπευτικός έλεγχος.  

    Το άγχος και η κατάθλιψη μπορούν να επηρεάσουν την αποκατάσταση της υγείας του 

ασθενούς και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ασθένεια και την θεραπεία της. Οι χρόνιες 

σωματικές ασθένειες αλλάζουν τον τρόπο ζωής του ασθενή, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό 

του, καθώς και το πώς σχετίζεται με τους άλλους. Το άτομο πρέπει να μάθει να 

προσαρμόζεται με τις συνέπειες της ασθένειας στη φυσική του κατάσταση. Επιπλέον πρέπει 

να αντιμετωπίζει τυχόν αρνητικά συναισθήματα, να διατηρεί την αυτοπεποίθηση και μια 

θετική εικόνα του εαυτού του. Τέλος, να διατηρεί τις κοινωνικές σχέσεις του ακόμα και όταν 

έρχεται αντιμέτωπος με ένα αβέβαιο μέλλον, ώστε να απολαμβάνει την πρακτική και άλλη 

στήριξη που μπορεί να προσφέρει ο κοινωνικός του περίγυρος.  Η διάγνωση του άγχους και 

της κατάθλιψης σε ανθρώπους που πάσχουν από σωματικές ασθένειες είναι μια μεγάλη 

πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό συμβαίνει επειδή η κύρια συμπτωματολογία 

των συγκεκριμένων ψυχολογικών διαταραχών (απάθεια, έλλειψη συγκέντρωσης και 

ενδιαφέροντος, διαρκής αίσθηση κούρασης, διαταραχές ύπνου και λήψης τροφής) είναι 

ενδεχομένως και ενδεικτική του παθολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Η σωματική 

ασθένεια και η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η δυσλειτουργία στον έναν τομέα 

οδηγεί σε δυσλειτουργία και στον άλλο, ώστε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αναπηρίας 

και απόγνωσης. Τα αποτελέσματα από πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η 

ύπαρξη ψυχικής ασθένειας επηρεάζει αρνητικά την πορεία της σωματικής ασθένειας και 

αντιστρόφως (Καραμανίδου, 2006). 

    Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης, έδειξαν ότι από τις γνωστικές 

αναπαραστάσεις, μόνο η κυκλικότητα της ασθένειας, δηλαδή οι απόψεις των ασθενών 

σχετικά με την προβλεψιμότητα και τη μεταβλητότητα ασθένειας μπορεί να προβλέψει την 

μετέπειτα προσαρμογή τους στη σωματική υγεία με αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους, όπως 

είδαμε. Ενώ στην ψυχική υγεία (κατάθλιψη και άγχος) προβλεπτική γνωστική αναπαράσταση 
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είναι η χρονιότητα της ασθένειας, το πόσο πολύ δηλαδή πιστεύουν τα άτομα ότι θα διαρκέσει 

η ασθένειά τους, και στις δύο περιπτώσεις φάνηκε θετική η συσχέτιση.   

Σύμφωνα με την έρευνα των Marks, Murray, Evans & Willig (2000), η μετέπειτα 

προσαρμογή του ασθενή μπορεί να προβλεφθεί αν ο ασθενής μπορεί να αναγνωρίσει ένα 

βασικό αίτιο της ασθένειάς του. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι γνωστικές 

αναπαραστάσεις της ασθένειας προβλέπουν και το πώς αισθάνονται οι ασθενείς για το 

επίπεδο υγείας τους, καθώς με τον ίδιο τρόπο που σκέφτονται για την ασθένειά τους 

αντιμετωπίζουν και την ίδια την ασθένεια και αναφέρουν αντίστοιχα προβλήματα. Γενικά 

παρατηρείται ότι οι χρόνια ασθενείς έχουν μια κοινή τάση στον τρόπο που οργανώνουν τις 

πεποιθήσεις τους. Βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη ελεγξιμότητα της ασθένειας σχετιζόταν 

σημαντικά με τη γνωστική αξιολόγηση, εκφράζοντας συναισθήματα και στρατηγικές 

εστιασμένες στην αντιμετώπιση του προβλήματος (Hagger & Orbell, 2003). Η έρευνα των 

Lau & Hartman (1983) δείχνει ότι η διάσταση του θεραπευτικού ελέγχου αναφέρεται στην 

αίσθηση της ενδυνάμωσης όσον αφορά την παρουσία συμπεριφορών αντιμετώπισης ή την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ακόμα ευρήματα άλλων ερευνών δείχνουν ότι οι 

πεποιθήσεις για την αιτία και τη χρονιότητα των ασθενειών μπορεί να κινητοποιήσουν τα 

άτομα στη διαδικασία εύρεσης στρατηγικών αντιμετώπισης (Bauman, Cameron, Zimmerman, 

Leventhal, 1989).  

      Επίσης θέλαμε να εξετάσουμε αν υπήρχαν διαφορές ως προς τις παραπάνω γνωστικές 

αναπαραστάσεις ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, όπου η υπόθεσή μας 

επιβεβαιώθηκε, δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Υπήρχε μόνο μία 

ελάχιστη διαφορά στη σωματική υγεία και μια μικρή στην κατάθλιψη των γυναικών, να 

εμφανίζεται λίγο περισσότερο.  Η έρευνα όμως,  των Kelly, Sereika, Battista & Brown (2007)  

έδειξε ότι οι άντρες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν περισσότερο και είχαν μεγαλύτερη 

συναισθηματική αντίδραση στην κατάθλιψη, σε αντίθεση με τις γυναίκες οι οποίες 

υιοθετούσαν περισσότερο προσαρμοστικές τεχνικές αντιμετώπισης. 

    Η παρούσα  έρευνα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει ορισμένους περιορισμούς. Ο 

πρώτος περιορισμός είναι ότι η έρευνα έχει βασιστεί μόνο στα ερωτηματολόγια που 

απάντησαν οι ασθενείς, δηλαδή πληροφορίες από αυτοαναφορές και όχι από άλλες πηγές, 

που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα ίσως να μην είναι αντικειμενικά και να μην 

αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι το δείγμα 

μας είναι μικρό και άρα όχι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού και δεν μπορούμε να 

γενικεύσουμε τα αποτελέσματά μας. Επίσης το δείγμα μας είναι συγκεκριμένο, καθώς οι 
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ασθενείς ήταν μόνο από το Ηράκλειο. Ένας ακόμα περιορισμός αποτελεί ότι στην ανάλυση 

παλινδρόμησης, τα αποτελέσματα και οι μεταβλητές είναι μόνο για πρόβλεψη, δεν δείχνουν 

αιτιακές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. 

    Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να επαναλάβουν την έρευνά μας και να επεκταθούν 

και σε άλλους πληθυσμούς και ηλικίες. Επίσης θα μπορούσαν να επικεντρωθούν και σε 

άλλους παράγοντες που ίσως εμπλέκονται στην δημιουργία και διαμόρφωση των αντιλήψεων 

των ασθενών, δηλαδή των γνωστικών τους αναπαραστάσεων. Περαιτέρω έρευνες μπορούν να 

επικεντρωθούν και σε διαφορές ως προς άλλες πτυχές που ίσως υπάρχουν, όσο αφορά τις 

γνωστικές αναπαραστάσεις, εκτός του φύλου, όπως το επάγγελμα, την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση. Ακόμα μελλοντικές έρευνες μπορούν να μελετήσουν 

το που αποδίδουν οι ασθενείς τα αίτια της αρρώστιας τους. Τέλος θα μπορούσαν να 

μελετήσουν τις σχέσεις μεταξύ γνωστικών αναπαραστάσεων και γνωστικών λαθών, 

στρατηγικών αντιμετώπισης, αλλά και τις σχέσεις του ασθενή με του θεράποντα γιατρό του ή 

και την εμπλοκή της οικογένειας. 

    Όλα τα παραπάνω, οι γνώσεις και πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνά μας, 

βοηθάνε στο να κατανοηθεί καλύτερα η προσαρμογή των καρδιοπαθών ασθενών, οι 

αντιδράσεις τους  και πως αυτές μπορούν να συνδυαστούν ώστε να υπάρξει καλύτερο 

επίπεδο υγείας, αλλά και να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την στήριξή τους.  

Οι συνηθέστεροι τρόποι παρέμβασης για την ψυχολογική στήριξη των χρόνια ασθενών 

στηρίζονται στην πληροφόρηση, την αξιοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης, στην 

εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες, στη χρήση ειδικών παρεμβατικών και 

θεραπευτικών στρατηγικών και τεχνικών, στην οικογενειακή θεραπεία καθώς και στην 

παρέμβαση στο προσωπικό υγείας και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι συνήθεις γενικοί 

στόχοι των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης είναι η μείωση της δυσφορίας και 

των άλλων αρνητικών συναισθημάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της 

χρήσης λειτουργικότερων στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες (Καραδήμας, 2005). 

    Οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικότερες, καθώς όχι μόνο 

ενισχύουν την ποιότητα ζωής, αλλά και βελτιώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας των ιατρικών 

θεραπειών. Οι στρατηγικές που έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι η 

εκπαίδευση στου ασθενή, οι τεχνικές χαλάρωσης, η εκπαίδευση στην επίλυση προβλήματος 

και στις δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και η αναδόμηση των δυσλειτουργικών σκέψεων. 

Επίσης σημαντικά αποτελέσματα έχουν οι παρεμβάσεις σε επίπεδο οικογένειας, κοινωνικής 

στήριξης, καθώς και σε επίπεδο κοινότητας με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των 



 
70 

 

πολιτών για μια συγκεκριμένη ασθένεια ή κατάσταση. Καίρια θέση στα προγράμματα 

παρέμβασης κατέχουν οι προσπάθειες για ενίσχυση της υλικής και συναισθηματικής 

κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνουν οι ασθενείς, καθώς και οι προσπάθειες για την 

ενίσχυση της χρήσης περισσότερο λειτουργικών και αποτελεσματικών στρατηγικών 

αντιμετώπισης του στρες. Οι κύριες αρχές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες 

παρέμβασης των ψυχολόγων υγείας: α) η ευελιξία στην εφαρμογή του προγράμματος σε 

συνδυασμό με τη διατήρηση των ορίων, καθώς και β) η ανάπτυξη ρεαλιστικών προσδοκιών 

σε συνδυασμό με την ανάγκη να μάθουν να διαχειρίζονται την απώλεια. Επιπλέον χρειάζεται, 

να ενημερώνονται για θέματα ιατρικά και νομικά. Η αντιμετώπιση της χρόνια ασθένειας 

συχνά απαιτεί μεγάλα αποθέματα δυνάμεων και αντοχής από την πλευρά του ψυχολόγου. Η 

παροχή βοήθειας  μπορεί να οδηγήσει σε οφέλη και για τους ασθενείς και για τους ειδικούς 

(Καραδήμας, 2005). 

    Ο ασθενής θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ασθένεια δεν είναι ένας εξωτερικός εχθρός 

αλλά αποτελεί ένα είδος προειδοποίησης πως κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του. 

Κατανοώντας το, αυτό μπορεί σταδιακά να τον οδηγήσει σε αυτογνωσία, σε ένα νέο τρόπο 

ζωής και σε αλλαγή των «κακών» συνηθειών και συμπεριφορών (Καλαντζή- Αζίζι, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
Αναγνωστόπουλος, Φ. (1995). Η γνωστική αναπαράσταση της ασθένειας. Στο Δ. Παπαδάτου 

& Φ. Αναγνωστόπουλος (Επιμ. Έκδ.), Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας (σς. 73-90). Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Bauman, C.J., Cameron, L.D., Zimmerman, R.S. & Leventhal, H. (1989). Illness mediates the 

effect of optimism on Distress: a study of women with early stage breast cancer. Health 

Psychology, 65, 375-390. 

Bishop, G.D. & Converse, S.A. (1986). Illness representations: A prototype approach. Health 

Psychology, 5, 96-114. 

Broadbent, E., Petrie, K., Main, J. & Weinman, J. (2006). The Brief Illness Perception 

Questionnaire. Journal of Psychosomatic Research, 60, 631-637. 

Cameron, L.D. (2002). Anxiety cognition and responses to health treats. In L.D.Cameron & 

H. Leventhal (Eds.), The self-regulation of health and illness behavior (pp. 157-183). 

London: Routledge. 

Δανιηλίδου, Ν. (2010). Η Χρόνια ασθένεια και οι διαδικασίες προσαρμογής. 

<http://www.dromostherapeia.gr/astheneies-kai-psihologia/i-hronia-astheneia-kai-oi-

diadikasies-prosarmogis.html> (2012, Νοέμβριος 4). 

DiMatteo, M.R., Martin, L.R. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας. (Επις. Επιμ. 

Αναγνωστόπουλος & Ποταμιανός). Αθήνα: Πεδίο. 

Fournier, M., Ridder, D. & Bensing, J. (2002). How optimism contribute to the adaptation of 

chronic illness. A prospective study into the enduring effects of optimism on adaptation 

moderated by the controllability of chronic illness. Personality and Individual Differences, 

33, 1163-1183.  

Gignac, M.A.M., Cott, C. & Badley, E.M. (2000). Adaptation to chronic illness and disability 

and its relationship to perceptions of independence and dependence. Journal of Gerontology: 

Psychological Sciences, 55, 362-372. 

http://www.dromostherapeia.gr/astheneies-kai-psihologia/i-hronia-astheneia-kai-oi-diadikasies-prosarmogis.html
http://www.dromostherapeia.gr/astheneies-kai-psihologia/i-hronia-astheneia-kai-oi-diadikasies-prosarmogis.html
http://www.dromostherapeia.gr/astheneies-kai-psihologia/i-hronia-astheneia-kai-oi-diadikasies-prosarmogis.html


 
72 

 

Goodman, H., Firouzi, A., Banya, W., Lau-Walker, M. & Cowie, M. (2012). Illness 

perception, self-care behavior and quality of life of heart failure patients: A longitudinal  

questionnaire survey. xx, xxx-xxx. 

Hagger, M.S. & Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the common-sense model of 

illness representations. Psychology and Health, 18, 141-184. 

Heijman, M.J.W.M. (1998). Coping and adaptive outcome in chronic fatigue syndrome: 

Importance of illness cognitions. Journal of Psychosomatic Research, 45, 39-51. 

Henderson, J.C., Orbell, S. & Hagger, S.M. (2009). Illness schema activation and attentional 

bias coping procedures. Health Psychology, 28, 101-107. 

Heurtin-Roberts, S. (1993). “ High- pretension’’- the use of a chronic folk illness for personal 

adaptation. Social Science & Medicine, 37, 285-294. 

Hewstone, M., & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (3
η
 εκδ.). Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση. 

Howard, C. & Hallas, C., Wray, J. & Carby, M. (2009). The relationship between illness 

perceptions and panic in chronic obstructive pulmonary disease. Behavior Research and 

Therapy, 47, 71-76.  

Καλαντζή- Αζίζι, Α. (1985). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία στο χώρο του σχολείου. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Kaptein, A.A., Scharloo, M., Helder, D.I., Klein, W.C., Korlaar, I.M. & Woertman, M. 

(2002). Representations of chronic illness. In L.D.Cameron & H. Leventhal(Eds.), The self-

regulation of health and illness behavior (pp. 97-118). London: Routledge. 

Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Ψυχολογία της Υγείας. Θεωρία και κλινική πράξη. Αθήνα: 

Τυπωθήτω. 

Καραμανίδου, Χ. (2006). Χρόνιες παθήσεις και ψυχική υγεία. 

<http://www.klinikiagiosloukas.gr/articles_det.asp?article_id=72 > (2013, Ιανουάριος, 30). 



 
73 

 

Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ. & Εμβαλώτης, Α. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές 

Επιστήμες. Αθήνα: Πεδίο. 

Kelly, M.A.R., Sereika, S.M, Battista, D.R. & Braum, C. (2007). The relationship between 

beliefs about depression and coping strategies: Gender differences. British Journal of Clinical 

Psychology, 46, 315-332. 

Κοκκέβη, Α. (2008). Η ψυχολογία στην Ιατρική Πράξη. Εισαγωγή στην ανθρώπινη σκέψη και 

συμπεριφορά στις αποκλίσεις τους και στις ασθένειες. Αθήνα: Gutenberg. 

Lau, R.R & Hartman, K.A. (1983). Common sense model representations of common illness. 

Health Psychology, 2, 167-185. 

Lau-Walker, M. (1986). Importance of illness beliefs and self-efficacy for patients with 

coronary heart disease. Journal of Advanced Nursing, 60, 187-198. 

Leventhal, H., Diefenbach, M. & Leventhal, E.M. (1992). Illness cognition: using Common 

Sense to understand treatment adherence and affect cognition interactions. Cognitive Therapy 

and Research, 16, 143-163. 

Livneh, H. (2001). Psychosocial Adaptation to chronic illness and disability. A conceptual 

framework. Rehabilitation Counseling Bulettin, 44, 151-160. 

Livneh, H. & Antonak, R.F. (2005). Psychosocial Adaptation to Chronic Illness on Disability:  

A Primer for counselors. Journal of Counseling & Development, 83, 12-20. 

Livneh, H., Lott, S.M. & Antonak, R.F. (2004). Patterns of psychosocial adaptation to chronic 

illness and disability: a cluster analytic approach. Psychology, Health & Medicine, 9,411-430. 

 

Llewellyn, L.P., McGurk, M. & Weinman, J. (2007). Illness and treatment beliefs in head and  

neck cancer. Is Leventhal’s  common sense model useful framework for determing changes in 

outcome overtime? Journal of Psychosomatic and Research, 63, 17-26. 

Marks, D.F., Murray, M., Evans, B. & Willig, C. (2000). Health Psychology: theory, research 

and practice. London: Thousand Oaks, [Calif.]: Sage. 



 
74 

 

Moss-Morris, R., Weinman, J., Petrie, K.J., Horne, K. & Cameron, L.D. (2002). The Revised 

Illness Perceptions Questionnaire (IPQ-R). Psychology and Health, 17, 1-16. 

Munir, F., Leka, S., & Grffiths, A. (2005). Dealing with self-management of chronic illness at 

work: predictors for self-disclosure. Social Science & Medicine, 60, 1397-1407. 

Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Katsoula, E., Galanos, A. & Vlahos, L. (2004). The 

Hospital Anxiety and Depression Scale in Greek cancer patients: psychometric analyses and 

application. Support Care Cancer, 12, 821-825. 

Nettleton, S. (2002). Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας. (Α. Βακάκη, μετάφραση, 1
η
 

εκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Οικονόμου, Μ., Γραμανδάνη, Χ., Λουκή, Ε., Γιώτης, Λ.,Στεφανής, Κ. (2006). Στίγμα και 

ψυχική διαταραχή: Ο δρόμος προς τον αποστιγματισμό. Psychology, 13, 28-43. 

Παπαδάτου, Δ. (1995). Φάσεις στην εξέλιξη της χρόνιας ή και απειλητικής για τη ζωή 

αρρώστιας. Στο Δ. Παπαδάτου, & Φ. Αναγνωστόπουλος (Επιμ. Εκδ.), Η ψυχολογία στο χώρο 

της υγείας (σσ. 109-134). Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. 

Παρίσης, Ι., Φουντουλάκη, Α., & Φιλιππάτος, Γ. (2008). Κατάθλιψη και καρδιαγγειακά 

νοσήματα. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος & Ε. Καραδήμας (Επις. Επιμ.), Υγεία και Ασθένεια, 

Ψυχολογικές Διεργασίες (σσ.403-415). Αθήνα: Α.Α Λιβάνη. 

Πόθος, Ε. & Οικονόμου, Η. (2010). Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. 

Price, A., Goodwin, L., Rayner, L., Shaw, E., Hansford, P., Sykes, N., Monroe, B.,  

Higginson, I., Hotopf, M. & Lee, W. (2012). Illness perceptions, adjustment to illness, and 

depression in a Palliative Care Population. Journal of Pain and Symptom Management, 43, 

819-832.  

Ρούσσος, Π.Λ. & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες  

(β’ αναθεωρ. Εκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 



 
75 

 

Σακκάς, Π. (2008). Οι ψυχολογικές αντιδράσεις στη σοβαρή σωματική ασθένεια η αναπηρία 

στους ενήλικες. Στο Α. Κοκκέβη (Επιμ.Εκδ.). Η ψυχολογία στην Ιατρική πράξη: Εισαγωγή 

στην ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, στις αποκλίσεις τους και τις ασθένειες (σσ.3030-

312). Αθήνα : Gutenberg. 

Samson, A. & Siam, H. (2008). Adapting to major chronic illness: A proposal for a 

comprehensive task-model approach. Patient Education and Counseling, 70, 426-429. 

Sanderson, A.C. (2004). Health Psychology. Wiley International Edition. 

Sarafino, P.E. (2006). Health Psychology: biopsychosocial interactions. Hoboken, N.J.:  John 

Wiley and Sons.  

Scharloo, M., Kaptein, A.A., Weinman, J., Hazes, M., Willems, L.N.A., Bergman, W. & 

Rooijmans, H.M. (1998). Illness perceptions, coping and functioning in patients with 

rheumatoid arthritis, chronic obstructive pulmonary disease and psoriasis. Journal of 

Psychosomatic Research, 44, 573-585. 

Shontz, F.C. (1975). The psychological aspects of illness and disability. New York: 

Macmillan. 

Sperry, L. (2006). Treating Chronic Illness: An Overview. Psychological treatment of chronic 

illness: The biopsychosocial therapy approach (pp. 3-24). Washington, DC, US: American 

Psychological Association. 

Στεφανάδης, Χ. (2009). Το στρες αυξάνει έως και 50% τον κίνδυνο εμφράγματος.  Διεθνές 

Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIO ATHENA 2009. 

<http://www.healthview.gr/node/435> (2012, Δεκέμβριος 10). 

Sutton, S., Baum, A. & Johnston, M. (2004). The SAGE handbook of health psychology. 

London: Sage Publications Ltd. 

Taylor, S.E. (1999). Health Psychology. (4
η
 εκδ.). Boston, Mass.: McGraw-Hill. 

Valenti, L., Lim, L., Heller, R.F., & Knapp, J. (1996). An improved questionnaire for 

assessing quality of life after acute myocardial infarction. Quality of Life Research, 5, 151-

161. 

http://www.healthview.gr/node/435


 
76 

 

Vander, A., Scherman, J., Luciano, D., Τσακόπολους, Μ. (2001). Φυσιολογία του ανθρώπου. 

Μηχανισμοί της Λειτουργίας του Οργανισμού (8
η
 έκδ.). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 

Πασχαλίδης. 

Weinman, J. & Petrie, J.K. (1997). Illness perceptions: a new paradigm for psychosomatics? 

Journal of Psychosomatic Research, 42, 113-116. 

Wellard, S. (1998). Constructions of chronic illness. International Journal of Nursing Studies, 

35, 49-55. 

World Health Organization (2010). Global status report on  noncommunicable diseases 2010. 

< http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf  > (2012, Νοέμβριος 11).  

Χρηστάκης, Ν. (2008). Η γνώση και ο νόμος: Αναπαραστάσεις δεκάχρονων παιδιών για την 

υγεία και την ασθένεια. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος & Ε. Καραδήμας (Επις. Επιμ.), Υγεία και 

Ασθένεια, Ψυχολογικές Διεργασίες (σσ.228-240). Αθήνα: Α.Α Λιβάνη. 

Zigmont, A.S & Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale (validity 

and reliability). Acta Psychiatr Scand, 67, 361-370.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf

