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Περίληψη 

Η χρόνια ασθένεια σηματοδοτεί την αφετηρία αρκετών και σημαντικών 

δυσκολιών στη ζωή του ίδιου του ασθενούς αλλά και σε ολόκληρο το οικογενειακό 

πλαίσιο που τον περιβάλλει, με κυριότερο τον σύντροφο του ανθρώπου που νοσεί, τον 

άνθρωπο που διαδραματίζει τον ρόλο του κύριου φροντιστή. Οι χρόνια ασθενείς 

καλούνται να μάθουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ο πόνος και άλλα δυσάρεστα 

συμπτώματα, η σημαντική αδυναμία, οι αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες, ο 

φόβος για την εξέλιξη της ασθένειας, για την ίδια τη ζωή και για το μέλλον, και μία 

σειρά άλλων στρεσογόνων ερεθισμάτων. Στον κύκλο ζωής μιας οικογένειας είναι 

γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή ένα μέλος της να ασθενούς και, κατά 

συνέπεια κάποιο άλλο μέλος της να αναλάβει το ρόλο του κύριου «φροντιστή» του 

ασθενούς. Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο μελέτης τη σχέση ανάμεσα στις 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες (ΣΑΣ) που χρησιμοποιεί ο ασθενής, στην 

κοινωνική υποστήριξη που ο ίδιος εκτιμά πως λαμβάνει αλλά και σε αυτήν που οι 

σύντροφοι-φροντιστές εκτιμούν ότι προσφέρουν, σε ό,τι αφορά στην υποκειμενική 

αντίληψη του ασθενούς για την υγεία του αλλά και για την ποιότητα ζωής του (σωματική 

και ψυχική). Επιχειρείται διερεύνηση της επιρροής όλων των πιθανών συνδυασμών των 

παραπάνω μεταβλητών στην ασθένεια, στη λειτουργικότητα και στη γενικότερη 

ποιότητα ζωής ενός ασθενούς με χρόνια σωματικά προβλήματα. Στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια που αποτιμούσαν τις ΣΑΣ που 

χρησιμοποιεί ο ασθενής, την κοινωνική υποστήριξη την οποία πιστεύει ότι δέχεται, και 

τις απόψεις του για την ποιότητα της ζωής του, ενώ ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε 

στους συντρόφους αποτιμούσε την κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι 

προσφέρουν. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι πως η αντίληψη που έχουν οι ασθενείς 

για τη ψυχική τους υγεία (άγχος, θλίψη) δε συσχετίζεται σημαντικά με την αντίληψή 

τους για τη σωματική τους υγεία (κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνηθισμένες 

δραστηριότητες, πόνος). Ως προς τις ΣΑΣ διαπιστώθηκε ότι τόσο η επίλυση 

προβλήματος όσο και η ονειροπόληση δεν είναι εν προκειμένω βοηθητικές, καθώς η 

εφαρμογή τους συνδέεται θετικά με το άγχος και τη θλίψη. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι 

άντρες σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν, αναφορικά με τα προβλήματα 

κινητικότητας αλλά και τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και για το άγχος ή τη 
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θλίψη των χρόνια ασθενών περισσότερη κοινωνική υποστήριξη από ό,τι οι γυναίκες.   

Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εύρημα που υποδεικνύει ότι η κοινωνική 

υποστήριξη που οι ίδιοι οι ασθενείς εκτιμούν ότι λαμβάνουν δεν επηρεάζει σημαντικά 

την αντίληψή τους για την ποιότητα της ζωής τους, την ίδια στιγμή που βρέθηκε ότι η 

αντίληψη των συντρόφων αναφορικά με την υποστήριξη που προσφέρουν επηρεάζει 

σημαντικά τόσο την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής των ασθενών, τουλάχιστον τη 

σωματική, όσο και τη γενικότερη θεώρησή τους σχετικά με την κατάσταση της υγείας 

τους.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ποιότητα ζωής, τεχνική επίλυσης του προβλήματος, ονειροπόληση, υποκειμενική αντίληψη 

για την υγεία, κοινωνική υποστήριξη. 
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Ερευνητικοί Στόχοι 

      Η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τη δυνατότητα και την 

ποιότητα προσαρμογής του χρόνια ασθενούς, καθώς αυτός καλείται να διαχειριστεί ένα 

πλήθος ποικιλόμορφων δυσκολιών, υψηλής έντασης και παρατεταμένης διάρκειας. Η 

λειτουργική ή όχι προσαρμογή αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα ζωής του ασθενούς 

καθώς και στην υποκειμενική του αντίληψη για την κατάσταση της υγείας του. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας τίθεται   

η κατανόηση των ΣΑΣ που χρησιμοποιεί ο ασθενής και ο τρόπος που αυτές επηρεάζουν 

τη σωματική και ψυχική ποιότητα ζωής του, είτε θωρακίζοντας τον απέναντι στο χρόνιο 

στρες είτε επιτείνοντας μία ήδη υπάρχουσα νοσηρή κατάσταση. Επιπλέον, θα 

διερευνηθεί η σχέση που εγκαθιδρύεται ανάμεσα στις ΣΑΣ που χρησιμοποιεί ο χρόνια 

ασθενής, στην αντίληψη που διαμορφώνει σχετικά με την ίδια του την υγεία, στο ρόλο 

του συντρόφου του απέναντι στη δύσκολη αυτή και απειλητική για τη ζωή του 

κατάσταση, σε συνάρτηση πάντοτε με την υποκειμενική θεώρηση της σωματικής και 

ψυχικής ευεξίας του ατόμου που έχει διαγνωστεί με μία σωματική ασθένεια, η οποία 

είναι μόνιμη και δεν μπορεί να θεραπευτεί οριστικά. Ο ρόλος του συντρόφου θα 

διερευνηθεί με προσοχή προκειμένου να αναγνωριστεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει, 

ή μπορεί να επηρεάσει, τις υποκειμενικές ή και τις αντικειμενικές αναφορές που 

συνδέονται με τη χρόνια ασθένεια. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν ομοιότητες και 

διαφορές στην κοινωνική υποστήριξη που ο ίδιος ο ασθενής εκτιμά πως λαμβάνει αλλά 

και σε αυτήν που οι σύντροφοι-φροντιστές εκτιμούν ότι προσφέρουν. Θα υπολογιστούν 

οι δείκτες συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής 

υποστήριξης όπως αυτή υποστηρίζεται ότι προσφέρεται από τους συντρόφους, της 

κοινωνικής υποστήριξης που εκτιμά ο ασθενής ότι λαμβάνει, των τεχνικών επίλυσης 

προβλημάτων και ονειροπόλησης (ΣΑΣ) και της υποκειμενικής αντίληψης για την υγεία. 

Θα διερευνηθούν ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς τις μεταβλητές 

της ποιότητας ζωής, τις ΣΑΣ, την κοινωνική υποστήριξη, όπως περιγράφεται είτε από 

τους ασθενείς είτε από τους συντρόφους, και την υποκειμενική αντίληψη για την υγεία. 

Τέλος, επιπρόσθετος στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί η πιθανότητα πρόβλεψης για 
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κάθε μία από τις συνιστώσες της ποιότητας ζωής, μέσα από παράγοντες όπως είναι η 

ηλικία, το φύλο, η κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν, η 

κοινωνική υποστήριξη που οι ίδιοι οι ασθενείς δηλώνουν ότι δέχονται, η τεχνική 

επίλυσης προβλημάτων, η ονειροπόληση, και η υποκειμενική αντίληψη για την υγεία. 

 

 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

1. Χρόνια Ασθένεια 

     Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες από τις ασθένειες που αντιμετωπίζει ο 

άνθρωπος στις αναπτυγμένες, τουλάχιστον, χώρες είναι χρόνιες. Δε θεραπεύονται 

ολοκληρωτικά άλλα μπορούν τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν μέσα από τη λήψη της 

απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής καθώς και, αν όχι κυρίως, μέσω των σημαντικών 

αλλαγών στις συμπεριφορές υγείας. (Καραδήμας, 2005). Τα κριτήρια με τα οποία 

ορίζεται ως χρόνια μία σωματική ασθένεια είναι η χρονική διάρκεια της ασθένειας, ο 

βαθμός σοβαρότητάς της, η επίδραση της στη λειτουργικότητα του ατόμου αλλά και η 

ανάγκη που αυτή συνεπάγεται για διαρκή φροντίδα από τις υπηρεσίες υγείας . Ως 

προέκταση των παραπάνω, χρόνια σωματική ασθένεια ή διαταραχή ορίζεται κάθε 

οργανική διαταραχή η οποία διαρκεί άνω των τριών μηνών ή συνεπάγεται μία περίοδο 

νοσηλείας άνω του ενός μήνα, προκαλεί περιορισμούς σε επίπεδο ικανοτήτων και 

συμπεριφορών, και επιφέρει μεταβολές στην κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου ή 

στην άσκηση των κοινωνικών του ρόλων.(Sanderson , 2004). 

     Η αντίδραση του ατόμου στη χρόνια ασθένεια εξαρτάται από τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης του στρες που χρησιμοποιεί το άτομο. Οι στρατηγικές αυτές 

προσδιορίζονται από τρεις ομάδες παραγόντων: όσους συνδέονται με την ασθένεια 

(φύση της ασθένειας, επιπτώσεις στον οργανισμό και τη λειτουργικότητα του ατόμου, 

πλευρές της θεραπείας) από προσωπικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, βαθμός πρότερης 

προσαρμογής κ.α.) καθώς και από περιβαλλοντικούς παράγοντες (σύντροφοι, οικογένεια, 

κοινωνική υποστήριξη κ.α.) (Moos, 1982, όπως παρατίθεται Καραδήμας, 2005). 
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     Η χρόνια ασθένεια επιτάσσει τη διαχείριση ζητημάτων που συνιστούν τις λεγόμενες 

παράπλευρες συνέπειες του προβλήματος. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι άτομα με 

διαβήτη βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις,  τύφλωση, 

σεξουαλικές δυσλειτουργίες και προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος που μπορεί 

να οδηγήσουν ακόμα και σε ακρωτηριασμό.(Bishop et al, 1993 όπως παρατίθεται 

Sanderson, 2004).  

     Υπάρχουν φορές, και είναι πολλές αυτές, κατά τις οποίες δεν είναι η ασθένεια 

αποκλειστικά που εξασθενεί τα άτομα αλλά –και- η ίδια η θεραπεία. Ασθενείς με χρόνιες 

ασθένειες συχνά παρουσιάζουν ανησυχίες σχετικά με την εικόνα του σώματός τους, 

ειδικότερα όταν η ασθένειά τους ή η θεραπεία τους προκαλεί σημαντικές σωματικές 

αλλαγές στη λειτουργικότητά τους (Taylor & Aspinwall, 1993 όπως παρατίθεται 

Sanderson, 2004 ). Παραδειγματικά αναφέρεται ότι η μαστεκτομή προκαλεί οργανικές 

επιπτώσεις όπως οι ουλές, οι πόνοι, αλλά και η μυική τάση (Weber, 1992). Οι 

δυσάρεστες αυτές αισθήσεις υπενθυμίζουν στο άτομο την εμπειρία της αφαίρεσης του 

μαστού και συνεπάγονται δυσάρεστες αντιλήψεις για την εικόνα του σώματος. Απόρροια 

αυτών είναι η ψυχολογικό καταπόνηση και το έντονο στρες (Taylor & Aspinwall, 1993 

όπως παρατίθεται Sanderson, 2004). Επίσης, τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την αντιμετώπιση της υπέρτασης αφήνουν τις περισσότερες φορές  παρενέργειες, όπως 

ανικανότητα, αύξηση βάρους, υπνηλία κ.α. ( Sanderson, 2004). Επίσης θεραπείες που 

χρησιμοποιούνται για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, έχουν δυσάρεστες παρενέργειες 

όπως ναυτία, εμετούς, διάρροιες, απώλεια μαλλιών, και απώλεια όρεξης, οι οποίες 

δημιουργούν στο άτομο στρες και επιπρόσθετη αναστάτωση (Sanderson, 2004). 

     Σε μία ενδιαφέρουσα έρευνα (Cassidy, 1999) ζητήθηκε σε άντρες και γυναίκες να 

απαντήσουν σε ερώτηση που αφορούσε στην ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιας χρόνιας 

ασθένειας. Βρέθηκε πως υπάρχουν διαφορές στα δύο φύλα ανάμεσα στους τύπους και 

στα επίπεδα της ασθένειας. Συγκεκριμένα, αν και οι ερευνητές ανέμεναν ότι οι γυναίκες 

θα αναφέρουν περισσότερα σωματικά και ψυχικά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι δεν 

υπήρχε σημαντική διαφορά των δύο φύλων ως προς την απάντησή τους σχετικά με την 

ύπαρξη χρόνιας ασθένειας. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι οι άντρες αναφέρουν περισσότερα 

προβλήματα υγείας. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την παγιωμένη 
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σχεδόν θεώρηση βάσει της οποίας οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα και ευκολότερα 

ασθένειες και αναζητούν ιατρική βοήθεια (Macintyre, Ford, & Hunt, 1999).  

         

 

 

 
1.1 Η ψυχολογική αντίδραση που ακολουθεί την ανακοίνωση της διάγνωσης 

     Η διάγνωση της ασθένειας αποτελεί συνήθως ένα σοκ για το άτομο που πάσχει. Με 

την ανακοίνωση της διάγνωσης, το άτομο περνάει μία φάση κρίσης (Moos, 1977, όπως 

παρατίθεται Taylor, 1999) η οποία σηματοδοτεί μόνο την αρχή μίας μακράς διαδικασίας 

προσαρμογής. Η κρίση είναι μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η 

βιοψυχοκοινωνική ακεραιότητα του ατόμου απειλείται ή διαταράσσεται προσωρινά. Το 

άτομο κατακλύζεται από υπερβολικό άγχος και χάνει την ικανότητά του να σκεφτεί 

ψύχραιμα και να αφομοιώσει τις παρεχόμενες πληροφορίες. Η κρίση είναι χρονικά 

περιορισμένη και διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι οκτώ βδομάδες(Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος , 1995). 

  Οι αντιδράσεις ποικίλουν και εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: α) παράγοντες που 

συνδέονται άμεσα με την ασθένεια (η φύση της, η σοβαρότητά της, η προβλεψιμότητα 

της πορείας της, το είδος της θεραπείας κ.α.) β) παράγοντες που συνδέονται με τη 

χρονική στιγμή που εμφανίζεται η νόσος και γ) ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, προσωπικότητα, κοινωνική υποστήριξη κ.α.) .Οι 

παράγοντες αυτοί αφενός βρίσκονται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση και αφετέρου 

παρεμποδίζουν ή διευκολύνουν την προσαρμογή του ατόμου στη χρόνια ασθένεια ( 

Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995).  
Κατά τους Albrecht et al. (2003) συχνά οι ασθενείς αισθάνονται αμφιβολία, 

αβεβαιότητα, ντροπή, κοινωνικό στιγματισμό, απώλεια και απομόνωση. Oι Shontz et al. 

(1975) σημειώνουν ότι τη διάγνωση μίας σοβαρής ασθένειας ακολουθούν κάποιες 

διαδοχικές αντιδράσεις. Αρχικά το άτομο εκδηλώνει συμπτώματα ψυχικού σοκ και 

αισθάνεται σαν να βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Το σοκ μπορεί να διαρκέσει 
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μερικές μέρες ή εβδομάδες. Έπειτα έρχεται η αντιπαράθεση όπου το άτομο νιώθει 

απελπισμένο, πενθεί και αποδιοργανώνεται . Τέλος, το άτομο υποχωρεί και σταδιακά 

αρχίζει να προσαρμόζεται (Καραδήμας, 2005). 

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάθλιψη συνιστά επίσης μία συνηθισμένη 

αντίδραση του ασθενούς απέναντι στη χρόνια ασθένεια. Αποτελεί ουσιατικά μία 

καθυστερημένη αντίδραση  του ασθενούς καθώς εμφανίζεται όταν το άτομο έχει 

αντιληφθεί και κατανοήσει όλες τις επιπτώσεις της ασθένειας. Η κατάθλιψη, όπως 

γίνεται εύκολα αντιληπτό, καταπονεί ψυχολογικά τον ασθενούς και δυσχεραίνει την 

ανάρρωση ή την αποκατάστασή του (Taylor, 1999).  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Goodwin, Marusic, & Hoven (2003) υπάρχει μία 

σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον αριθμό των σωματικών προβλημάτων υγείας και 

στον κίνδυνο αυτοκτονίας. Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένες ασθένειες όπως είναι το 

έλκος  και η πνευμονοπάθεια παρατηρείται δυνατή σχέση συνάφειας με τον αριθμό των 

αυτοκτονιών, ακόμη και ελέγχοντας για την ύπαρξη ψυχικών διαταραχών.   

Το  άγχος συνιστά επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με χρόνιες ασθένειες. Οι  Epping et al. (1999) σε ένα δείγμα ογδόντα γυναικών με 

καρκίνο του μαστού βρήκαν ότι το 40% βίωνε έντονο άγχος. Σε μια άλλη μελέτη 

ερευνητές ζήτησαν από  ασθενείς να εκτιμήσουν ποιες  πτυχές της ασθένειας τους 

θεωρούν περισσότερο στρεσογόνες. Το 41% ανέφερε το φόβο και την αβεβαιότητα για 

το μέλλον, το 24% ανέφερε τους περιορισμούς στις σωματικές ικανότητες, στην 

εμφάνιση και γενικά στον τρόπο ζωής και το 12%  έκρινε τη διαχείριση του πόνου ως 

την πιο στρεσσογόνα παράμετρο (Dunkel et al, 1992). Οι Pincus et al. (1996) βρήκαν ότι 

άτομα με ρευματοπάθεια είναι τέσσερις φορές πιο ανήσυχα και αγχωμένα σε σύγκριση 

με υγιή άτομα.  

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι ακόμη και αν τα παραπάνω αποτελούν πολύ 

δύσκολα στη διαχείρισή τους ζητήματα, πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι άνθρωποι, τα 

καταφέρνουν λίγο ως πολύ καλά. Όπως διατυπώνει ο Folkman (1997) η πλειοψηφία των 

ανθρώπων, ακόμα και κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες, καταφέρνει τελικά να 

ανταπεξέλθει και να συνεχίσει τη ζωή της. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τους 

πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες και με τις οικογένειές τους. 
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1.2 Φάσεις στην εξέλιξη της χρόνιας ασθένειας 

     Όπως υποστηρίζει ο  Doka το 1993 (παρατίθεται στην Παπαδάτου, 1995β) κάθε φάση 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες «προκλήσεις» ή «έργα» που εμφανίζονται σε 

οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο, και απαιτούν διευθέτηση, έτσι 

ώστε ο άρρωστος και η οικογένειά του να προσαρμοστούν στην ασθένεια και στη 

θεραπεία της. Οι πιθανές φάσεις του μοντέλου του Doka είναι: η προδιαγνωστική, η 

οξεία που περιλαμβάνει και τη διάγνωση, η χρόνια και η τελική φάση, η οποία καταλήγει 

ορισμένες φορές στο θάνατο του ασθενούς (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

Στην προδιαγνωστική φάση το άτομο σταδιακά αξιολογεί κάποια συμπτώματα, 

τα οποία ίσως αποτελούν ενδείξεις οργανικής διαταραχής και χρησιμοποιεί ορισμένες 

στρατηγικές, προκειμένου είτε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα είτε να το αποφύγει  

(Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

 

Η οξεία  φάση αναφέρεται στη διάγνωση . Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου παρουσιάζονται έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, ριζικές αλλαγές στη 

ζωή του ασθενούς ενώ τόσο ο τελευταίος όσο και η οικογένειά καλούνται να πάρουν 

ιδιαιτέρως σημαντικές αποφάσεις. Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, ασθενείς που 

ήταν επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με την ασθένειά τους βίωναν χαμηλότερα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης ένα χρόνο μετά τη διάγνωση, σε σύγκριση με ασθενείς που 

ανέφεραν ανεπαρκή ή ελλιπή πληροφόρηση ( Fallowfield et al, 1987 όπως παρατίθεται 

Παπαδάτου, 1995).  

Η χρόνια φάση εκτείνεται ως την τελική έκβαση (ίαση ή θάνατος). Είναι μια 

δύσκολη περίοδος, ιδιαίτερα όταν η έκβαση είναι αβέβαιη και συνοδεύεται από χρόνιο 

άγχος. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου το άτομο επιδιώκει να εξασφαλίσει όρους 

ποιότητας ζωής μέσα σε συνθήκες που επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του. Η 

ασθένεια γίνεται πλέον κομμάτι της ζωής του ασθενούς και των οικείων του 

(Καραδήμας, 2005).  

Η φάση της ανάρρωσης και της αποθεραπείας συχνά προκαλεί θετικά 

συναισθήματα και ανακούφιση . Εντούτοις πολλά άτομα στην αποθεραπεία βιώνουν 
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άγχος, θυμό και ανασφάλεια, ενδεχομένως γιατί φοβούνται μια πιθανή  υποτροπή ή λόγω 

της διακοπής της μακρόχρονης σχέσης με το προσωπικό (Παπαδάτου,1995). 

Ωστόσο, υποστήριξαν οι Livneh και Antonak το 1992 (όπως παρατίθεται 

Καραδήμας, 2005) η προσαρμογή δε λαμβάνει χώρα κατάντρόπο όμοιο και ενιαίο για 

όλους, ούτε ακολουθεί μία σειριακή ακολουθία φάσεων. Οι εν λόγω ερευνητές 

διατύπωσαν μία εναλλακτική προσέγγιση, βάσει της οποίας συμπεριλαμβάνονται κάθε 

φορά παράγοντες που αφορούν στην ίδια την ασθένεια, ατομικές διαφορές, 

δημογραφικές μεταβλητές, και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.   

 

1.3 Ο ρόλος του συντρόφου 

     Η χρόνια ασθένεια επιφέρει αρνητικά φορτισμένες ψυχολογικές αντιδράσεις και στην 

οικογένεια του χρόνια ασθενούς. Ένα από τα κύρια προβλήματα που οι οικογένειες ή οι 

σύντροφοι των ασθενών καλούνται να χειριστούν είναι η αυξανόμενη εξάρτηση του 

ασθενούς (Burish, 1991). Ο ασθενούςς χρειάζεται υποστήριξη για ένα πλήθος 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής υγιεινής, της ιατρικής φροντίδας, 

των οικονομικών ευθυνών, καθώς και της καθημερινής φροντίδας της οικίας τα οποία 

στο σύνολό τους απαιτούν αφιέρωση χρόνου και ψυχικό κόστος από την πλευρά τους 

συντρόφου. Το άγχος και η κατάθλιψη συχνά αποτελούν το επακόλουθο της 

ανακοίνωσης της διάγνωσης μίας χρόνιας ασθένειας (Burish, 1991). Οι σύντροφοι 

βιώνουν υψηλά επίπεδα σωματικής και ψυχικής εξάντλησης και συχνά χαρακτηρίζονται 

από μία χρόνια θλίψη, ένα συνεχές αίσθημα λύπης (Shannon, 1996).  

      Χαρακτηριστική είναι επίσης η μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα  των συντρόφων 

καθώς τον περισσότερο χρόνο τους ασχολούνται με την φροντίδα του αρρώστου και 

πολλές φορές εγκαταλείπουν τα δικά τους σχέδια και τις προσωπικές τους 

προτεραιότητες και ανάγκες (Burish, 1991).  

     Υπάρχουν ωστόσο φορές που ακόμα και όταν οι σύντροφοι- ή ακόμα και οι φίλοι- 

επιθυμούν ουσιαστικά να βοηθήσουν δεν μπορούν όχι μόνο να καταλάβουν αλλά και 

ούτε και ελάχιστα να προσεγγίσουν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει ο ασθενής. 

Δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες οι σύντροφοι των ασθενών έχουν μη ρεαλιστικές 

υψηλές προσδοκίες σχετικά με το πώς θα ήταν καλύτερα να διαχειριστούν την 

κατάσταση οι ασθενείς. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι Μanne & Zautra το 1989 (όπως 
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παρατίθεται Sanderson, 2004) όσοι σύζυγοι ασθενών με αρθρίτιδα ήταν απαιτητικοί στο 

πως θα διαχειριστούν οι ασθενείς την αρρώστια τους, χρησιμοποιούσαν λιγότερες 

ευεργετικές  στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες με αποτέλεσμα στη συνέχεια να 

βιώνουν άγχος και κατάθλιψη. Αντίθετα, ορισμένοι σύντροφοι έχουν χαμηλές 

προσδοκίες για τους χρόνια ασθενείς οικείους τους, με αποτέλεσμα να γίνονται οι ίδιοι 

υπερβολικά υπερπροστατευτικοί και οι ασθενείς να νιώθουν ή να γίνουν εξαρτημένοι 

(Sanderson, 2004). H ενδεχόμενη αυτή σχέση εξάρτησης μπορεί να προκαλέσει 

συναισθηματική αναστάτωση και άγχος στα άτομα που τους φροντίζουν. Τα 

συναισθήματα αυτά εκδηλώνονται εντονότερα όταν οι ασθενείς έχουν υψηλά επίπεδα 

λειτουργικής εξασθένισης και η συνεχής φροντίδα των συντρόφων είναι πάντα 

επείγουσα και επιτακτική.  

      

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο   

2. Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Χρόνιας Ασθένειας 

 

     Η χρόνια ασθένεια επιτάσσει την άμεση αντιμετώπιση πολλών, ποικιλόμορφων, και 

έντονων καταστάσεων. Η προσαρμογή σε μία χρόνια ασθένεια εξαρτάται, εκτός των 

άλλων σημαντικών εμπλεκόμενων παραμέτρων, και από τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

τους στρες που το άτομο επιλέγει να χρησιμοποιήσει.  

     Οι χρόνια ασθενείς επικαλούνται και αξιοποιούν ποικίλες στρατηγικές αντιμετώπισης 

της κατάστασης που βιώνουν, οι οποίες διαφέρουν σε ένταση και βαθμό από αυτές στις 

οποίες βασίζονται οι άνθρωποι με οξείες ασθένειες. Οι μεν χρόνια ασθενείς κάνουν 

συχνότερα χρήση ενός συνδυασμού συναισθηματικών και οργανικών στρατηγικών 

αντιμετώπισης ενώ τα άτομα που αντιμετωπίζουν μία οξεία ασθένεια επικεντρώνονται 

κυρίως στην άμεση και μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων (Kyngas et al. 2000). 

          Αν και οι χρόνιες ασθένειες ποικίλουν σημαντικά τόσο σε ό,τι αφορά στη 

διάγνωση όσο και στην ίδια την επίπτωση που θα έχουν στο κάθε άτομο, αυτό που είναι 

κοινό είναι το γεγονός ότι ο χρόνια ασθενής αντιμετωπίζει ζητήματα και ανάγκες 
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παρόμοια ή σχετικά με αυτά που συχνά ανακύπτουν σε κάθε στρεσογόνο γεγονός της 

ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ανάγκες αντιμετωπίζονται ή διαχειρίζονται 

επηρεάζει όχι μόνο τη συναισθηματική ζωή του ατόμου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

προσαρμόζεται στην ασθένειά του. Μελέτες περίπτωσης και ένα εκτεταμένο σύνολο 

αυτο-αναφορών αναγνωρίζουν ένα σύνολο “τυπικών” ή καλύτερα ευρέως 

χρησιμοποιούμενων ΣΑΣ οι οποίες υιοθετούνται από ασθενείς ως αντίδραση του 

εκλυόμενου στρες που συνεπάγεται η ασθένειά τους. Οι στρατηγικές αυτές 

περιλαμβάνουν την άρνηση, την επιλεκτική άγνοια, την αναζήτηση πληροφοριών, την 

αποφυγή, και την αναπόληση παλαιότερων καλών εποχών (Cohen & Lazarus, 1979 όπως 

αναφέρεται Edelmann, 1983). Παρόμοια υποδείγματα ΣΑΣ αναδύονται από μελέτες 

παραγοντικής ανάλυσης ψυχομετρικών οργάνων όπως αυτή των Folkman & Lazarus, 

1980 καθώς και άλλα πολλά.      

      Ένα σύνολο παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την εκάστοτε 

κατάσταση παραμέτρων, του κοινωνικού περιβάλλοντος και των προσωπικών ψυχικών 

αποθεμάτων επηρεάζουν με έναν τρόπο αμιγώς εξατομικευμένο τις ΣΑΣ (Lazarus and 

Folkman, 1984).  

 

2.1 Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Στρες 

 

     Με τον όρο Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Στρες (ΣΑΣ- “coping”) γίνεται αναφορά 

σε γνωστικές και συμπεριφορικές προσπάθειες οι οποίες επιχειρούν να διαχειριστούν 

καταστάσεις που εκτιμώνται ως επαχθείς ή που υπερβαίνουν τα συνήθη ή τα διαθέσιμα 

αποθέματα (Lazarus and Folkman, 1984). Οι Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, 

DeLongis & Gruen (1986) ορίζουν τις στρατηγικές αυτές ως την έννοια που «αναφέρεται 

στις προσπάθειες του ατόμου, γνωστικές, και σε επίπεδο συμπεριφοράς, να διευθετήσει 

(μειώσει, ελαχιστοποιήσει, επιβληθεί ή αντέξει) τις εσωτερικές και εξωτερικές 

απαιτήσεις της αλληλεπίδρασης προσώπου-περιβάλλοντος, απαιτήσεις οι οποίες 

αξιολογούνται ότι θέτουν σε κρίση ή ξεπερνούν τις δυνατότητές του»  (σ. 993).    

     Υπάρχουν αρκετές αυτο-προσδιοριζόμενες αρετές, όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα 

ή η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η αισιοδοξία, η αυτο-αμεσότητα, και η αυτο-
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αποδοχή οι οποίες έχει βρεθεί ότι είναι σημαντικές πηγές coping (Herrington, Matheny, 

Curlette, McCarthyy, & Penick, 2005).  

     Στην παρούσα μελέτη θα διερευνηθούν οι ακόλουθες δύο παράμετροι ΣΑΣ: 1) η 

εφαρμογή της τεχνικής επίλυσης προβλήματων (problem solving) και 2) η ονειροπόληση 

(daydreaming).     

 

 

 

 

2.2 Επιλέγοντας την κατάλληλη ΣΑΣ 

     Η τεχνική επίλυσης του προβλήματος θεωρείται ως μία ΣΑΣ εστιασμένη στο 

πρόβλημα, κατά τη διάκριση των Folkman & Lazarus, 1980, ως μία στρατηγική 

προσέγγισης κατά τους Herman & McHale (1993) και ως μία ενεργητική στρατηγική 

κατά τους Billings & Moos (1981). Αντίστοιχα, η ονειροπόληση θεωρείται ως μία 

στρατηγική εστιασμένη στο συναίσθημα, αποφυγής, και παθητική. Ωστόσο εύκολα 

καταλαβαίνει κανείς ότι οι διακρίσεις αυτές είναι μόνο σχηματικές. Σημειώνεται ότι η 

προσανατολισμένη στο πρόβλημα ΣΑΣ επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ίδιο το πρόβλημα 

ενώ η ΣΑΣ που εστιάζει στο συναίσθημα εξυπηρετεί στο να ρυθμίσει τη συναισθηματική 

αντίδραση στο πρόβλημα. Επίσης, οι ενεργητικές ΣΑΣ είναι συμπεριφορικές ή 

ψυχολογικές αντιδράσεις σχεδιασμένες να αλλάξουν την ίδια τη φύση του στρεσογόνου 

παράγοντα ή το πως κάποιος σκέφτεται για αυτή ενώ οι αποφευκτικές ΣΑΣ οδηγούν τα 

άτομα σε δραστηριότητες ή ψυχικές καταστάσεις που τους απομακρύνουν από την 

άμεση αντιμετώπιση του στρεσογόνου παράγοντα (Billings & Moos, 1981).  

     Σε γενικές γραμμές έχει βρεθεί ότι οι ενεργητικές ΣΑΣ θεωρούνται καλύτερος τρόπος 

αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων και ότι οι αποφευκτικές στρατηγικές ή οι 

συναισθηματικές στρατηγικές θεωρούνται λιγότερο προσαρμοστικοί τρόποι 

αντιμετώπισης της στρεσογόνου κατάστασης. Η επίλυση προβλήματος συσχετίζεται με 

λιγότερη δυσφορία ενώ η αποστασιοποίηση με υψηλότερα επίπεδα δυσφορίας (Folkman 

& Lazarus, 1988). Σε έρευνα του Lindqvist (1998) βρέθηκε  ότι οι ασθενείς που 

υπέφεραν από χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις, με κυριότερες από αυτές τη χρόνια 

μυασθένεια, και ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν συναισθηματικές, αποφευκτικές ή όπως 
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οι ίδιοι τις χαρακτήρισαν “καταπραϋντικές” ΣΑΣ βαθμολόγησαν εαυτούς ως λιγότερο 

αποτελεσματικούς στη διαχείριση της ασθένειας. Σε μελέτη των Friedman et al. (1992) 

για την επιλογή της κατάλληλης ΣΑΣ σε ασθενείς που έπασχαν από νεφρική ανεπάρκεια 

βρέθηκε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούσαν ΣΑΣ εστιασμένες στο πρόβλημα σε βαθμό 

πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο συναίσθημα ήταν σε θέση όπως οι ίδιοι σημείωναν να 

ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Ακόμη, πλήθος ερευνών (Feldner, 

Zvolensky, & Leen-Feldner, 2004; Myaskovsky, et al. 2005; Zeidner & Endler, 1996) 

 συνηγορεί στο ότι οι ΣΑΣ που επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων, όπως και 

οι στρατηγικές θετικής επανεκτίμησης, συσχετίζονται θετικά με υψηλότερα επίπεδα 

ευεξίας. Οι ΣΑΣ που εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων βοηθούν στη διατήρηση ή 

στη βελτίωση μίας περισσότερο θετικής θεώρησης των πραγμάτων και της ζωής και έτσι 

οδηγούν σε περισσότερο υψηλά επίπεδα ευεξίας. Από την άλλη πλευρά, οι ΣΑΣ που 

επικεντρώνονται στο συναίσθημα, όπως η άρνηση και η αποφυγή, είναι συνήθως 

αρνητικά συσχετισμένες με θετικές καταστάσεις. 

     Ωστόσο, τις περισσότερες φορές στην κοινή πρακτική χρησιμοποιείται ένας 

συνδυασμός ΣΑΣ. Υποστηρίζεται ότι η μονομερής επιλογής μίας ΣΑΣ όταν πρόκειται 

για ασθενείς, και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για χρόνιους ασθενείς, δεν είναι 

αποτελεσματική (Cohen & Lazarus, 1979). Σύμφωνα με Lazarus & Folkman, 1984 οι 

ΣΑΣ επηρεάζονται σημαντικά από την εκάστοτε υπο-διαχείριση, σε αντίθεση με 

παγιωμένα και άκαμπτα στιλ ΣΑΣ. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Καραδήμας 

(2005) «κάθε στρατηγική κρίνεται ως λειτουργική και υποστηρικτική για το άτομο 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, με τα χαρακτηριστικά της κατάστασης, και το 

ευρύτερο εκάστοτε κάθε φορά περιβάλλον»  (σελ. 79). Η ορθότητα της εν λόγω θέσης 

επιβεβαιώνεται και από τη χαρακτηριστική έρευνα των Elfstrom, Kreuter, Persson, & 

Sullivan (2005) οι οποίοι εξέτασαν τις ψυχομετρικές ιδιότητες και την εγκυρότητα ενός 

γενικού (Ερωτηματολόγιο των Τρόπων Αντιμετώπισης του Στρες-WCQ) και ενός 

ειδικού σχετιζόμενου με την κατάσταση (Ερωτηματολόγιο ΣΑΣ σχετιζόμενο με 

Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού- SCL CSQ)  τρόπου μέτρησης των ΣΑΣ. Το δείγμα 

εμπεριείχε 181 άτομα τραυματισμένα στο νωτιαίο μυελό ηλικίας 16 έως 85 χρόνων. 

Όπως προέκυψε από τις αναλύσεις που έλαβαν χώρα, οι εκτιμήσεις της αξιοπιστίας και 

της εγκυρότητας ήταν αποδεκτές για τη SCL CSQ, ενώ η εγκυρότητα της WCQ ήταν 
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ανεπαρκής. Βρέθηκε μία υψηλή συσχέτιση της SCL CSQ με το συνολικό αποτέλεσμα 

της μέτρησης για την ποιότητα της ζωής (Quality of Life- QOL) γεγονός που δεν 

σημειώθηκε στη σχέση WCQ και QOL. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη 

σημασία επιπρόσθετων εξειδικευμένων και σχετιζόμενων με την κατάσταση ΣΑΣ. 

     Εντύπωση προκαλεί η μελέτη των David, Montgomery, & Bovbjerg (2006) στην 

οποία  τόσο ΣΑΣ οι οποίες θεωρούνται ότι είναι σε γενικές γραμμές προσαρμοστικές (πχ. 

προγραμματισμός, επίλυση του προβλήματος) όσο και αυτές που περιγράφονται ως 

γενικά προβληματικές (άρνηση, αυτο-καταστροφή, αυτο-μομφή) συσχετίστηκαν με 

μεγαλύτερη δυσφορία. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τον ισχυρισμό του  

Lazarus (2000) όπως παρατίθεται David, Montgomery, & Bovbjerg (2006) ότι είναι 

αδόκιμο να γίνει μία αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε προσαρμοστικές και 

δυσπροσαρμοστικές ΣΑΣ. Σύμφωνα με αυτή την άποψη μία ΣΑΣ μπορεί κάποιες φορές 

να είναι δυσπροσαρμοστική και κάποιες άλλες φορές προσαρμοστική ανάλογα με το 

πρόσωπο και το ειδικό περιεχόμενο της απειλής. Στη μελέτη των David et al. (2006)  οι 

ΣΑΣ που γενικά θεωρούνται προσαρμοστικές (προγραμματισμός, χιούμορ κ.α.) 

συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη δυσφορία, πιθανά γιατί ο ασθενούς επικεντρώνεται στην 

επικείμενη εγχείριση (καρκίνος μαστού) και στο συναίσθημα που σχετίζεται με την 

εγχείριση και την πιθανή έκβαση-πρόγνωση. Έτσι, λόγω της ιδιάζουσας αυτής 

κατάστασης- επικείμενη εγχείριση μαστού- οι ΣΑΣ ίσως επιτείνουν την υπάρχουσα 

επαγρύπνηση.  

     Επίσης, στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ένας επιπλέον 

περιορισμός που υπάρχει σε πολλά ψυχομετρικά σχετικά όργανα είναι ότι δεν καλύπτουν 

όλο το εύρος των ΣΑΣ που, είτε έχουν εδραιωθεί εμπειρικά, είτε έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον σε θεωρητικό επίπεδο (Watts, Cohen, & Toplis, 1994). Ένα ερωτηματολόγιο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της κάλυψης όλης της γκάμας που παρέχει είναι το 

όργανο COPE που έχει αναπτυχθεί από τους Carver, Scheier, και Weintraub (1989). Το 

COPE μετρά πέντε διαφορετικές όψεις της εστιασμένης στο πρόβλημα ΣΑΣ, πέντε όψεις 

της εστιασμένης στο συναίσθημα ΣΑΣ, και τρεις ακόμα δυσπροσαρμοστικές ΣΑΣ.   

    Σημειώνεται ακόμη ότι ο όρος ΣΑΣ δεν υποδηλώνει από μόνος του αν οι στρατηγικές 

αυτές είναι αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η 

διάκριση ανάμεσα σε ΣΑΣ και αποτελεσματικές ΣΑΣ, ή αλλιώς ανάμεσα σε 
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δραστηριότητα coping και αποτελεσματικότητα coping (Cohen & Lazarus, 1979). Αξίζει 

στο σημείο αυτό να σημειωθεί μία ενδιαφέρουσα μελέτη. Οι Kennedy, Taylor, & Duff 

(2005) συγκρίνανε δύο ομάδες ασθενών με χρόνια πάθηση στη σπονδυλική στήλη, η μεν 

πρώτη ομάδα συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης ΣΑΣ (παρέμβαση) και η δεύτερη 

ήταν η ομάδα ελέγχου στην οποία δεν έγινε καμία επιμόρφωση. Πριν την εκμάθηση ΣΑΣ 

οι στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι δύο ομάδες δεν διέφεραν. Επίσης δεν βρέθηκαν 

σημαντικές αλλαγές στη χρήση ΣΑΣ που να σχετίζονται με την παρέμβαση, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης δεν συσχετίζεται με την 

περισσότερο αποτελεσματική χρήση ΣΑΣ αλλά με την αλλαγή της αντίληψης της 

κατάστασής τους με έναν πιο θετικό τρόπο, γεγονός που στη συνέχεια οδήγησε σε 

αλλαγές στην αυτοαντίληψη.   

 

 

2.3 Η Τεχνική επίλυσης του προβλήματος & το ευρύτερο πλαίσιο μέτρησής της 

     Το 1988 οι Folkman και Lazarus ανέπτυξαν την κλίμακα The Ways of Coping 

Questionnaire (WOCQ) η οποία συνιστά μία από τις πιο γνωστές κλίμακες που 

χρησιμοποιούνται σε χρόνιους ασθενείς. Αποτιμά τις σκέψεις και τις συμπεριφορές που 

χρησιμοποιεί το άτομο για να διαχειριστεί το πρόβλημά του και τη συναισθηματική του 

αντίδραση σε αυτό. Το WOCQ εμπεριέχει 66 items σε μία κλίμακα από 0-3 (0 όταν ο 

συμμετέχων δε χρησιμοποιεί τη στρατηγική και 3 όταν τη χρησιμοποιεί πολύ). Το 

WOCQ εφαρμόζεται ακόμη για να μετρήσει τις στρατηγικές που είναι εστιασμένες στο 

συναίσθημα και όσες είναι εστιασμένες στην επίλυση του προβλήματος.  

     Οι δεύτερες που εν προκειμένω θα μελετηθούν αποτελούνται από δύο υπο-κλίμακες 

στις οποίες συγκαταλέγονται οι κατά μέτωπο αντιμετώπισης ΣΑΣ (6items) και η 

σχεδιασμένη επίλυση προβλημάτων (6items). Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο 

συναίσθημα αποτελούνται από τη θετική επαναξιολόγηση, από την αποδοχή της 

κατάστασης, από τον αυτοέλεγχο, την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, την 

αποστασιοποίηση, και την απόδραση-αποφυγή του προβλήματος.    

     Οι ΣΑΣ που εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος αναφέρονται στη δέσμευση, 

και στην ενασχόληση με δραστηριότητες οι οποίες άμεσα στοχεύουν στη μείωση ή στην 

αποδυνάμωση της στρεσογόνας κατάστασης. Από την άλλη πλευρά στις ΣΑΣ που 
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εστιάζουν στο συναίσθημα ο στόχος είναι να ανακουφιστούν τα αρνητικά συναισθήματα 

επανερμηνεύοντας την κατάσταση ή αποστασιοποιώντας κανείς ευατόν από τη 

στρεσογόνο πηγή, με τη χρήση στρατηγικών αποφυγής.  

     Το WOCQ (1988) έχει προσαρμοστεί σε Ελληνικό πληθυσμό από τον Καραδήμα 

(1998) και αποτελείται από πέντε εκτενείς παράγοντες: τη θετική προσέγγιση που 

αντανακλά τόσο τη θετική επανεκτίμηση όσο και τις προσπάθειες επίλυσης 

προβλημάτων, την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, τους ευσεβείς πόθους, την 

αποφυγή/αποστασιοποίηση, και την κατά μέτωπο αντιμετώπισης ΣΑΣ.  

 

2.4 Τεχνική επίλυσης του προβλήματος & Χρόνια ασθένεια 

     Σε έρευνα του ο Cohen (2002) επιχείρησε να ερευνήσει τη συναισθηματική δυσφορία 

και τις ΣΑΣ ανάμεσα σε γυναίκες με καρκίνο μίας και μοναδικής εστίασης σε σύγκριση 

με γυναίκες με διπλής ή πολλαπλής εστίασης καρκίνο του μαστού (τοπικό ή 

μεταστατικό). Η μελέτη περιελάμβανε 80 γυναίκες, όλες σε ένα μετα-διαγνωστικό 

στάδιο παραπάνω από ενός έτους (χρονιότητα) πρωτογενούς ή δευτερογενούς καρκίνου 

του μαστού οι οποίες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε σε δημογραφικά 

στοιχεία, τον κατάλογο με τα συναισθηματικά συμπτώματα (SCL-90R)  και το 

ερωτηματολόγιο για τους τρόπους ΣΑΣ (WCQ). Οι ασθενείς με δευτερογενή καρκίνο 

ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους καθώς και υψηλότερη σφαιρική 

σοβαρότητα των δεικτών (GSI). Η ομάδα αυτή χρησιμοποιούσε σημαντικά λιγότερες 

στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος καθώς και λιγότερες στρατηγικές εστίασης στο 

θετικό. Οι στρατηγικές εστιασμένες στο συναίσθημα προέβλεψαν την κατάθλιψη και το 

GSI αλλά μόνο η θετική στάση απέναντι στα πράγματα προέβλεψε το επίπεδο του 

άγχους. Η κατάσταση της ασθένειας ήταν ένας κύριος προβλεπτικός παράγοντας των 

συναισθηματικών συμπτωμάτων, αν και σε λιγότερη έκταση από ό,τι οι ΣΑΣ που 

χρησιμοποιούνταν.  

     Η Hilton (1988) μελέτησε τη σχέση ανάμεσα στο αίσθημα αβεβαιότητας που 

συνδέεται με τον καρκίνο (απειλή για μετάσταση, έλεγχος της κατάστασης) και στο 

σύνολο των ΣΑΣ που χρησιμοποιούνται από γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του 

μαστού. Το δείγμα αποτελούσαν 227 εξω-νοσοκομειακοί ασθενείς. Βρέθηκε ότι η χρήση 

στρατηγικών αποφυγής και μη θετικής επαναξιολόγησης ήταν χαρακτηριστικά των 
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γυναικών εκείνων που είχαν χαμηλή δέσμευση, χαμηλό έλεγχο, υψηλή αβεβαιότητα και 

υψηλή απειλή μετάστασης. Επίσης, βρέθηκε ότι η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

καθώς και η χρήση ΣΑΣ, αποφυγής, η θετική επαναξιολόγηση και οι στρατηγικές 

αυτοελέγχου χρησιμοποιούνταν από γυναίκες που είχαν υψηλή απειλή επανεμφάνισης 

του καρκίνου και υψηλό έλεγχο. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη αυτή σημειώνουν ότι 

σε μία κατάσταση αβεβαιότητας όπως είναι αυτή που ενέχεται στην εν λόγω ασθένεια 

αλλά και σε κάθε ασθένεια αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι κατά πόσο το άτομο 

πιστεύει και αντιλαμβάνεται ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Συγκεκριμένα, αν το 

άτομο σε μία αβέβαιη κατάσταση δεν πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο της, τότε οι ΣΑΣ είναι 

περιορισμένες καθώς το επίκεντρο της δράσης δεν είναι ξεκάθαρο. Σε αυτή την 

περίπτωση είναι πιο αποτελεσματική η χρήση ΣΑΣ εστιασμένων στο συναίσθημα παρά η 

επιλογή μίας ΣΑΣ εστιασμένης στο πρόβλημα, καθώς η εστίαση στο συναίσθημα μπορεί 

να βοηθήσει το άτομο να κερδίσει ελπίδα και αισιοδοξία, να αρνηθεί τα γεγονότα και τις 

επιπτώσεις τους, και να αρνηθεί να συνειδητοποιήσει “τα χειρότερα”. Στην περίπτωση 

που αν και η κατάσταση είναι αβέβαιη το άτομο πιστεύει πως έχει τον έλεγχο η χρήση 

των στρατηγικών επίλυσης του προβλήματος είναι αποτελεσματικότερη καθώς 

πιστεύεται ότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Ακόμη βρέθηκε θετική συσχέτιση 

της ηλικίας των γυναικών με τη χρήση πιο αποφευκτικών στρατηγικών και λιγότερη 

χρήση της επίλυσης προβλημάτων. Επίσης βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στο 

χρόνο από τον οποίο απέχει το έτος της διάγνωσης και στη θετική επαναξιολόγηση αλλά 

και στην υιοθέτηση ΣΑΣ που εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος που μελετάται 

εν προκειμένω. Ταυτόχρονα, όσο πιο εκτεταμένος ήταν ο καρκίνος τόσο μεγαλύτερα 

ήταν τα επίπεδα της απειλής και τόσο λιγότερη ήταν η χρήση επίλυσης προβλημάτων. 

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές τα υποκείμενα ίσως θεωρούσαν την κατά μέτωπο 

αντιμετώπιση και την επίλυση προβλήματος ως κάτι που “δεν κάνει τη διαφορά” όταν ο 

καρκίνος έχει επεκταθεί και εκτός του μαστού. Ωστόσο το εύρημα ότι η επανεμφάνιση 

φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη γυναίκα στην επιλογή τεχνικών επίλυσης του 

προβλήματος μοιάζει αντιφατικό. Ίσως για τα υποκείμενα που είχαν ήδη βιώσει άλλη μία 

επανεμφάνιση κακοήθειας το να έχουν περάσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν εξωθούσε 

τα άτομα αυτά σε περισσότερες προσαρμοστικές ΣΑΣ.  
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     Η μελέτη των Matheson & Cole (2004) επικυρώνει τα προαναφερθέντα 

διαπιστώνοντας ότι οι ΣΑΣ που εστιάζονται στην επίλυση του προβλήματος 

συσχετίζονται σημαντικά με τη θεώρηση της απειλής ή της στρεσογόνου κατάστασης ως 

ελεγχόμενης αλλά και με σαφώς μεγαλύτερη αίσθηση αισιοδοξίας (Hatchett & Park, 

2004; Matheson & Cole, 2004). 

     Όπως καταδεικνύει και η μελέτη των (Cheng, 2003) σε ασθενείς με χρόνια δερματικά 

προβλήματα (ψωρίαση) χρησιμοποιούν ΣΑΣ εστιαζόμενες στην επίλυση του 

προβλήματος όταν η κατάσταση γίνεται αντιληπτή ως αναστρέψιμη. Στην ίδια μελέτη 

βρέθηκε ότι άτομα μεγαλύτερα σε  ηλικία χρησιμοποιούσαν λιγότερες στρατηγικές 

επίλυσης του προβλήματος καθώς και ότι οι ενδο-νοσοκομειακοί ασθενείς 

χρησιμοποιούσαν λιγότερες στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα σε σχέση με τους 

εξω-νοσοκομειακούς ασθενείς.     

     Οι Molassiotis & Maneesakorn (2004) επιχείρησαν να διερευνήσουν το άγχος, την 

κατάθλιψη, τις ΣΑΣ, την ποιότητα ζωής και τις αλληλεπιδράσεις τους σε ένα δείγμα 

Ταϊλανδών ασθενών με AIDS (μετα-διαγνωστικό στάδιο που ξεπερνά τον ένα χρόνο και 

δικαιολογεί τη χρονιότητα του προβλήματος). Βρέθηκε ότι η εκπαίδευση συσχετίζεται 

θετικά τόσο με τις στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα όσο και με αυτές που 

εστιάζουν στο συναίσθημα υποδεικνύοντας ότι οι υψηλότερα μορφωμένοι άνθρωποι 

είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν και τα δύο είδη στρατηγικών, αν και το πρώτο είδος 

ΣΑΣ (επίλυσης του προβλήματος) είναι συνηθέστερο όσο το επίπεδο της εκπαίδευσης 

ανεβαίνει.  

     Επίσης, οι οικογένειες με υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα ήταν πιο πιθανό να 

χρησιμοποιούν συχνότερα στρατηγικές που να εστιάζουν στο συναίσθημα από ό,τι 

στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος (Molassiotis & Maneesakorn, 2004). Η 

επαγγελματική κατάσταση συσχετιζόταν αρνητικά με τις στρατηγικές επίλυσης του 

προβλήματος, υποδεικνύοντας ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν αυτή τη στρατηγική 

πιο συχνά από ότι οι άνεργοι. Η περισυλλογή είχε μία σημαντικά αρνητική συσχέτιση με 

τις στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος προτείνοντας ότι η πρακτική της 

περισυλλογής ήταν πιθανό να μειώσει τη χρήση της εν λόγω στρατηγικής. Βρέθηκε ότι 

τόσο οι στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος όσο και αυτές που εστιάζουν στο 

συναίσθημα συσχετίζονται σημαντικά με την αίσθηση λειτουργικότητας του ασθενούς 
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(functional well being). Τέλος σημειώνεται ότι οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί με 

HIV χρησιμοποιούν και τα δύο είδη στρατηγικών αλλά περισσότερο τις στρατηγικές που 

εστιάζουν στο συναίσθημα. Οι ασθενείς που θεωρούν την εν λόγω ασθένεια ως μία 

κατάσταση που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους ίσως χρησιμοποιήσουν περισσότερες 

στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς με HIV 

θεωρούν την ασθένεια τους ως απειλητική και μη άπτουσα του ελέγχου τους με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν συχνότερα ΣΑΣ που εστιάζουν στο συναίσθημα 

(Molassiotis & Maneesakorn, 2004).   

     Οι Bosworth, Feaganes, Vitaliano, & Siegler (2001) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα 

στις ΣΑΣ και στην προσωπικότητα σε ένα δείγμα 204 ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακά 

προβλήματα, καθώς και καθετηριασμό στην καρδιά, στους οποίους ζητήθηκε να 

εκτιμήσουν τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών που αξιοποίησαν για να 

διαχειριστούν την κατάστασή τους. Η προσωπικότητα όπως μετρήθηκε από το «NEO» 

Ερωτηματολόγιο των Πέντε-Παραγόντων, βρέθηκε να συσχετίζεται με τις μετρήσεις των 

ΣΑΣ. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, η προσωπικότητα δεν συσχετιζόταν ούτε με τη 

στρατηγική επίλυσης προβλημάτων ούτε με αυτή της αναζήτησης κοινωνικής 

υποστήριξης στα άτομα με καθετηριασμό της καρδιάς ενώ αντίθετα βρέθηκε ότι ο 

νευρωτισμός συσχετιζόταν θετικά και η εξωστρέφεια αρνητικά με τις αποφευκτικές 

ΣΑΣ. Όπως σημειώνουν οι εν λόγω ερευνητές η έλλειψη της σχέσης της επίλυσης 

προβλήματος και της αναζήτησης κοινωνικής υποστήριξης, ως ΣΑΣ, με την 

προσωπικότητα δεν ξαφνιάζει καθώς αυτές οι ΣΑΣ αποβλέπουν στην εκτέλεση κάποιας 

πράξης που θα αλλάξει την πηγή του στρες. Σε αυτή όμως την περίπτωση, έχοντας 

υποστεί καθετηριασμό καρδιάς, η πηγή του στρες είναι αρκετά πιθανό ότι είναι δύσκολο 

να αλλάξει.      

     Σύμφωνα με μελέτη των Kristofferzon, Lofmark, & Carlsson (2004) διερευνήθηκαν οι 

διαφορές στα δύο φύλα ως προς στον τρόπο που γίνονται αντιληπτές οι ΣΑΣ, η 

κοινωνική υποστήριξη, και η ποιότητα ζωής, έναν, τέσσερις, και δώδεκα μήνες μετά την 

καρδιακή προσβολή. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά διαφορές κατά το πέρασμα 

του χρόνου ανάμεσα στις μετρήσεις των ΣΑΣ όπως αναδύονταν από την υπό μελέτη 

ομάδα, εκτός από τη φαταλιστική ΣΑΣ η οποία μειώθηκε με το πέρασμα του χρόνου από 

την πλευρά των ανδρών. Οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν πιο διφορούμενες στρατηγικές 
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από τους άνδρες μετά τους τέσσερις και δώδεκα μήνες. Η υποκειμενική 

αποτελεσματικότητα των ΣΑΣ στις οργανικές, σωματικές πλευρές της καρδιακής 

προσβολής μειώθηκε. Στην παρούσα μελέτη η αισιοδοξία, και οι κατά μέτωπο και οι 

αυτοδύναμες ΣΑΣ ήταν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από όλες τις άλλες 

τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες ένα χρόνο μετά το επεισόδιο της 

καρδιακής προσβολής. Ακόμη, η κατά μέτωπο αντιμετώπιση που συνιστά υποκλίμακα 

της ΣΑΣ που εστιάζεται στην επίλυση του προβλήματος (confrontive coping-6items) 

βρέθηκε να έχει θετικά αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμη βάση.   

     Σε μελέτη των Jason, Witter, & Harding (2003) έγινε η υπόθεση ότι τα στιλ ΣΑΣ, 

αλλά και η αισιοδοξία, η ποσότητα και η ποιότητα της ληφθείσας κοινωνικής 

υποστήριξης θα διέφεραν σημαντικά ανάμεσα σε άτομα με χρόνιο σύνδρομο κόπωσης, 

με ιδιοπαθητική χρόνια κούραση, και με χρόνια κούραση που να προέρχεται από ιατρική 

κατάσταση, και στην ομάδα ελέγχου. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα 

ιδιοπαθητικής χρόνιας κόπωσης είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία αισιοδοξίας και 

ικανοποίησης από την κοινωνική υποστήριξη που λάμβαναν. Όσοι συναποτελούσαν την 

ιατρικώς εξηγούμενη χρόνια κόπωση χρησιμοποιούσαν σημαντικά περισσότερο 

εκφραστικές και εστιαζόμενες στα συμπτώματα ΣΑΣ από ότι αυτοί που υπάγονταν στη 

συνθήκη ελέγχου. Η ομάδα χρόνιας κόπωσης είχε υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας και 

ικανοποίησης από την κοινωνική υποστήριξη που ελάμβανε από ό,τι οι άλλες δύο 

ομάδες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα ψυχολογικοί παράγοντες όπως οι ΣΑΣ, η 

αισιοδοξία, και η αντιληφθείσα κοινωνική υποστήριξη συσχετίζονται με σημαντικά 

επίπεδα λειτουργικότητας ψυχικής και σωματικής υγείας. Ως προς τις ΣΑΣ που 

επικεντρώνονται στο πρόβλημα που εν προκειμένω αναλύεται αξίζει να σημειωθεί ότι 

βρέθηκε ότι οι συγκεκριμένες ΣΑΣ και η κατάλληλη κοινωνική υποστήριξη 

εμφανίζονται να συσχετίζονται με θετικά αποτελέσματα υγείας και σημαντικά καλύτερη 

ευζωία. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που ορισμένοι άνθρωποι με χρόνιο σύνδρομο κόπωσης 

(Chronic Fatigue Syndrome) CFS, θεωρούν ότι η ασθένειά τους υπερβαίνει του ελέγχου 

τους, γεγονός που όπως συμβαίνει και σε άλλες σοβαρές ιατρικές καταστάσεις θα 

οδηγήσει σε ένα περισσότερο απαισιόδοξο επεξηγηματικό στιλ αποδόσεων και σε ΣΑΣ 

που εστιάζουν στο συναίσθημα.       
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     Οι ερευνητές Iwanaga, Yokoyama, & Seiwa (2004) συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά 

της αισιοδοξίας και της απαισιοδοξίας με τις  επιλεγόμενες κάθε φορά ΣΑΣ, σε ένα 

δείγμα ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας. Οι στρατηγικές που εστιάζονται στην 

επίλυση του προβλήματος, όπως υιοθετούνται από τους αισιόδοξους συμμετέχοντες, 

είναι συνδεδεμένες με μείωση του άγχους κάτω από ελέγξιμες καταστάσεις. Σύμφωνα 

πάντα με την παρούσα μελέτη μία ΣΑΣ που να σχετίζεται με τη μείωση του άγχους για 

τους αισιόδοξους, στη συνθήκη που δε διαχωρίζονται οι ελέγξιμες από τις μη ελέγξιμες 

καταστάσεις, ήταν η στρατηγική της αποτίμησης του προβλήματος και όχι αυτής της 

επίλυσής του.  

     Έχει επίσης βρεθεί ότι η προσαρμοστικότητα των αισιόδοξων πεποιθήσεων είναι, σε 

ένα αξιοσημείωτο επίπεδο, εξαρτώμενη από τη σταθερότητα της αισιοδοξίας, και από 

την αποτελεσματικότητα των ΣΑΣ στη διαχείριση στρεσογόνων παραγόντων οι οποίοι 

διαφορετικά θα προκαλούσαν μείωση των αισιόδοξων πεποιθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

το αίσθημα της αισιοδοξίας αλλά και οι προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας ήταν 

γενικά σταθερά μετά τους 12 μήνες από τη διάγνωση της χρόνιας ασθένειας, και αυτή η 

σταθερότητα ήταν το αποτέλεσμα της χρήσης περισσότερο προσανατολισμένων στο 

πρόβλημα από ό,τι στο συναίσθημα στρατηγικών. Οι ίδιοι οι χρόνιοι ασθενείς με θετική 

πρόγνωση για την κατάσταση της υγείας τους, και με υψηλές προσδοκίες αυτο-

αποτελεσματικότητας αναφέρουν καλύτερη ψυχική υγεία 6 και 12 μήνες μετά την αρχική 

διάγνωση της χρόνιας ασθένειας, γεγονός που αποδίδουν στη χρήση περισσότερο 

προσανατολισμένων στο πρόβλημα στρατηγικών και λιγότερο εστιασμένων στο 

συναίσθημα (Fournier, Ridder, & Bensing, 2002).    

     Στη μελέτη των Willebrand, Andersson, Kildal, & Ekselius (2002) έγινε προσπάθεια 

να διερευνηθούν οι ΣΑΣ, η κατάσταση της υγείας και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας σε ασθενείς με χρόνια δερματικά προβλήματα (εγκαύματα). Τελικά 

αναγνωρίστηκαν τρεις υποκατηγορίες ασθενών: οι ασθενείς με στρατηγική εκτεταμένη, 

προσαρμοστική, και αποφευκτική. Οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν την αποφευκτική 

στρατηγική παρουσίασαν τη χαμηλότερη κατάσταση υγείας και τις υψηλότερες 

βαθμολογίες στον νευρωτισμό και στην επιθετικότητα. Οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν 

την εκτεταμένη στρατηγική είχαν ενδιάμεσες βαθμολογήσεις στις αντίστοιχες μετρήσεις, 

ενώ οι προσαρμοστικοί “copers” είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με την 
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κατάσταση της υγείας και τις εκφάνσεις της προσωπικότητας. Οι ΣΑΣ που αποκαλούνται 

προσαρμοστικές συναποτελούνται από τη συναισθηματική υποστήριξη, καθώς και από 

την αισιοδοξία και την επίλυση προβλημάτων.  

     Σύμφωνα με τον Callahan (2002) οι ασθενείς με μία χρόνια διαταραχή, ένα 

δυσλειτουργικό σύνδρομο που αναφέρεται σε έναν χρόνιο πόνο προσώπου,  

συγκρινόμενοι με άλλους, χρόνιους οδοντιατρικά ασθενείς παρουσιάζουν μία 

δυσπροσαρμοστική διαχείριση του στρες η οποία συσχετίζεται σημαντικά με τη 

μειωμένη χρήση στρατηγικών που εστιάζονται στο πρόβλημα και με μειωμένη 

αισιοδοξία.  

     Ακόμη πλήθος ερευνών δίνουν υψηλές συσχετίσεις LOT (Life Orientation Test) με 

σαφώς μεγαλύτερη χρήση πιο ενεργητικών ΣΑΣ ή ΣΑΣ επικεντρωμένων στο πρόβλημα 

(Aspinwall & Taylor, 1992; Friedman et al., 1992; Hart & Hittner, 1995; Zeidner & Ben-

Zur, 1993). Σημειώνεται ότι το LOT αναπτύχθηκε από τους Scheier και Carver (1985) 

στο πλαίσιο της θεωρητικής προσέγγισής τους που αφορούσε στη συμπεριφορική αυτο-

ρύθμιση. Στόχος τους ήταν η μέτρηση της προδιάθεσηςdispositional optimism για 

αισιοδοξία ως εννοιολογική κατασκευή. Όπως υποστηρίζεται από τους ερευνητές, η 

αισιοδοξία συνιστά έναν προστατευτικό παράγοντα κατά την αντιμετώπιση δυσκολιών, 

όπως είναι η ασθένεια. Συνιστά μέτρηση αυτο-αναφοράς, η οποία εμπεριέχει υπο-

κλίμακες τόσο αισιοδοξίας όσο και απαισιοδοξίας .  

   Οι Carver et al. (1993) επιχείρησαν να μελετήσουν πως οι ΣΑΣ διαμεσολαβούν στην 

επίδραση της αισιοδοξίας στη ψυχική καταπόνηση, σε γυναίκες που νοσούν από καρκίνο 

στο στήθος, ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης. Πενήντα εννέα ασθενείς 

κατέγραψαν τη συνολική τους αισιοδοξία απέναντι στη ζωή, μία μέρα πριν το 

χειρουργείο, δέκα μέρες μετά το χειρουργείο, και τρεις, έξι, και δώδεκα μήνες μετά από 

αυτό (follows ups) και σημείωσαν τις ΣΑΣ που χρησιμοποίησαν καθώς και τα επίπεδα 

της δυσφορίας τους. Οι πιο κοινές ΣΑΣ ήταν η αποδοχή, η επίλυση του προβλήματος, η 

θετική αναπλαισίωση, και η εμπλοκή της θρησκείας. Οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες 

ΣΑΣ είναι η άρνηση και η συμπεριφορική αποδέσμευση. Η αποδοχή, η επίλυση του 

προβλήματος, και η χρήση χιούμορ προέβλεπαν χαμηλότερη δυσφορία. Η άρνηση και η 

συμπεριφορική αποδέσμευση προέβλεπαν περισσότερη δυσφορία.  

     Χαρακτηριστική είναι επίσης η έρευνα των Viney & Westbrook (1983)   
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σε ασθενείς με  χρόνιο καρδιολογικό πρόβλημα στην οποία βρέθηκε ότι οι ενεργητικές 

ΣΑΣ και η τεχνική επίλυσης προβλημάτων συσχετίζονται με χαμηλά επίπεδα 

αβεβαιότητας και απόγνωσης.  

     Σε μελέτη των Cannella et al. (2007) έγινε προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο ο 

χρόνιος πόνος μπορεί να οδηγήσει σε καταθλιπτική διάθεση και να καθοριστεί αν ΣΑΣ,  

όπως η επίλυση προβλημάτων, η αυτο-εκτίμηση και η αισιοδοξία μπορούν να 

καθορίσουν αυτές τις διαδικασίες. Διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η σοβαρότητα του 

χρόνιου πόνου συμβάλλει στην καταθλιπτική διάθεση σημαντικά καθώς ο πόνος 

επηρεάζει τη δέσμευση με σημαντικούς στόχους. Στη συνέχεια εξέτασαν κατά πόσο 

συγκεκριμένες ΣΑΣ συσχετίζονται άμεσα με τη σοβαρότητα του πόνου, και την 

καταθλιπτική διάθεση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντική συσχέτιση της 

αισιοδοξίας με την τεχνική επίλυσης προβλημάτων. 

     Παρόλα αυτά, η τεχνική επίλυσης του προβλήματος , όπως χαρακτηριστικά 

σημειώνεται από ένα σύνολο χρόνια ασθενών που υπέφεραν από ρευματοειδή αρθρίτιδα 

υιοθετείται πολύ λιγότερο σε σχέση με τις αποφευκτικές ΣΑΣ, γεγονός που οι ίδιοι 

εξηγούν λόγω του αυξημένου τους ψυχολογικούς στρες, που όπως οι ίδιοι πιστεύουν 

καταπραΰνεται μόνο μέσω της αποφυγής (Curtis et al., 2004).  

     Αναφορικά με τις ενεργητικές στρατηγικές (action strategies), που κατά τους Billings 

& Moos (1981) ταυτίζονται με τις τεχνικές επίλυσης του προβλήματος, βρέθηκε ότι 

εμφανίζονται να επιλέγονται εκτενώς βάσει βιογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών 

και όχι σε σχέση με τη χρόνια ασθένεια την οποία καλούνται να διαχειριστούν. Επίσης, 

προτιμώνται περισσότερο από άνδρες από ό,τι από γυναίκες, καθώς και από ασθενείς με 

υψηλότερο τόσο εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και επαγγελματικό status. Προτιμήθηκαν 

ακόμη, περισσότερο, από τους ασθενείς που είναι σε προσωπικό επίπεδο δεσμευμένοι 

(που βρίσκονται σε σοβαρή, μακροχρόνια σχέση, που είναι παντρεμένοι κλπ). Η έγγαμη 

ζωή, οι πολλές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και η ικανοποίηση από την εργασία 

συσχετίζονταν επίσης με ενεργητικές ΣΑΣ. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες η ασθένεια 

των οποίων είχε καταγραφεί ως έχουσα ξαφνική έναρξη, και που είχε σημειωθεί από 

αναφορές του προσωπικού ότι βίωναν εξαιρετικό στρες (κυρίως οι ασθενείς με καρδιακά 

προβλήματα) επέλεξαν μία ενεργητική στρατηγική ως μέσο “coping”. Το ίδιο έκαναν 
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όσοι είχαν καταγραφεί από το προσωπικό ως “άτομα που διαχειρίζονται το στρες τους 

και που ταυτόχρονα συνεργάζονται προσαρμοστικά”, οι λεγόμενοι “καλοί ασθενείς”.   

      

 

 

 Η Τεχνική Ονειροπόλησης  

     Κατά τους Θεοχαράκη και άλλους ερευνητές (2004) η ονειροπόληση (daydreaming) 

είναι εκείνο το είδος της φαντασίας που «συνδέεται με εικόνες του πραγματικού 

κόσμου»  (p.482) σε αντιδιαστολή με το πρώτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με 

την ενέργεια των σαρκικών παθών και το τρίτο είδος που ταυτίζεται με τη λεγόμενη 

θεολογική δημιουργία.  

     Σύμφωνα με τον Wagman (1968) το επίπεδο σπουδών σε προπτυχιακούς φοιτητές, 

μόνο στους άνδρες και όχι στις γυναίκες, όπως καταδεικνύεται από τους μέσους όρους 

των βαθμολογιών τους, συσχετίζεται τόσο σημαντικά όσο και αρνητικά με κάθε μία από 

τις ακόλουθες κατηγορίες ονειροπόλησης: οικογένεια και γονείς, επιτεύγματα, θάνατος, 

παθητικότητα, και άλλα.  

     Σύμφωνα με τους Valkenburg & Voort (1994) η παρακολούθηση τηλεόρασης αυξάνει 

την ονειροπόληση και μειώνει την δημιουργική φαντασία ενώ σε έρευνά τους οι Morgan 

& Skovholt (1977) προτείνουν ότι η τεχνική της ονειροπόλησης είναι σημαντική και για 

την επαγγελματική συμβουλευτική.  

          Όπως σημειώνουν οι Starker & Singer (1975) υπάρχει μικρή συσχέτιση ανάμεσα 

στο στιλ της ονειροπόλησης και σε εξειδικευμένα προφίλ συμπτωμάτων σε ψυχιατρικούς 

ασθενείς. Ασθενείς με ψυχωσική συμπτωματολογία δεν μπορούσαν να διακριθούν από 

τους υπόλοιπους στη βάση του στιλ ονειροπόλησης. 

          Σε έρευνα των Golding & Singer (1983) χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες για να 

μετρηθούν τα στιλ ονειροπόλησης και οι φυλετικοί ρόλοι σε 40 γυναίκες και 23 άνδρες. 

Η παραγοντική ανάλυση έδειξε τρεις χαρακτηριστικές κατηγοριοποιήσεις: Θετική, 

Εκφραστική, και Συντελεστική. Όπως προκύπτει από την ανάλυση παλινδρόμησης οι 

φυλετικοί ρόλοι έχουν πιο σταθερές συσχετίσεις με τα στιλ ονειροπόλησης από ό,τι το 

βιολογικό φύλο. 
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          Οι Greenwald & Harder (1998) επιχείρησαν να μετρήσουν κατά πόσο υπάρχουν 

σταθερές σχέσεις ανάμεσα στην ευχαρίστηση που πηγάζει από τις αυτο-αναφερόμενες 

συμπεριφορες ΣΑΣ και τη συνηθισμένη ονειροπόληση. Ένας δεύτερος στόχος ήταν η 

αναγνώριση συμπεριφορών ΣΑΣ συσχετιζόμενες με ψυχοπαθολογία και μία εξερεύνηση 

συνδέσεων ανάμεσα σε ΣΑΣ, φαντασιώσεις, και ονειροπολήσεις συσχετισμένες με 

παθολογία. Βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ευχαρίστηση από τις 

χρησιμοποιούμενες ΣΑΣ και σε δύο τύπους ονειροπόλησης. Προηγούμενα αναφερόμενες 

συσχετίσεις ανάμεσα σε συμπεριφορές ΣΑΣ και ψυχοπαθολογία επανελήφθησαν πιστά. 

Βρέθηκαν ακόμη σημαντικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις επαναλαμβανόμενες 

φαντασιώσεις, στην ονειροπόληση και στις ΣΑΣ, οι οποίες χωριστά βρέθηκαν να είναι 

σημαντικά συσχετισμένες με ψυχοπαθολογία.  

 

 

 

2.6 Τεχνική της ονειροπόλησης & Χρόνια ασθένεια 

     Σκοπός της μελέτης των Tilburg, Vingerhoets, & Heck (1999) ήταν να εξετάσει τον 

αντίκτυπο των ΣΑΣ και των βασικών “στιλ” προσωπικότητας από τη μία πλευρά, και την 

εν ευθέτω χρόνο ανάρρωση από τη νοσταλγία του σπιτιού (homesick) από την άλλη 

πλευρά. Για να μελετηθεί αν ορισμένες ΣΑΣ και στιλ προσωπικότητας είναι συνδεδέμενα 

με τη χρονιότητα της νοσταλγίας για το σπίτι, ένα δείγμα homesick γυναικών 

μοιράστηκε σε αυτές που ήταν χρόνια homesick και σε αυτές που δεν είχαν το ίδιο 

πρόβλημα σε χρόνιο επίπεδο. Βρέθηκε ότι η τεχνική της ονειροπόλησης συσχετίζεται 

σημαντικά με τη χρονιότητα του προβλήματος και λιγότερο με το πρόβλημα αυτό 

καθαυτό.   

     Σε έρευνά της η Giambra επιχείρησε να συγκρίνει τις συμπεριφορές ονειροπόλησης 

σε λευκούς και σε έγχρωμους χρόνιους ασθενείς, ηλικίας 17-34 χρόνων (2007). 

Αντιπαρέθεσαν 112 λευκούς και 112 έγχρωμους σε θέματα θρησκευτικής προτίμησης, 

αυτο-περιγραφόμενου ΚΟΕ, σε έτη εκπαίδευσης, τόπο κατοικίας, και ετήσιο εισόδημα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο ανασκόπησης που μετρούσε 

την ονειροπόληση, και τη συνδεόμενη με αυτή ψυχική κατάσταση. Η ανάλυση 

παλινδρόμησης αποκάλυψε σημαντικές επιδράσεις της εθνικότητας στους παράγοντες 
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μέτρησης της ονειροπόλησης: ζωηρότητα ονειροπόλησης, αρνητικές ή τρομακτικές 

όψεις της ονειροπόλησης, προσανατολισμένη σε επιτεύγματα ονειροπόληση, εχθρική 

ονειροπόληση, και το παρόν στην ονειροπόληση. Οι διαφορές αυτές ανάμεσα στις δύο 

φυλές αναλύθηκαν περαιτέρω για να καθορίσουν αν ήταν τυπικές ή οφειλόμενες, 

πλαστά, σε μη φυλετικές διαφορές που εκλύονται από τη διαδικασία της ένταξης στις 

πειραματικές ομάδες (matching). Βρέθηκε μία σημαντική, πραγματική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στους λευκούς και στους έγχρωμους ασθενείς η οποία αφενός έδειχνε ότι η 

ονειροπόληση των λευκών ασθενών αφορά κυρίως σε επιτεύγματα και ότι η 

ονειροπόληση των έγχρωμων ασθενών έχει κυρίως εχθρικό περιεχόμενο και αφετέρου 

ότι οι έγχρωμοι ασθενείς βίωναν μεγαλύτερη δυσφορία σε σχέση με τους λευκούς 

συμμετέχοντες.      

     Οι Streissguth, Wagner, & Weschler (1969) σε μία μελέτη με 200 ενδο-

νοσοκομειακούς χρόνιους ασθενείς βρήκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα 

ως προς το περιεχόμενο της ονειροπόλησης. Η ονειροπόληση των αντρών ήταν 

προσανατολισμένη σε ενέργειες ενώ η ονειροπόληση των γυναικών ήταν πιο παθητική, 

προσανατολισμένη στην πραγματικότητα, και κάπως λιγότερο συχνή. Ακόμη βρέθηκε 

ότι οι ψυχιατρικά ασθενείς είχαν μεγαλύτερη ανοχή στην ονειροπόληση από ό,τι οι 

σωματικά ασθενείς (αν υποτεθεί ότι ευσταθεί ο διαχωρισμός των ψυχικά ασθενών από 

τους αμιγώς σωματικά ασθενείς). 

     Σε έρευνα των Grylli, et al (2005) βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες που με διαβήτη 

τύπου I τείνουν να χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό την ονειροπόληση, είτε 

εμφανίζουν συνοδά διατροφικά προβλήματα είτε όχι. Η ονειροπόληση συσχετίστηκε -

θετικά- στη συγκεκριμένη έρευνα με τη δυσφορία και την καταθλιπτική διάθεση.     

     Οι Van Tilburg et al. (1999) σημειώνουν ότι σε ένα δείγμα ασθενών με χρόνιες 

ημικρανίες, η ονειροπόληση συνδέθηκε σημαντικά με την ελαχιστοποίηση της 

αντιληφθείσας απειλής αλλά όχι με την αλλαγή συμπεριφορών υγείας.  

     Όπως υποστηρίζουν αξιόλογες ερευνητικές μελέτες (Felton, 1984) τόσο οι ασθενείς 

που πάσχουν από καρκίνο, όσο και τα άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα έχουν 

μειωμένη αυτοπεποίθηση και δυσκολεύονται να αποδεχτούν την ασθένειά τους, 

συγκρινόμενοι με τον γενικό πληθυσμό αλλά και με μία ομάδα ασθενών που έχουν λάβει 

τη διάγνωση της υπέρτασης (ή και της αρτηριακής πίεσης). Στρατηγικές όπως η 
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ονειροπόληση, η ευχολογία, η έκφραση συναισθημάτων, και η κατηγορία προς τον εαυτό 

δεν έχουν θετικά αποτελέσματα. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα πάντοτε με τους εν λόγω 

ερευνητές, οι στρατηγικές αυτές δεν προλαμβάνουν την απώλεια της αυτοπεποίθησης, δε 

συμβάλλουν θετικά στην αποδοχή της ασθένειας, αλλά και δε συνεισφέρουν στη μείωση 

της λύπης, της δυσφορίας, και της θλίψης.   

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

3.1 Υποκειμενική Αντίληψη της Υγείας: Γενικά στοιχεία 

     Υπάρχει ένα πλήθος μελετών από τη διεθνή βιβλιογραφία που επιβεβαιώνει τη  

μακρόχρονη σχέση ανάμεσα στην Υποκειμενική Αντίληψη για την Υγεία (Self-Reported 

Health/ SRH) τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα (Kaplan & Kamacho, 1993).   

     Όπως σημειώνουν οι Mantzavinis, Pappas, Dimoliatis, & Ioannidis, η SRH είναι ένας 

σημαντικός δείκτης της συνολικής ευζωίας που μπορεί να επηρεαστεί από ποικίλες 

παραμέτρους (2005).  

     Οι DeSalvo, Fan, McDonell, & Fihn συνέκριναν μίας και πολλαπλών ερωτήσεων 

μετρήσεις της γενικής SRH για να προβλέψουν τη θνησιμότητα και τις κλινικές ενδείξεις 

σε ένα μεγάλο πληθυσμό βετεράνων ασθενών. Βρέθηκε ότι ασθενείς που αναφέρουν 

“φτωχή” SRH συγκεντρώνουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να 

χρειαστούν εντατική φροντίδα υγείας συγκριτικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες με 

καλή ή εξαιρετική SRH (2005).  

     Οι Mukamal, Ding, & Djousse (2006) βρήκαν ότι η χαμηλή SRH συσχετίζεται με 

αυξημένη χρήση φαρμάκων. 

     Σε μελέτη των Malmstrom, Sundquist, & Johansson (1999) με ένα δείγμα 9.240 

συμμετεχόντων ηλικίας 25 έως 74 χρόνων βρέθηκε ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

όσο και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο συσχετίζονται σημαντικά με τη SRH.  

     Οι Pikhart, Bobak, Rose, & Marmot (2003) σημειώνουν ότι η SRH δεν εξαρτάται 

μόνο από ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες αλλά και από τις υλικές, οικονομικές απολαβές. 
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      Σύμφωνα με τους Weinberger, Darnell, Tierney, Martz, & Hinet, η μέτρηση της SRH  

είναι χρήσιμη στην αναγνώριση προσώπων με αυξημένο ρίσκο για έλευση στο 

νοσοκομείο (1986). 

      Οι Earles, Cannor, Smith, & Park (1997) μέτρησαν τις επιδράσεις της SRH στις 

ηλικιακές διαφορές ενηλίκων ως προς την αντιληπτική ταχύτητα και μνήμη για 301 

ενήλικες 20-90 ετών. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε 4 ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

κατάσταση της υγείας τους, τους δόθηκαν αντιληπτικά τεστ ταχύτητας, 2 τεστ 

εργαζόμενης μνήμης, και 2 τεστ μνήμης. Η SRH βρέθηκε ότι προβλέπει τη ταχύτητα 

καλύτερα από ό,τι προβλέπει τη μνήμη. Μελέτη συνδιακύμανσης χρησιμοποιήθηκε για 

να μετρήσει τις σχέσεις ανάμεσα στην ηλικία, τη SRH, την αντιληπτική ταχύτητα, την 

εργαζόμενη μνήμη και τη μνήμη (μακρόχρονη). Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι οποιεσδήποτε επιδράσεις της SRH επί των ηλικιακών διαφορών στη μνήμη 

επηρεάζονται από την αντιληπτική ταχύτητα.  

     Για να γίνει εφικτή η μέτρηση με ακρίβεια των επιδράσεων της ενδεχόμενης έκθεσης 

σε χρώμιο στην SRH και στην  ποιότητα ζωής, οι McCarron et al. διεξήγαγαν μία 

διατμηματική μελέτη συγκρίνοντας κατοίκους που ζούσαν σε μία περιοχή που περιείχε 

χρώμιο με μία άλλη ομάδα στην οποία δεν υπήρχε χρώμιο. Ανάμεσα στις βαθμολογήσεις 

στις δύο ομάδες βρέθηκε μικρή διαφορά, και μόνο στον ένα συνδυασμό αυτόν του SF-36 

οι βαθμολογίες της ομάδας που είχε εκτεθεί σε χρώμιο ήταν σημαντικά υψηλότερες. 

Αυτοί που πίστευαν ότι το χρώμιο ήταν επιβλαβές ανέφεραν τη χειρότερη υγεία. Τα δύο 

τρίτα από την ομάδα που βίωνε τον κίνδυνο του χρωμίου προτίμησαν να αναλωθούν 

χρήματα στην εκπαίδευση, ή στην εργασία από ό,τι στην μεταφορά του χρωμίου.  

     Οι McKean-Cowdin et al. (2007) επιχείρησαν να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στη 

σοβαρότητα της απώλεια του οπτικού πεδίου (Visual Field Loss-VFL) και στην SRH σε 

έναν πληθυσμό αυτού του είδους των χρόνιων ασθενών. Από τους 5.213 συμμετέχοντες 

στη μελέτη, το 18% είχε μονόπλευρη ήπια απώλεια, το 1,5% μονόπλευρη μέτρια προς 

σοβαρή, και το 6,5% είχε αμφίπλευρο πρόβλημα όρασης μέτριο προς σοβαρό. Μετά τη 

συσχέτιση των βαθμολογίων SRH με τα VFL κατά τρόπο γραμμικό, βρέθηκε ότι η SRH 

μπορεί να μειωθεί και σε άτομα με μία σχετικά ήπια VFL.  

     Προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο το ίδιο το επιστημονικό ιατρικό 

προσωπικό διαχειρίζεται τα προβλήματα υγείας του και αντιλαμβάνεται τη συνολική 
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κατάσταση της υγείας του υπό την παρουσία τουλάχιστον μίας χρόνιας ασθένειας, 275  

παθολόγοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την SRH και αναφερόμενο 

στα τελευταία 10 χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό, τα προβλήματα υγείας τους τα 

διαχειρίζονταν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει 

συμφωνία ανάμεσα στην SRH των ασθενών παθολόγων με αυτά των τρίτων γιατρών που 

εξετάζουν (Mukamal, Ding, & Djousse, 2006). 

 

 

    

3.2 Υποκειμενική Αντίληψη της Υγείας & Κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές 

     Προκειμένου για την εξέταση της SRH και της χρήσης υπηρεσιών υγείας, σε παιδιά 

διαφορετικής κοινωνικής τάξης και εθνικής ομάδας, ξεκίνησε μία δια-τμηματική έρευνα 

υγείας στην Αγγλία από το 1999 ως το 2001. Οι συμμετέχοντες ήταν 6.648 παιδιά και 

νέοι ενήλικες ηλικίας 2-20 χρόνων. Κύρια κριτήρια αποτελέσματος: η αναλογία των 

παιδιών που ανέφεραν επεισόδια οξείας ασθένειας τις προηγούμενες εβδομάδες και 

ύπαρξη μίας τουλάχιστον χρόνιας, αυτο-αναφερόμενης, ασθένειας, η επίσκεψη σε έναν 

γενικό γιατρό τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, η νοσηλεία σε εξω-νοσοκομειακά 

τμήματα τους τρεις προηγούμενους μήνες, ή η εισαγωγή σε νοσοκομείο τον 

προηγούμενο χρόνο. Όπως αναδεικνύουν τα αποτελέσματα η αναλογία παιδιών και νέων 

ενηλίκων που ανέφεραν οξείες ασθένειες τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν 

χαμηλότερη στα παιδιά από Μπαγκλαντές και την Κίνα από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. 

Δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε εθνικές ομάδες ως προς την είσοδο τους 

σε νοσοκομεία. Η οξεία και η χρόνια ασθένεια προέβλεπαν καλύτερα από οποιονδήποτε 

άλλον παράγοντα τη χρήση υπηρεσιών υγείας. Οι κοινωνικές τάξεις δε διέφεραν στην 

αυτο-αναφερόμενη επικράτηση κύριων και μικρών τραυμάτων, και δεν αναδείχθηκαν 

κοινωνικο-οικονομικές διαφορές στη χρήση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 

υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα φαίνεται πως η χρήση των 

υπηρεσιών υγείας από πλευράς παιδιών αντανακλούσε την SRH περισσότερο από την 

εθνικότητα ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, γεγονός που υπαινίσσεται ότι η 

ισότητα ως προς την πρόσβαση στους χώρους υγείας έχει, τουλάχιστον, μερικώς 

επιτευχθεί.     
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    Όπως σημειώνουν οι Wu & Schimmele (2005) δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στη λειτουργικότητα, στην SRH και στις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές 

υπαγωγές. 

     H SRH χρησιμοποιείται συχνά για να συγκριθεί η κατάσταση της υγείας διαφόρων 

πολιτισμικών ομάδων των Η.Π.Α. Ωστόσο, εγείρεται το ερώτημα σχετικά με το κατά 

πόσο οι μετρήσεις αυτές είναι πράγματι συγκρίσιμες ανάμεσα σε πολλές και 

διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Οι Kandula, Lauderdale, & Baker (2007) θέλησαν να 

αξιολογήσουν το κατά πόσο οι διαφορές στη SRH ανάμεσα σε μη Ισπανούς λευκούς, 

Λατίνους, και Ασιάτες εξηγούνται πρωταρχικά στη βάση των διαφορών της κοινωνικο-

οικονομικής κατάστασης, της γλώσσας, και της εθνικότητας. Χρησιμοποίησαν δια-

τμηματικά δεδομένα από 36.660 μη Ισπανούς λευκούς, 9.399 Λατίνους, 1.298 Κινέζους, 

944 Φιλιπινέζους, 803 Κορεάτες, 857 Βιετναμέζους, και 1.036 «άλλους Ασιάτες». Όπως 

ανέδειξαν τα αποτελέσματα, συγκρινόμενες με μη Ισπανούς λευκούς όλες οι εθνικότητες 

ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν «εξαιρετική» η «πολύ καλή» υγεία. Οι Λατίνοι, οι 

Κινέζοι, οι Φιλιπινέζοι, οι Κορεάτες και οι Βιετναμέζοι ήταν επίσης περισσότερο πιθανό 

να αναφέρουν μέτρια ή φτωχή υγεία. Ανάμεσα σε όλες τις εθνικότητες, άτομα με 

περιορισμένη επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα είχαν χειρότερη SRH από ό,τι άτομα που 

είχαν επάρκεια της Αγγλικής. Διαφορές στη SRH ανάμεσα σε Ασιάτες και σε μη 

Ισπανούς λευκούς δεν εμφανίστηκαν να συνδέονται με το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο, και ίσως οφείλονται σε διαφορετικές αντιλήψεις για την υγεία που έχουν τις 

ρίζες τους στην κουλτούρα και στη γλώσσα.  

     Σημειώνεται ότι όπως υποστηρίζουν οι Borrell, Kiefe, Williams, Roux, Larsen (2006) 

δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα σε SRH, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, με 

το χρώμα του δέρματος.  

          Έχει βρεθεί πως η συνολική καταγραφόμενη υγεία των Σκοτσέζων είναι 

συγκριτικά φτωχή για μία Δυτικο-Ευρωπαϊκή χώρα, ειδικά στις εργαζόμενες ηλικίες. 

Ένα πλήθος προηγούμενων μελετών έχει εξερευνήσει τη διαπίστωση αυτή συγκρίνοντας 

τη θνησιμότητα σε Σκωτία, Αγγλία και Ουαλία. Σταδιακά διατυπώθηκε η πρόταση ότι 

υπάρχει μία ακόμη μη αναγνωρισμένη “Σκωτσέζικη Επίδραση” (Scotland Effect) που 

συνέβαλε στην αυξημένη θνησιμότητα των Σκοτσέζων (Popham, 2006; Tsai & Jirovec, 

2005). Η μελέτη αυτή εξερευνά την ενδεχόμενη υπερβολή των Σκοτσέζων ως προς τη 
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SRH συγκριτικά με τις αντίστοιχες υποκειμενικές αντιλήψεις των Άγγλων. Βρέθηκε ότι 

όσοι έχουν γεννηθεί και διαβιούν στη Σκωτία αναφέρουν χειρότερα επίπεδα SRH και 

χαμηλή δυνατότητα να διαχειριστούν την ασθένεια, συγκριτικά με όσους γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν στην Αγγλία (Sundquist, Windi, & Johansson, 2007).  

          H SRH είναι πιθανό να εξαρτάται από δύο κομβικής σημασίας αποτιμήσεις: την 

ίδια την υγεία κάποιου και την ιδανική κατάσταση υγείας που θα ήθελε να έχει (Adams 

& White, 2005). Οι εν λόγω ερευνητές υποστηρίζουν ότι όπως πολλά ζητήματα που 

σχετίζονται με την υγεία είναι πιθανό να ποικίλουν ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο (ΚΟΕ) είναι επίσης πιθανό η ιδεατή κατάσταση της υγείας να μεταβάλλεται 

ανάλογα με το ΚΟΕ. Είναι ωστόσο πιθανό το ρίσκο της ασθένειας που είναι 

συσχετισμένο με διαφορετικά επίπεδα της SRH να ποικίλει βάσει του ΚΟΕ. Βρέθηκε 

τελικά ότι η σημασία της SRH σε όρους ρίσκου ασθένειας, ίσως να μην είναι συγκρίσιμη 

κατά μήκους του ΚΟΕ φάσματος.  

 

 

 

3.3 Υποκειμενική Αντίληψη της Υγείας & ο Ψυχολογικός Αντίκτυπος 

     Οι Yi et al., βρήκαν ότι η φτωχή SRH συσχετίζεται με φτωχή πνευματική ευεξία, και 

περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα (2007) . 

     Οι Pettit, Kline, Gencoz, & Joiner (2001) διερεύνησαν το ρόλο τόσο των θετικών όσο 

και των αρνητικών συναισθημάτων στην πρόβλεψη της ποιότητας της SRH. Τα θετικά 

συναισθήματα αναδείχθηκαν ως σημαντικός προβλεπτικός παράγων της καλής SRH, ενώ 

τα αρνητικά συναισθήματα απέτυχαν να προβλέψουν αλλαγές στην SRH. Βρέθηκε ότι η 

χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα συσχετίζεται με φτωχή SRH. Tα αποτελέσματα 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα θετικά συναισθήματα μπορούν να διαδραματίσουν 

κάποιον ρόλο στην προώθηση της καλής υγείας, καθώς εμφανίζονται ως πρόδρομος της 

καλής SRH. Στην άλλη πλευρά αυτού του φάσματος όμως τα άτομα που δεν είχαν θετικά 

συναισθήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαν απαραίτητα αρνητικά,  ήταν πιο πιθανό 

να αναφέρουν φτωχή SRH, προτείνοντας με αυτό τον τρόπο ότι το χαμηλό επίπεδο 

θετικών συναισθημάτων ίσως έχει επιβαρυντικές συνέπειες για την υγεία.  
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3.4 Υποκειμενική Αντίληψη της Υγείας & Χρόνια ασθένεια 

     Οι Hays & Stewart (1990) επιχείρησαν να εκτιμήσουν ένα πολυδιάστατο μοντέλο της 

SRH στο διόλου ευκαταφρόνητο δείγμα των 1.980 ασθενών με μία ή περισσότερες 

χρόνιες ιατρικές παθήσεις. Η σωματική υγεία ορίστηκε από τη φυσική λειτουργικότητα, 

από παραμέτρους που συνδέονται με το φύλο, από την ικανοποίηση που απορρέει από τη 

φυσική, σωματική ικανότητα, και την κινητικότητα. Η ψυχική υγεία ορίστηκε από την 

δυσφορία, τη θετική διάθεση, το άγχος, και τα αισθήματα κτητικότητας. Σωματική και 

ψυχική υγεία συσχετίστηκαν αλλά και διαχωρίστηκαν διατηρώντας κοινό περίπου το 

20% της διακύμανσης. Αναφορικά με τη SRH, συμπεραίνεται ότι οι αυτο-αναφορές που 

εκφράζουν την αυτο-αντίληψη για τη σωματική και τη ψυχική υγεία παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις, συσχετίζονται αλλά και πρέπει να ειδωθούν ως δύο ανεξάρτητες 

κατασκευές οι οποίες χρειάζεται να αντιπροσωπευτούν εξίσου για μία περιεκτική 

μέτρηση της κατάστασης της υγείας.  

     Οι Roher & Young σε μελέτη τους διερεύνησαν τη σχετικότητα διαφορετικών πηγών 

προσωπικού στρες και της κοινωνικής υποστήριξη σε σχέση με τη SRH, σε  ένα σύνολο 

χρόνιων ασθενών. Βρέθηκε ότι η συχνή άσκηση συσχετίζεται σημαντικά με καλή SRH 

ενώ το κάπνισμα (20 ή και περισσότερων τσιγάρων την ημέρα) και η παχυσαρκία 

συσχετίζεται αρνητικά με τη SRH (2004).  

     Ο Rohrer (2004) επιχείρησε να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στη χρήση ιατρικής 

φροντίδας και στη χαμηλή SRH σε έναν πληθυσμό ηλικιωμένων χρόνιων ασθενών. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν ο αριθμός των ιατρικών επισκέψεων, η φυλή, το έθνος, η 

ηλικία, το φύλο και η ικανότητα να πληρώσει κανείς για την ιατρική φροντίδα. Βρέθηκε 

ότι οι περισσότερες ιατρικές επισκέψεις έγιναν από άτομα που δήλωσαν 

“αποκαρδιωμένα”. Οι γυναίκες, άτομα που είχαν δυσκολία να πληρώσουν για την 

ιατρική φροντίδα, και τα μεγαλύτερά σε ηλικία άτομα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν 

φτωχή SRH.  

     Τελευταία έχει διαπιστωθεί η ανάγκη να μετρηθεί η κατάσταση της υγείας για να 

εδραιωθούν διαφορετικότητες ανάμεσα στα άτομα και ανάμεσα στους πληθυσμούς 

προκειμένου να μετρηθούν ενδεχόμενες αλλαγές σε αντίδραση σε παρεμβάσεις υγείας 

(Anderson, 2001). Αν και η υγεία είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία κοινωνική 
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κατασκευή, αξιοσημείωτη έμφαση έχει αποδοθεί στη μέτρηση της κατάστασης της 

υγείας με βάση τα «αντικειμενικά» μέτρα της ασθένειας, όπως ο περιορισμός στη 

δραστηριότητα, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα. Σε ένα όμως διεθνώς παραδεκτό βιο-

ιατρικό πλαίσιο η SRH έχει κερδίσει αυξημένη προσοχή αποτελώντας ένα σημαντικό 

συστατικό της σύγχρονης ιατρικής. Στη μελέτη του Anderson στόχος ήταν να μετρηθεί η 

εγκυρότητα της SRH ανάμεσα σε ιθαγενείς Αυστραλούς (2001). Ανάμεσα σε 8.782 

ενήλικες συμμετέχοντες η φτωχότερη SRH ήταν στενά συνδεδεμένη με έναν μεγάλο 

αριθμό προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χρόνιων ασθενειών. Η 

συσχέτιση με προβληματικές καταστάσεις υγείας εξασθένησε όταν η πρώτη γλώσσα των 

συμμετεχόντων δεν ήταν η αγγλική.   

   Οι Marsh, Carlisle, & Avery σε ένα δείγμα χρόνιων ασθενών δε βρήκαν σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία και τη SRH ενώ εντόπισαν σημαντική συσχέτιση 

εισοδήματος και SRH (2000).  

      Σε μελέτη των Hocymans, Feskens, Geertudis, & Kromhout (1997) διερευνήθηκαν οι 

σχετιζόμενες με την ηλικία αλλαγές στην κατάσταση της λειτουργικότητας και στη SRH 

στους ηλικιωμένους χρόνιους ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε 

επαναξιολόγηση της SRH, 5 χρόνια μετά, η αναλογία των αντρών χωρίς προβλήματα και 

“ανικανότητες” μειώθηκε ενώ μειώθηκε επίσης το ποσοστό που βαθμολόγησε εαυτούς 

ως υγιείς. Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα η επίδραση του χρόνου στην SRH αλλά και η 

επίδραση της ηλικίας. Στους άντρες όμως πάνω από τα 70 φαίνεται ότι η ηλικία δε 

συσχετίζεται με τη SRH.  

      Οι Plach, Wierenga, & Heidrich (1996) διαπίστωσαν ότι η επιμορφωτική παρέμβαση 

σε θέματα υγείας σε ασθενείς με καρδιαγγειακά χρόνια προβλήματα συσχετίζεται θετικά 

με καλύτερη SRH.  

     Οι Moukhyer, Vries, Bosma, & VanEijk (2006) περιγράφουν την SRH και τα 

προβλήματα υγείας ανάμεσα σε 1.200 εφήβους, άντρες και γυναίκες, από το Σουδάν, με 

χρόνια προβλήματα αναιμικού συνδρόμου. Ένα μεγάλο τμήμα των ασθενών 

συμμετεχόντων αντιλαμβάνεται τη γενική υγεία ως εξαιρετική καλή. Ένα επίσης 

σημαντικό τμήμα όμως αναφέρει ξεχωριστά και διαφοροποιημένα τα σωματικά από τα 

ψυχολογικά παράπονα. Η αναφορά ψυχολογικών παραπόνων είναι ίση και για τα δύο 

φύλα, και περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα αναφέρονται με την αύξηση της 
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ηλικίας. Οι γυναίκες και οι ηλικίες 13-15 χρόνων έχουν την τάση να αναφέρουν 

περισσότερες χρόνιες ασθένειες (με τη μαλάρια να έχει την υψηλότερη επικράτεια). Τα 

ευρήματα στη μελέτη αυτή δεν επικυρώνουν την παραδοσιακή υπόθεση ότι η εφηβεία 

είναι μία υγιής περίοδος στην ανθρώπινη ζωή. Η SRH μετρήθηκε ρωτώντας μία μόνο 

ερώτηση, που είναι ένα καλά εδραιωμένο μέτρο για την αναφερόμενη υγεία του εαυτού 

(Idler & Benyamini, 1997) με τις εναλλακτικές απαντήσεις της βαθμολόγησης της υγείας 

τους ως εξαιρετικής, καλής, μέτριας, και φτωχής. Για τη μέτρηση των παραπόνων, 

φυσικών και ψυχολογικών, που αφορούσαν στην υγεία η μέτρηση έγινε με μία κλίμακα 

που την αποτελούσαν δηλώσεις σχετικά με όψεις της τρέχουσας υγείας εκφραζόμενη 

μέσω παραπόνων όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στο στόμα και στη μέση, ενώ προκειμένου 

για τη μέτρηση της χρόνιας ή οξείας ασθένειας χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

αποτελούμενο από 7 χρόνιες ασθένειες όπως το άσθμα και ο διαβήτης και 3 οξείες όπως  

η μαλάρια. Τα αγόρια ανέφεραν συχνότερα από τα κορίτσια ότι η υγεία τους είναι 

εξαιρετική. Μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό αγοριών και κοριτσιών ανέφεραν ότι η υγεία 

τους ήταν κακή. Η νεαρότερη ηλικιακά ομάδα συχνά ανέφερε εξαιρετική υγεία. Η 

ηλικιακή ομάδα πάνω από τα δεκαέξι αναφέρει συχνότερα φτωχή υγεία. Όσο το 

εκπαιδευτικό επίπεδο υποβαθμιζόταν τόσο συχνότερες ήταν οι αναφορές για φτωχή 

SRH. Ως προς τη χρόνια ασθένεια οι γυναίκες ανέφεραν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά για 

τις έξι από τις επτά χρόνιες ασθένειες. Ασθενείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

ανέφεραν υψηλότερη επικράτεια χρόνιων ασθενειών, ενώ το 17% αυτών ανέφερε συ-

νοσηρότητα χρόνιων και οξειών ασθενειών.  

      Στόχος στη μελέτη των Newell, Girgis, Sanson-Fisher, Savolainen, & Hons ήταν μία 

κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην ακρίβεια της SRH, των 

συμπεριφορών που σχετίζονται με αυτήν καθώς και των παραγόντων κινδύνου που 

σχετίζονται με τον καρκίνο και τις καρδιαγγειακές ασθένειες στο γενικό πληθυσμό. Στην 

εν λόγω επισκόπηση τηρήθηκαν εκ των προτέρων συγκεκριμένα μεθοδολογικά και 

ψυχομετρικά κριτήρια. Είκοσι τέσσερις από τις αναγνωρισμένες αυτές μελέτες 

πληρούσαν όλα τα κριτήρια. Στη μεγάλη πλειοψηφία τα δεδομένα αυτο-αναφοράς 

σταθερά υποεκσαν την αναλογία των ατόμων που θεωρούνταν «σε κίνδυνο». Παρόμοια, 

οι παράγοντες κινδύνου ήταν αξιοσημείωτα υψηλότεροι σύμφωνα με τα κοινοτικά 

δεδομένα από ό,τι ήταν σύμφωνα με τις αυτο-αναφορές των συμμετεχόντων. Η παρούσα  
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επισκόπηση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με το να βασίζεται κανείς  

αποκλειστικά στις SRH πληροφορίες. Προτείνει ότι χρειάζεται προσοχή τόσο όταν 

προσπάθεια κανείς να αναγνωρίσει παράγοντες κινδύνου σε εξατομικευμένες μονάδες 

όσο και όταν εκτιμά την εμφάνιση παραγόντων κινδύνου ανάμεσα στο γενικό πληθυσμό. 

Η επισκόπηση ακόμη προτείνει έναν αριθμό τρόπων με τους οποίους η ακρίβεια των 

SRH πληροφοριών μπορεί να μεγιστοποιηθεί. μέσα από το συνδυασμό αντικειμενικών 

και υποκειμενικών τρόπων μέτρησης. (1999)   

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί η SRH είναι ένας καλός προβλεπτικός παράγοντας της 

θνησιμότητας, της νοσηρότητας, και της χρήσης υπηρεσιών υγείας. Ο εν λόγω δείκτης  

χρησιμοποιείται σε πολλούς πολυ-πολιτισμικούς πληθυσμούς. Όμως ο βαθμός στον 

οποίο μετρά την ίδια κατάσταση σε κάθε πολιτισμό δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος. Ο 

Eperl και οι συνεργάτες του (2005) πραγματοποίησαν μία ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία 

συμπεριελάμβανε 3.222 Ισραηλινούς, 2.379 Εβραίους και 843 Άραβες ηλικίας 25-64 

χρόνων. Το σύνολο των συμμετεχόντων σημείωσε τα σχετικά δεδομένα για την SRH, τη 

συ-νοσηρότητα και άλλα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Οι Άραβες ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα SRH από ό,τι οι Εβραίοι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η SRH σε 

Εβραίους και Άραβες δεν έχει απαραίτητα την ίδια σημασία σε σχέση με αντικειμενικά 

μέτρα υγείας, και έτσι πρέπει να προσεχθεί η χρήση αυτού του μέτρου σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς με διαφορετικές κουλτούρες. Οι Άραβες τείνουν να αξιολογούν την 

κατάσταση της υγείας τους θετικότερα την ίδια στιγμή που η διάρκεια της ζωής τους 

είναι μικρότερη και οι δείκτες της νοσηρότητας και της θνησιμότητας είναι υψηλότεροι 

από τους άλλους  πληθυσμούς. Ωστόσο όταν μία ασθένεια διαγνωστεί αυξάνει τη 

συχνότητα χαμηλής SRH πιο πολύ στους Άραβες από ό,τι στους Εβραίους.  

      Οι Miilunpalo, Vuori, Oja, Pasanen, & Urponen, (1997) διερεύνησαν την εγκυρότητα 

της SRH στην πρόβλεψη των επισκέψεων με γιατρούς και στη θνησιμότητα από 

οποιαδήποτε αιτία, σε μία μελέτη που έλαβε χώρα στη Φιλανδία. Οι συμμετέχοντες ήταν 

1.340 άνδρες και 1.500 γυναίκες ηλικίας 35-63 χρόνων. Βρέθηκε ότι η SRH είναι ένα 

έγκυρο μέσο πρόβλεψης της υγείας σε πληθυσμούς μεσηλίκων. Οι συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για τη σχετική επανεκτίμηση της κατάστασης (follow-up περίοδοι) 

ήταν ένα χρόνο για την πρόβλεψη της χρήσης ιατρικών υπηρεσιών και  δέκα χρόνια για 

τη θνησιμότητα. Η μελέτη επαναλήφθηκε ένα χρόνο μετά για να εξακριβώσει τη 
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σταθερότητα των συμμετεχόντων για την SRH. Τα δεδομένα για τις επαφές με τους 

γιατρούς και για τη θνησιμότητα συλλέχθησαν ανεξάρτητα. Η σταθερότητα της SRH 

ήταν σχετικά καλή ενώ βρέθηκε πως ήταν αντίστροφα συνδεδεμένη με τον αριθμό των 

ιατρικών επισκέψεων το χρόνο. Μία σταθερή αντίστροφη συσχέτιση βρέθηκε και για την 

SRH, τη σωματική υγεία και τη θνησιμότητα. Ωστόσο η προβλεπτική αξία των SRH για 

τις χρόνιες ασθένειες ήταν χαμηλή.  

Έχει επίσης βρεθεί ότι η χαμηλή SRH όπως και το να είναι κανείς παντρεμένος οδηγεί σε 

υπερεκτίμηση της πιθανότητας να έχει προσβληθεί από ιόν του AIDS. (Assche, Chao, 

Anglewicz, Chilongozi, & Bula, 2007). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

4.1 Κοινωνική Υποστήριξη: εννοιολογική προσέγγιση 

     Η αξιολόγηση των στρεσογόνων καταστάσεων και η συνακόλουθη αντιμετώπισή τους 

ρυθμίζεται από πολλούς ενδιάμεσους ρυθμιστικούς γνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι 

ευθύνονται εν πολλοίς για πολλές από τις δι-ατομικές διαφορές που παρατηρούνται στη 

διεργασία του στρες. Το μέγεθος της επίδρασης του στρες στην υγεία ποικίλλει ως 

αποτέλεσμα προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Παραδειγματικά 

αναφέρεται ότι ο βαθμός της κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει κάποιος, η αίσθηση 

αντοχής, η αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος, οι προσδοκίες αυτο-

αποτελεσματικότητας, καθώς και η θρησκευτικότητα-πνευματικότητα μπορούν να 

καταστήσουν κάποια άτομα πιο ανθεκτικά και άλλα πιο ευάλωτα απέναντι στο στρες.  

     Συχνά στη βιβλιογραφία η κοινωνική υποστήριξη έχει οριστεί με ποικίλους τρόπους, 

όπως η ύπαρξη ή η ποσότητα των κοινωνικών σχέσεων, το ποσό της βοήθειας που 

πιστεύουν τα άτομα ότι τους είναι διαθέσιμο και το ποσό της βοήθειας που 

αντιλαμβάνονται τα άτομα. Οι Berkman & Syme ορίζουν την κοινωνική υποστήριξη ως 

την προσφερόμενη φροντίδα, το σεβασμό και τη βοήθεια που το άτομο αντιλαμβάνεται 

πως λαμβάνει από διάφορες πηγές, όπως η οικογένεια, οι συνάδελφοι, οι φίλοι, οι ειδικοί 

σωματικής ή ψυχικής αγωγής, κτλ. (1979). Ο Cobb (1976) όρισε την κοινωνική 

υποστήριξη ως τη νοητή συμμετοχή σε ένα κοινωνικό δίκτυο επικοινωνίας και 

αμοιβαίων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τους Cohen και Wills (1985, σ.4) η κοινωνική 
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υποστήριξη περιγράφεται ως «οι πόροι που παρέχονται από τους άλλους». Στο νοητό 

κοινωνικό δίκτυο κάθε ανθρώπου οι συνάνθρωποί του είναι εκείνοι στους οποίους 

βασίζεται κάποιος, γνωρίζοντας ότι τον αγαπούν, τον εκτιμούν και τον νοιάζονται. Η 

κοινωνική υποστήριξη είναι  εμφανής στο βαθμό που αντιλαμβάνεται κάποιος τη 

συμμετοχή του στο δίκτυο της επικοινωνίας και των αμοιβαίων υποχρεώσεων (Kaplan et 

al., 1993).  

      Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να είναι διαφόρων τύπων, πχ. συναισθηματική ή 

υλική, ή να έχει τη μορφή πληροφοριών-ενημερωτική υποστήριξη- και υποστήριξη του 

ανήκειν. Η συναισθηματική υποστήριξη αναφέρεται στην έκφραση της φροντίδας, της 

έγνοιας και της ενσυναίσθησης για ένα πρόσωπο αλλά και στην παροχή ζεστασιάς, 

επιβεβαίωσης και αγάπης προς αυτό το πρόσωπο. Σε έρευνα με ασθενείς με νεοπλασία 

βρέθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών θεώρησε τη συναισθηματική 

υποστήριξη ως την πιο πολύτιμη μορφή υποστήριξης (Dunkel-Schetter & Wortman, 

1982; Dunkel-Schetter, 1984). Η υλική υποστήριξη αναφέρεται στην παροχή 

συγκεκριμένης βοήθειας, όπως η οικονομική βοήθεια και οι υλικοί πόροι. Η 

ενημερωτική υποστήριξη αναφέρεται στη συμβουλή και στην καθοδήγηση για την 

αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (Sanderson, 2004). Η υποστήριξη του 

ανήκειν συνιστά έναν σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της ευημερίας (Cutrona & 

Russel, 1990) είναι παρόμοια με τη συναισθηματική υποστήριξη, με τη διαφορά ότι αυτό 

το είδος της υποστήριξης αναφέρεται πρωταρχικά στη διαθεσιμότητα της κοινωνικής 

συντροφικότητας (Cohen et al., 1985). Επίσης, οι Lehman και  Hemphill (1994) 

σημειώνουν δύο επιπρόσθετες μορφές υποστήριξης: «το να σου συμπεριφέρονται σαν να 

είσαι φυσιολογικός» και «το να είσαι με άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια 

κατάσταση».  

     Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σύνολο ερευνών επικεντρώνεται στην 

αντιλαμβανόμενη διαθεσιμότητα των διαφορετικών μορφών κοινωνικής υποστήριξης την 

ίδια στιγμή που άλλοι ερευνητές εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται το 

ποσό της υποστήριξης που λαμβάνεται πραγματικά- και όχι σε επίπεδο αντιλήψεων 

μόνο- σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Barrera, Sandler, & Ramsey, 1981).  

     Διάκριση πρέπει να γίνεται ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και στο κοινωνικό 

δίκτυο. Το πρώτο αναφέρεται στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων ενώ το 
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δεύτερο στη συχνότητα των διαπροσωπικών επαφών. Ένα σύνολο ερευνών αναφέρεται 

ωστόσο στην κοινωνική υποστήριξη βασιζόμενο στην ύπαρξη και την ποσότητα των 

κοινωνικών σχέσεων (Berkman & Syme, 1979). Παρομοίως, άλλοι ερευνητές έχουν 

μετρήσει διάφορους τύπους κοινωνικών σχέσεων, όπως στενές κοινωνικές σχέσεις 

(σχέσεις με το/τη σύζυγο, τους φίλους και την οικογένεια), τυπικές σχέσεις σε μια μη 

εργασιακή οργάνωση (π.χ. την εκκλησία) και επιδιώξεις που περιλαμβάνουν κοινωνικές 

επαφές (House, Robbins, & Metzner, 1982) αξιολογώντας με αυτόν τον τρόπο τον 

αριθμό των κοινωνικών σχέσεων καθώς επίσης και τη συμμετοχή των ατόμων σε 

διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι, όπως τονίζουν πολλοί μελετητές, 

η ποιότητα των σχέσεων είναι πιο σημαντική από το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου 

(Henderson, 1981˙ Kessler & McLeod, 1985˙ VanderVoort, 1999).  

 

 

4.2 Κοινωνική Υποστήριξη & Υγεία 

     Σύμφωνα με πλήθος ερευνών υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και 

του δείκτη θνησιμότητας, υποδεικνύοντας ότι η κοινωνική υποστήριξη οδηγεί σε 

ευημερία αλλά και το αντίστροφο (Blazer, 1982; House et al., 1982; Kaplan et al., 1988;  

Williams et al., 1992).  

     Οι άνθρωποι που έχουν περισσότερες κοινωνικές επαφές είναι λιγότερο πιθανό να 

εμπλακούν σε ανθυγιεινές συμπεριφορές, όπως κάπνισμα και κατάχρηση αλκοόλ, και 

είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε συμπεριφορές προαγωγής της υγείας (Barrerra, 

Chassin, & Rogosch, 1993; Matton & Zimmerman, 1992; Windle, 1992). Τα άτομα με 

υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες 

περίθαλψης (Wallston et al., 1983) και να τηρούν πιστά τις ιατρικές συνταγές 

(Christensen et al., 1992; Wallston et al., 1983). 

     Στη βιβλιογραφία συναντώνται δύο υποθέσεις που περιγράφουν τη σχέση ανάμεσα 

στην κοινωνική υποστήριξη και την υγεία με ποικίλους τρόπους. Η κοινωνική 

υποστήριξη μπορεί να παρέχει μια προστασία από το καθημερινό στρες της ζωής που 

βιώνουν οι άνθρωποι, η οποία με τη σειρά της τους προστατεύει απέναντι στις ασθένειες. 

Η “προστατευτική υπόθεση” υποδηλώνει ότι η κοινωνική υποστήριξη οδηγεί σε 

καλύτερη υγεία προστατεύοντας τους ανθρώπους από τις αρνητικές επιδράσεις του 
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υψηλού στρες (Wills, 1984). Η σημασία αυτού του είδους της κοινωνικής υποστήριξης 

αναδεικνύεται μέσα από ένα πλήθος μελετών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αναφέρονται σε ασθενείς με AIDS (Hays et al., 1992) εκείνων που βιώνουν φυσικές 

καταστροφές (Fleming et al., 1982) και εκείνων που νοσούν από νεοπλασίες (Norris, & 

Kaniasty, 1996).  

     Η δεύτερη υπόθεση που περιγράφει τη σχέση κοινωνικής υποστήριξης και υγείας 

είναι γνωστή ως “υπόθεση των άμεσων επιδράσεων”. Η προστατευτική υπόθεση 

υποδεικνύει ότι η κοινωνική υποστήριξη ωφελεί την υγεία μόνο σε στιγμές έντονου 

στρες ενώ βάσει της εναλλακτικής αυτής υπόθεσης η κοινωνική υποστήριξη βοηθά την 

υγεία ανεξαρτήτως του ποσού του στρες που βιώνουν τα άτομα (Wills, 1984). Σύμφωνα 

με αυτή την άποψη, τα άτομα επωφελούνται από την κοινωνική υποστήριξη κατά τη 

διάρκεια στιγμών έντονου και χαμηλού στρες (Sanderson, 2004). Η προστατευτική 

υπόθεση και η υπόθεση των άμεσων επιδράσεων διαφέρουν ως προς το εάν η κοινωνική 

υποστήριξη θεωρείται ευεργετική για την υγεία όλες τις στιγμές ή μόνο κατά τη διάρκεια 

στιγμών στρες.  

     Άλλες υποθέσεις υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα είδη κοινωνικής υποστήριξης είναι 

ευεργετικά σε συγκεκριμένα είδη στρες. Σύμφωνα με την “υπόθεση συμφωνίας”, τα 

άτομα επωφελούνται από τη λήψη κοινωνικής υποστήριξης που ταιριάζει με το 

συγκεκριμένο πρόβλημά τους (Cohen, & Wills, 1985; Cutrona, & Russel, 1990). 

Σημειώνεται ακόμα ότι οι άνθρωποι σε διαφορετικές καταστάσεις επωφελούνται από 

διαφορετικά είδη υποστήριξης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που κάποιο γεγονός ή 

κάποιος στρεσογόνος παράγοντας θεωρείται ή αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενος φαίνεται 

πως είναι βοηθητικά διάφορα είδη υποστήριξης (Cutrona, & Russel, 1990). Στην 

περίπτωση όμως των μη ελέγξιμων καταστάσεων, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου 

προσώπου, ένας ξαφνικός θάνατος, οι πρακτικοί τύποι της υποστήριξης παρουσιάζονται 

λιγότερο  αποτελεσματικοί γιατί δε βοηθούν τους ανθρώπους να λύσουν ή να 

εξαφανίσουν το στρεσογόνο παράγοντα. Η συναισθηματική υποστήριξη θα ήταν σε αυτή 

την περίπτωση περισσότερο υποστηρικτική για το άτομο που τη λαμβάνει (Cutrona, & 

Russel, 1990).   

     Τα άτομα με μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη βιώνουν καλύτερη σωματική καθώς 

και ψυχική ευημερία (Hays et al., 1992; Holahan et al., 1997; House, Landis, & 
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Umberson, 1988). Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα και για τις γυναίκες (Blumenthal et al., 

1987). Η επίδραση της χαμηλής κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία είναι ελάχιστα 

δυσμενέστερη από αυτήν της επίδρασης του καπνίσματος (House et al., 1988). Επιπλέον, 

η υψηλή κοινωνική υποστήριξη συνδέεται με χαμηλούς δείκτες θνησιμότητας (Kaplan et 

al., 1988; Hays et al., 1992; Holahan et al., 1997).  

 

 

4.3 Κοινωνική Υποστήριξη & Χρόνια ασθένεια 

     Σύμφωνα με πλήθος ερευνών η κοινωνική υποστήριξη αναδεικνύεται σημαντική και 

χρήσιμη αφενός στην προαγωγή της υγείας όπως αναφέρθηκε προηγούμενα- εκτεταμένες 

μελέτες αναφέρονται στην επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στις φυσιολογικές 

διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ασθένειες (Kennedy, Kiecolt-Glaser, & 

Glaser, 1990; Uchino, Uno, & Holt-Lunstad, 1999)- αλλά και στη διαχείριση ή και 

αντιμετώπιση της ασθένειας, τόσο της οξείας όσο και της χρόνιας. Πιο συγκεκριμένα, 

έχει βρεθεί ότι η κοινωνική υποστήριξη αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα (Berkman, Leo-Summers, & 

Horowitz, 1992; Williams et al., 1992). 

     Ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι ελάμβαναν περισσότερο έντονη ή/και εκτεταμένη 

κοινωνική υποστήριξη επέζησαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Helgeson, Cohen, & 

Fritz, 1998; Spiegel & Kato, 1996). 

     Η κοινωνική υποστήριξη έχει επίσης βρεθεί να είναι ιδιαίτερα ευργητική σε ασθενείς 

με νεφρική ανεπάρκεια (Heiwe & Dahlgren, 2004).   

      Η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

προσαρμογή της γυναίκας στον καρκίνο του μαστού (Bloom και Spiegel, 1984; Glanz & 

Lerman, 1992)  και στη μεγαλύτερη επιβίωσή της (Waxler-Morrison et al., 1991) είτε 

αυτή προέρχεται από την ίδια την οικογένεια (Bloom και Spiegel, 1984) είτε από 

επαγγελματίες υγείας (Neuling &  Winefield, 1988). Σύμφωνα με τους Holland και 

Hollaner (2003) σε μελέτη τους με γυναίκες με καρκίνο του μαστού στη φάση Ι ή ΙΙ οι 

ίδιες οι ασθενείς διαπίστωσαν ότι ενώ η διάγνωση του καρκίνου αποτελούσε μια μεγάλη 

έκπληξη η κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά μειώνοντας την αίσθηση της απομόνωσης και 
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περιθωριοποίησης που ίσως δημιουργείται από την ίδια την ασθένεια. Επίσης έχει βρεθεί 

ότι οι παντρεμένοι καρκινοπαθείς ένιωθαν λιγότερη δυσφορία και παρουσίαζαν 

καλύτερη προσαρμογή σε σχέση με τους ανύπαντρους (Broeckel et al., 2000; Ganz et al., 

1991; Goodwin et al., 1987; Kugaya et al., 1999; Parker et al., 2003). Οι ευεργετικές 

επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης έχουν καταγραφεί και σε ασθενείς με όγκο στο 

κεφάλι και με καρκίνο του λαιμού (De Leeuw et al., 2000) ενώ παράλληλα ασθενείς που 

παρουσίαζαν διάφορους τύπους καρκίνου και σημείωναν ότι ελάμβαναν περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη, ανέφεραν λιγότερη κατάθλιψη, άγχος και καλύτερη ποιότητα 

ζωής όσον αφορά την ψυχική τους υγεία (Parker, 2003). Οι Friedman et al.  (1988b, 

1992) διαπίστωσαν ότι η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς αποτελεί 

προβλεπτικό παράγων της ψυχικής δυσφορίας.  

     Επίσης, το ποσοστό των ανύπαντρων ανθρώπων που πεθαίνει από στεφανιαία νόσο 

είναι διπλάσιο από το ποσοστό των παντρεμένων ανθρώπων (Schwarzer & Leppin, 1992) 

ενώ σε άλλες έρευνες για την ίδια κατηγορία ασθενών έχει βρεθεί ότι η κοινωνική 

υποστήριξη προβλέπει υψηλότερη ποιότητα ζωής (Emery et al., 2004; Yates, 1995). 

Όπως υπαγορεύει η μελέτη του Case (1992) ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακά 

προβλήματα που ζούσαν μόνοι τους είχαν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν ένα 

δεύτερο καρδιακό επεισόδιο ενώ έχουν ακόμη διαπιστωθεί οι ευεργετικές επιδράσεις της 

κοινωνικής υποστήριξης στην πρόγνωση ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακή προβλήματα 

(Rankin & Fukuoka, 2003)  

      Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει ασχοληθεί με την επίδραση της κοινωνικής 

υποστήριξης στη ψυχική υγεία ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες (Bisschop et 

al., 2004; Heckman, 2003; Heikonen et al., 2001).  

     Ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση που συμμετείχαν σε υποστηρικτικές 

αλληλεπιδράσεις είχαν μεγαλύτερη επίγνωση του σκοπού της ζωής τους και βίωναν 

λιγότερη κατάθλιψη (Miller, 1997) ενώ σε άλλη έρευνα οι άνθρωποι με σκλήρυνση κατά 

πλάκας που θεωρούσαν ότι έχουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας (Schwartz και Frohner, 2005).   

     Ο Dimond (1979) βρήκε ότι η κοινωνική υποστήριξη σε χρόνιους ασθενείς  

σχετιζόταν με ανυψωμένο ηθικό και λιγότερες ιατρικές επιπλοκές καθώς και ότι αυτοί 

που έχουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη αναρρώνουν ταχύτερα από νεφρική 
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ανεπάρκεια, αλλά και από λευχαιμία (Magni et al., 1988) καθώς και από εγκεφαλικό 

επεισόδιο (Robertson, & Suinn, 1968). Σύμφωνα με τους Helgeson & Cohen (1996) οι 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού επωφελούνται από τη συναισθηματική υποστήριξη 

αλλά όχι από την υλική υποστήριξη.  

     Όσο περισσότερη κοινωνική υποστήριξη λάμβανε ένα άτομο με Σύνδρομο Χρόνιου 

Πόνου τόσο λιγότερο πονούσε και υπέφερε και τόσο καλύτερα αξιολογούσε την 

κατάσταση της υγείας του (Heikonen et al., 2001) ενώ σύμφωνα με τον Saltzstein η 

βελτίωση στην κατάσταση υγείας των ανθρώπων με Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης 

συνδεόταν με την κοινωνική υποστήριξη (1998).  

     Ταυτόχρονα, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει η Ethgen η ικανοποίηση από την 

αντιλαμβανόμενη υποστήριξη διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής ανθρώπων που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα, εισαγάγοντας στο πεδίο 

της έρευνας όχι μόνο τη μελέτη της κοινωνικής υποστήριξης αυτής καθαυτής αλλά και 

τη σχετική ικανοποίηση που η υποστήριξη επιφέρει στους ασθενείς (2004). 

     Οι Kulik και Mahler (1989) εξέτασαν τη σχέση της κοινωνικής υποστήριξης και της 

ταχύτητας της ανάρρωσης από εγχείρηση καρδιάς (bypass). Οι συμμετέχοντες 

χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση την ποιότητα των συζυγικών τους σχέσεων καθώς και το 

ποσό της υποστήριξης που έλαβαν από τις συζύγους τους μετά από την εγχείριση 

(βασιζόμενοι στον αριθμό των επισκέψεων από τις συζύγους τους). Όπως αναμενόταν, η 

λήψη κοινωνικής υποστήριξης οδήγησε σε ταχύτερη ανάρρωση από την εγχείριση 

καρδιάς. Οι ασθενείς που έλαβαν περισσότερη υποστήριξη μετά από την εγχείριση 

ζήτησαν λιγότερη φαρμακευτική περίθαλψη και ανάρρωσαν ταχύτερα συγκριτικά με 

εκείνους που είχαν λιγοστή υποστήριξη.    

      Οι Curtis, Groarke, Coughlan, & Gsel (2004) θέλησαν να εξετάσουν την έκταση στην 

οποία το ψυχολογικό στρες, η κοινωνική υποστήριξη και οι δείκτες κλινικών ασθενειών 

προβλέπουν τη φυσική, κοινωνική, και ψυχολογική ευζωία σε ασθενείς με ρευματοειδή 

αρθρίτιδα, μία χρόνια αυτο-άνοση ασθένεια. Το δείγμα αποτελείτο από 59 γυναίκες που 

ήταν εγεγγραμμένες σε μία εξωνοσοκομειακή κλινική. Για 52 από αυτές υπήρξαν 

δεδομένα διαθέσιμα στο follow up που ακολούθησε ένα χρόνο μετά. Έλαβαν χώρα 

εκτεταμένες ψυχολογικές μετρήσεις ενώ η κατάσταση της ασθένειας μετρήθηκε από τις 

εκτιμήσεις γιατρών, όπως εξέταση αίματος και άλλες κατάλληλες εργαστηριακές 
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εξετάσεις. Βρέθηκε ότι υψηλότερο στρες και χαμηλότερη κοινωνική υποστήριξη 

συσχετίζονταν σημαντικά με φτωχή συναισθηματική προσαρμογή. Ενώ η κοινωνική 

υποστήριξη δεν διαμεσολαβούσε στη σχέση ανάμεσα στο ψυχολογικό στρες και στην 

προσαρμογή, η χρήση εκφραστικών συναισθημάτων όπως μία ΣΑΣ ήταν ένας ρυθμιστής 

της σχέσης ανάμεσα στο στρες και στην αρνητική διάθεση. Στην παρούσα μελέτη θίγεται 

ακόμη και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι χρόνιοι 

ασθενείς ακόμη και όταν τους προσφέρεται κοινωνική υποστήριξη δεν γνωρίζουν-

κάποιες φορές- πως να την αξιοποιήσουν.  

       Το συναλλακτικό μοντέλο του στρες (Lazarus & Folkman, 1984) όταν επεκτάθηκε στην 

ασθένεια (Steptoe, 1991) τόνισε το σημαντικό ρόλο του στρες που γίνεται αντιληπτό, του 

στιλ ΣΑΣ και της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης στην προσαρμογή στη 

χρόνια ασθένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωταρχικό μοντέλο επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι η αντίληψη με την όποια κανείς βιώνει την εμπειρία του στρες αποτελεί 

προϊόν της σημασίας ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης και της εκτίμησης της επάρκειας 

των ΣΑΣ αλλά και της ληφθείσας κοινωνικής υποστήριξης. Η έρευνα έχει δείξει ότι η 

τόσο η κοινωνική υποστήριξη όσο και οι ΣΑΣ έχουν και τα δύο άμεσες και έμεσες 

επιδράσεις στην ευζωία των ανθρώπων, και στην προσαρμογή τους στη χρόνια ασθένεια. 

(Cohen & Wills, 1985).  

     Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με τους Curtis et. al η κοινωνική 

υποστήριξη δεν έχει πάντοτε ευεργετικά αποτελέσματα σε κρίσιμες καταστάσεις. 

Συγκεκριμένα, διατυπώνεται ότι υπάρχουν φορές που η αίσθηση και μόνο αυτή της 

κοινωνικής υποστήριξης, η επίγνωση ότι αυτή είναι υπαρκτή σε πρώτη ζήτηση, ίσως έχει 

περισσότερο ευεργετικά αποτελέσματα από την ίδια την προσφορά της κοινωνικής 

υποστήριξης (2004). Αυτό είναι ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν αναφορές 

ότι η κοινωνική υποστήριξη (Bolger et al., 2000) μπορεί να αυξήσει το επίπεδο του στρες 

ενώ από την άλλη πλευρά μικρότερο μέγεθος κοινωνικού δικτύου οδηγεί σε περιορισμό 

των επιπέδων κοινωνικής δραστηριοποίησης για άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα.  

     Σε αντίθεση με έναν αριθμό ευρημάτων που αναφέρονταν στην ουδετεροποίηση της 

επίδρασης της κοινωνικής υποστήριξης (Cohen & Wills, 1985; Penninx et al., 1997) σε 

μελέτη των Doeglas, et al (1994) σε χρόνιους μεσήλικες ασθενείς, το αντιλαμβανόμενο 

στρες και η προσαρμογή δεν μετριάστηκαν από την κοινωνική υποστήριξη. Το 
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ψυχολογικό στρες είχε μία άμεση επίδραση στην προσαρμογή που δεν μετριάστηκε από 

την αντίληψη της διαθεσιμότητας των πηγών κοινωνικής υποστήριξης. Προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι η κοινωνική υποστήριξη δεν συσχετίστηκε ούτε πρόεβλεψε την 

κατάθλιψη, τη θετική ή την αρνητική διάθεση, με αποτέλεσμα να έρχεται σε αντίθεση με 

ευρήματα που βρήκαν δυνατή σχέση ανάμεσα στην  κοινωνική υποστήριξη και στην 

ευζωία (Curtis, Groarke, Coughlan, & Gsel, 2004). 

     Φαίνεται πως ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης στην προσαρμογή στη χρόνια 

ασθένεια δεν είναι πάντα ξεκάθαρος (Heiwe & Dahlgren, 2004). Η υπόθεση ότι η χρήση 

κοινωνικής υποστήριξης θα βελτιώνει πάντοτε τους ασθενείς μέσω της ανακούφισης του 

στρες ίσως έχει αγνοήσει το αντιληπτό κόστος στο άτομο και στους συγγενείς, που 

συνδέεται με τη χρήση κοινωνικής υποστήριξης. Στη μελέτη αυτή ένας συνηθισμένος 

τρόπος αντιμετώπισης μίας δυσκολίας διεκπεραίωσης μίας δραστηριότητας ήταν να 

ξεκουράζεται ο ασθενούς τακτικά και μετά να συνεχίζει εκ νέου τη δραστηριότητα. 

Παραδειγματικά, λοιπόν, αναφέρεται ότι σε αυτή την περίπτωση ένας αριθμός 

επισκέψεων θα επιβάρυνε τον ασθενούς, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον που θα 

έπρεπε να διαχειριστεί την άρνηση αποδοχής της προσφερόμενης κοινωνικής 

υποστήριξης.   

     Στόχος της μελέτης των Fong, Finlayson, & Peacock (2005) ήταν να εξερευνήσει τις 

κοινωνικές εμπειρίες ηλικιωμένων με σκλήρυνση κατά πλάκας προκειμένου να 

αναγνωρίσει τις αλλαγές στις κοινωνικές ανάγκες οι οποίες ενδεχομένως υφίστανται 

καθώς κανείς μεγαλώνει, γερνάει με τη χρόνια ασθένεια. Το δείγμα αποτελείτο από 27 

ηλικιωμένους με σκλήρυνση κατά πλάκας ηλικίας, 55-81 χρόνων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα η κοινωνική εμπειρία του να μεγαλώνει κανείς με μία χρόνια ασθένεια 

επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων ανάμεσα στο οποίο συγκαταλέγονται και τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης. Υποδεικνύονται τα 

ευεργετικά αποτελέσματα της κοινωνικής υποστήριξης σε πληθυσμό με σκλήρυνση κατά 

πλάκας, μεταξύ των οποίων και η ανυψωμένη αυτο-εκτίμηση και η ελπίδα αλλά και τα 

χαμηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Το ενδιαφέρον όμως με αυτή τη 

μελέτη είναι ότι ερευνώνται άτομα καθώς μεγαλώνουν με τη χρόνια ασθένεια και έτσι 

μπορούν να βοηθηθούν και οι φροντιστές και οι ασθενείς προκειμένου να υποστηριχθεί ο 

ασθενούς που έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο το γεγονός της ανικανότητάς του αλλά και 
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την ίδια τη γήρανση. Η κοινωνική υποστήριξη συναισθηματική, υλική, ή ενημερωτική 

αναγνωρίστηκε από όλα τα υποκείμενα. Τα δύο τρίτα των υποκειμένων τόνισαν τη 

σημασία της λήψης συναισθηματικής υποστήριξης και από τους επαγγελματίες της 

υγείας. Ωστόσο η αυξημένη ανάγκη και απαίτηση για συναισθηματική υποστήριξη δε 

συσχετίστηκε με την ηλικία αλλά με το γεγονός ότι έμειναν μόνοι ή χήρεψαν. Η 

πλειοψηφία των υποκειμένων ήταν ενήμεροι για τη φύση της ασθένειας και τις 

επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει -πέρα από τις υπάρχουσες- στη ζωή τους. Η έλλειψη 

κοινωνικής υποστήριξης αυξάνει τον κίνδυνο καταθλιπτικών συμπτωμάτων για τους 

ηλικιωμένους τοποθετώντας τους σε μεγαλύτερο ρίσκο. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 

ότι μπορούσαν σε ένα βαθμό να τροποποιήσουν οι ίδιοι την κοινωνική τους συμμετοχή 

και την κοινωνική υποστήριξη που ελάμβαναν. Επίσης εξέφρασαν συγκεκριμένους 

προβληματισμούς σε ό,τι αφορά στα γηρατειά οι οποίοι συμπεριελάμβαναν τη 

μελλοντική επάρκεια της υποστήριξης με το φόβο της αυξανόμενης ανικανότητας και 

της συνεχούς και αυξητικής τάσης για υποστήριξη. 

     Σε μελέτη επισκόπησης της βιβλιογραφίας της Gallant (2003) εξετάστηκε η σχέση 

ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και στην αυτο-διαχείριση της χρόνιας ασθένειας σε 

29 άρθρα, 22 από τα οποία ήταν ποσοτικά και 7 ποιοτικά. Η πλειοψηφία της έρευνας σε 

αυτή την περιοχή αναφέρεται στην αυτο-διαχείριση του διαβήτη, με μερικές μελέτες να 

εξετάζουν το άσθμα, τις καρδειαγγειακές νόσους, και τη διαχείριση της επιληψίας. Στο 

σύνολό τους αυτές οι μελέτες παρέχουν στήριξη για μία επαρκώς σημαντική θετική 

σχέση ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και στη διαχείριση της χρόνιας ασθένειας 

ειδικά στην περίπτωση του διαβήτη.  

     Ο Goble το 2004 επιχείρησε να εξετάσει τη βιωθείσα εμπειρία των πατέρων που είχαν 

ένα παιδί με χρόνια ασθένεια. Η έρευνα βρήκε ότι η κοινωνική υποστήριξη 

διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες θα 

προσαρμοστούν στη χρόνια ασθένεια του παιδιού τους. Εκείνοι που ελάμβαναν την 

αναγκαία κοινωνική υποστήριξη έβλεπαν την ασθένεια του παιδιού τους ως ένα 

εγχείρημα που μπορούσαν μέρα με τη μέρα να διαχειριστούν καλύτερα. Όσοι ανέφεραν 

μειωμένη κοινωνική υποστήριξη ήταν περισσότερο εξουθενωμένοι και αποκαρδιωμένοι. 

Η μελέτη αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα καθώς στην εκτεταμένη 
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βιβλιογραφία ο ρόλος του πατέρα σε μία οικογένεια που υπάρχει ένα παιδί με χρόνια 

ασθένεια είναι περιορισμένος.  

     Σημειώνεται τέλος ότι η επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης εξαρτάται από 

πληθώρα παραγόντων όπως είναι τα χαρακτηριστικά του υποστηριζόμενου, ο τύπος της 

υποστήριξης που προσφέρεται, η πηγή και η ένταση του προβλήματος, ο βαθμός της 

υποστήριξης κ.α. (Rhodes, 2004). 

  

     

4.4 Κοινωνική Υποστήριξη & Σύντροφοι 

     Αξίζει να τονιστεί ότι η οικογένεια είναι μια σημαντική πηγή υποστήριξης καθώς 

αποτελεί έναν πρωταρχικό κοινωνικό δεσμό. Εντούτοις, ακόμα και μέσα στην 

οικογένεια, είναι σημαντικό να εξεταστεί ξεχωριστά κάθε μεμονωμένη επίδραση 

(Rhodes, 1998). Για παράδειγμα, οι σύζυγοι ή σύντροφοι ενδεχομένως ασκούν 

μεγαλύτερη επίδραση από τα μακρινά μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα με τους Gove, 

Style, & Hughes, 1990 τα παντρεμένα άτομα και των δύο φύλων έχουν χαμηλότερους 

δείκτες θνησιμότητας σε σχέση με τους ανύπαντρους.  

     Ο  Rook (1987) προκειμένου να εξετάσει την επίδραση της συντροφικότητας στην 

υγεία μέτρησε τα επίπεδα του στρες, της κοινωνικής υποστήριξης, της συντροφικότητας 

και των σωματικών συμπτωμάτων, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στην κοινωνική 

υποστήριξη, η οποία περιελάμβανε ανθρώπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να 

συζητά για τα προσωπικά του θέματα, να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού και να δέχεται 

πολύτιμες συμβουλές όταν παίρνει σημαντικές αποφάσεις, και στην κοινωνική 

συντροφικότητα, η  οποία περιελάμβανε ανθρώπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να 

εμπλέκεται σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα ευρήματα του Rook επισημαίνουν ότι η 

κοινωνική υποστήριξη βοήθησε τους ανθρώπους σε περιόδους στρες (προστατευτική 

υπόθεση) και ότι η κοινωνική συντροφικότητα οδήγησε σε θετική ευημερία ανεξαρτήτως 

των επιπέδων του στρες (υπόθεση των άμεσων επιδράσεων). Η εν λόγω μελέτη 

υπαγορεύει πως είναι σκόπιμη η διάκριση ανάμεσα στα διάφορα είδη της υποστήριξης, 

όπως στην άμεση βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων, η οποία μπορεί να είναι 

ιδιαιτέρως ευεργετική στην υγεία όταν οι άνθρωποι βιώνουν στρες, και στη συντροφική 
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υποστήριξη, όπως στην ακρόαση των προβλημάτων των ανθρώπων και στην παροχή 

συναισθηματικής υποστήριξης, η οποία μπορεί να είναι ευεργετική στην υγεία γενικά.  

  

4.4.1 Κοινωνική Υποστήριξη & δύο φύλα 

     Σε πρόσφατη έρευνά τους οι Hough, Brumitt, & Templin (1999) επιχείρησαν να 

εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στη χρόνια ασθένεια και στην κατάθλιψη ανάμεσα σε έναν 

αστικό γυναικείο πληθυσμό. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν ήταν ο αριθμός των 

αναφερόμενων χρόνιων ασθενειών, οι απαιτήσεις της ασθένειας, και η κοινωνική 

υποστήριξη που γινόταν αντιληπτή, ως προβλεπτικοί παράγοντες της κατάθλιψης. Ο 

αριθμός των χρόνιων ασθενειών δεν είχε άμεση, κύρια επίδραση στην κατάθλιψη αλλά 

είχε κύριο αντίκτυπο στις απαιτήσεις της ασθένειας που οδήγησαν τελικά σε μειωμένη 

κοινωνική υποστήριξη και αυξημένη κατάθλιψη. Το να είναι κανείς παντρεμένος έπαιξε 

έναν προστατευτικό ρόλο στη μείωση της κατάθλιψης τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω 

της αυξημένης κοινωνικής υποστήριξης. Το να έχει κανείς παιδιά πάνω από 18 χρονών 

στο σπίτι προκαλούσε αύξηση της κατάθλιψης μέσα από την αύξηση των απαιτήσεων 

της ασθένειας.   

     Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μελέτες (Cohen et al., 1984; Schwarzer & Leppin, 1989) οι 

οποίες εξετάζουν εάν οι άντρες ή οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο από την 

κοινωνική υποστήριξη. Έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες έχουν ένα ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο 

και περισσότερους έμπιστους ανθρώπους (Depner & Ingersoll, 1982). Οι γυναίκες 

επωφελούνται περισσότερο τόσο σωματικά όσο και ψυχικά από τη λήψη της κοινωνικής 

υποστήριξης (Antonucci & Akiyama, 1987; Schwarzer & Leppin, 1989). Ωστόσο τα 

ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα τα οποία τις χαρακτηρίζουν τους δημιουργούν με τη σειρά 

τους την ανάγκη να προσφέρουν και εκείνες υποστήριξη σε περισσότερους ανθρώπους 

γεγονός το οποίο επίσης επισύρει μία αξιοσημείωτη ποσότητα επιπρόσθετου στρες 

(Cohen et al., 1984).  

 Όπως υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Flaherty & Richman, 1989; Miller 

& Ingham, 1976; Schwarzer & Leppin, 1989) οι γυναίκες με λιγότερη υποστήριξη είναι 

πιο πιθανό να  αναφέρουν συμπτώματα ψυχολογικής και σωματικής δυσφορίας ενώ δε 

βρέθηκε  συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας στους άνδρες.   
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4.5 Κοινωνική Υποστήριξη & ΣΑΣ 

     Σε έρευνα τους, οι Curtis, Groarke, Coughlan, & Gsel (2004) θέλησαν να εξετάσουν 

την έκταση στην οποία το ψυχολογικό στρες, η κοινωνική υποστήριξη και οι δείκτες 

κλινικών ασθενειών προβλέπουν τη φυσική, κοινωνική, και ψυχολογική ευζωία σε 

ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μία χρόνια αυτο-άνοση ασθένεια. Το δείγμα 

αποτελείτο από 59 γυναίκες που ήταν εγεγγραμένες σε μία εξωνοσοκομειακή κλινική. 

Για 52 από αυτές υπήρξαν δεδομένα διαθέσιμα στο follow up που ακολούθησε ένα χρόνο 

μετά. Έλαβαν χώρα εκτεταμένες ψυχολογικές μετρήσεις ενώ η κατάσταση της ασθένειας 

μετρήθηκε από τις εκτιμήσεις γιατρών, όπως εξέταση αίματος και άλλες κατάλληλες 

εργαστηριακές εξετάσεις. Βρέθηκε ότι υψηλότερο στρες και χαμηλότερη κοινωνική 

υποστήριξη συσχετίζονταν σημαντικά με φτωχή συναισθηματική προσαρμογή. Ενώ η 

κοινωνική υποστήριξη δεν διαμεσολαβούσε στη σχέση ανάμεσα στο ψυχολογικό στρες 

και στην προσαρμογή, η χρήση ΣΑΣ ήταν ένας ρυθμιστής της σχέσης ανάμεσα στο στρες 

και στην αρνητική διάθεση. Στην παρούσα μελέτη θίγεται ακόμη και ένα πολύ 

σημαντικό ζήτημα που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι χρόνιοι ασθενείς ακόμη και 

όταν τους προσφέρεται κοινωνική υποστήριξη δεν γνωρίζουν-κάποιες φορές- πως να την 

αξιοποιήσουν.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

5.1 Ποιότητα ζωής: Γενικά Στοιχεία 

     Ο καρκίνος, όπως και οι καρδιαγγειακές παθήσεις, τοποθετείται ανάμεσα στα κύρια 

προβλήματα υγείας των βιομηχανοποιημένων χωρών στις οποίες είναι και η δεύτερη πιο 

συχνή αιτία θανάτου. Ουσιαστικά, υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι για να βελτιωθεί η 

κατάσταση των ασθενών που υποφέρουν από καρκίνο, η έρευνα αφενός σε νέες 

θεραπείες, με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον και αφετέρου η έρευνα επί της 

παρεχόμενης φροντίδας με τη ματιά στραμμένη στους ήδη πάσχοντες. Οι ερευνητές 

συνηθίζουν να περιγράφουν την επιτυχία στη θεραπεία του καρκίνου με όρους 

“σκληρών” και άκαμπτων κριτηρίων όπως είναι η επιβίωση, οι επιπλοκές, και τα 



Χρόνια Ασθένεια: Ποιότητα Ζωής, Αντιλήψεις για την Υγεία & ο Ρόλος των 
Συντρόφων 

52

ποσοστά επανεμφάνισης. Εστιάζοντας μόνο σε αυτά τα κριτήρια όμως αποτυγχάνουν να 

λάβουν υπόψη όλη τη συνθετότητα του καρκίνου ως ασθένεια. Το σοκ του να διαγνωστεί 

κανείς με καρκίνο, η επίπονη και ενοχλητική θεραπεία, οι περιορισμοί των λειτουργιών 

του σώματος και ο αντίκτυπός τους στην καθημερινότητα του ασθενούς, η κοινωνική 

στιγματοποίηση και η συνεχής αντιμετώπιση με μια κατάσταση που είτε απειλεί άμεσα 

είτε συντομεύει τη ζωή συνιστούν ζητήματα που τοποθετούν στην κεντρική σκηνή την 

οπτική του ασθενούς. Συνεπώς, φαίνεται πως μία σφαιρική μέτρηση και αποτίμηση της 

ρεαλιστικής κατάστασης χρειάζεται να συμπεριλάβει τόσο τα συμβατικά ιατρικά 

δεδομένα όσο και τις απόψεις του ασθενούς για την καθόλα σημαντική παράμετρο της 

ποιότητας ζωής (Quality of Life-QOL). 

     Κατά την προηγούμενη δεκαετία (Albert, et al. 2002) η έρευνα στην QOL είχε 

μετατραπεί σε ένα πολύ ενεργητικό και παραγωγικό ερευνητικό πεδίο.  Όπως σημειώνει 

ο Albert και οι συνεργάτες του (2002) παρουσιάζεται μία σχετική ομοφωνία στα 

ακόλουθα τέσσερα ζητήματα: 1) η QOL είναι μία πολυδιάστατη κατασκευή που 

εμπεριέχει την υποκείμενη ευεξία των ασθενών σε περιοχές οργανικές, ψυχολογικές, και 

κοινωνικές. 2) Υπάρχει ένας αξιόπιστος τρόπος μέτρησης της QOL, που βασίζεται στη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους ίδιους τους ασθενείς/αυτο-αναφορές. 3) Για τις 

χρόνιες και τις ανίατες ασθένειες η QOL πρέπει να θεωρείται ως το πρωταρχικό σημείο 

αναφοράς. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι Πρωτόκολλα Ογκολογικών Μελετών θα 

έπρεπε να δεσμεύονται από κοινοτικούς κανόνες και ερευνητικές οργανώσεις 

προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν πάντοτε μετρήσεις QOL.     

      Σε έρευνα τους οι Elfstrom, et al. (2005) εξετάζοντας τις ψυχομετρικές ιδιότητες και 

την εγκυρότητα μίας γενικής (Ways of Coping Questionnaire; WCQ) και μίας ειδικής για 

κάθε κατάσταση (Spinal Cord Lesion-related Coping Strategies Questionnaire; SCL 

CSQ) μέτρησης ΣΑΣ σε 181 spinal cord ασθενείς βρήκαν μία δυνατή συσχέτιση 

ανάμεσα στη συνολική ποιότητα ζωής (Quality of life; QOL) και στο SCL CSQ ενώ 

ενδιαφέρον έχει ότι δεν παρουσιάστηκε παρόμοια συσχέτιση ανάμεσα στο QOL και στο 

WCQ γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των εξειδικευμένων ΣΑΣ, ενώ παράλληλα οι 

ίδιοι ερευνητές σημειώνουν ότι σε κλινικό πληθυσμό είναι θετικότερος ο συνδυασμός 

διαφορετικών ΣΑΣ. Η υποκλίμα της λειτουργικότητας της QOL συσχετίστηκε σημαντικά 

με την εναλλακτική χρήση ΣΑΣ εστιασμένων είτε στο πρόβλημα είτε στο συναίσθημα. Η 
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κατάθλιψη επηρέασε την QOL και περισσότερο την κοινωνική/οικογενειακή ευεξία, και 

μετά τη λειτουργικότητα, και τη σωματική ευεξία. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του άγχους 

βρέθηκε στη συναισθηματική ευεξία, και στη φυσική ευεξία. Τόσο η κατάθλιψη όσο και 

το άγχος επηρέασαν συνολικά την QOL. Οι συνδυαστικές επιδράσεις της κατάθλιψης και 

του άγχους μπορούσαν να εξηγήσουν το 24% της συνολικής διακύμανσης της φυσικής 

ευεξίας, το 28% της κοινωνικο-οικογενειακής ευεξίας το 53% της διακύμανσης της 

συναισθηματικής ευεξίας, το 28% της λειτουργικής ευεξίας, και το 44% της συνολικής 

διακύμανσης της QOL.  

 

 

5.2 Ποιότητα ζωής & Χρόνια ασθένεια 

     Σε έρευνά τους οι McCain & Cella (1995) συνέκριναν 50 ασθενείς με καρκίνο με 53 

ασθενείς με HIV, και βρήκαν ότι οι δεύτεροι είχαν σχετικά θετικότερες αντιλήψεις για 

την QOL ειδικά σε ό,τι αφορά στη φυσική και λειτουργική ευεξία. Αντίθετα, η 

βαθμολόγηση στην κοινωνικο-οικογενειακή ευεξία ήταν χαμηλότερη από ό,τι στην 

ομάδα των καρκινοπαθών ενώ σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε ότι η QOL συνήθως 

μειώνεται όσο η ασθένεια επιδεινώνεται.  

     Οι YimYam (2002) βρήκαν ότι τα κρίσιμα στοιχεία που επηρεάζουν την QOL είναι η 

σωματική ευεξία, η ύπαρξη εργασίας, και η αποδοχή και υποστήριξη από την οικογένεια 

και την κοινότητα.  

     Σύμφωνα με τον Kaewsarn (2002) οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν την εμπειρία 

της ασθένειας και την QOL, καθώς η κουλτούρα είναι συχνά συνδεδεμένη με σκέψεις 

ευεξίας, ασθένειας, θεραπείας, και υγείας. Για παράδειγμα, η Ταυλανδέζικη κουλτούρα 

είναι στενά συνδεδεμένη με το Βουδισμό, γεγονός που επηρεάζει την QOL. Οι 

περισσότεροι Ταυλανδέζοι πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα στο παρόν είναι προερχόμενο 

από μία αιτία στο παρελθόν ή ακόμα και από την προηγούμενη ζωή.  

     Το εύρος των επιδράσεων των ψυχο-κοινωνικών παρεμβάσεων στην QOL, ανάμεσα 

σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού παραμένει αβέβαιο (Antoni, et al., 2006). Ακόμα, δεν 

είναι ξεκάθαρο ποια συστατικά παρεμβάσεων επιδρούν σε κάθε εμπλεκόμενο 

παράγοντα. Έτσι, οι συγκεκριμένες ερευνητές έλεγξαν μία διάρκειας δέκα εβδομάδων 

παρέμβαση, γνωστικο-συμπεριφοριστικής κατέθυυνησης, διαχείρισης του στρες σε 199 
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γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Βρέθηκε ότι το πρόγραμμα είχε 

ευεργετικά αποτελέσματα σε όλες τις όψεις της QOL.  

     Η κοινωνικο-γνωστική θεωρία (SCT) παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την 

εκτίμηση της βελτίωσης της QOL και τα αποτελέσματα αυτής μέσα από τις παρεμβάσεις 

σε ασθενείς με καρκίνο (Graves, 2003). Παρεμβάσεις με περισσότερα στοιχεία SCT 

είχαν σημαντικότερες επιδράσεις από ό,τι παρεμβάσεις με λιγότερα ή καθόλου SCT. 

Βρέθηκε ότι η SCT παρέμβαση μεγιστοποίησε τη βελτίωση της συνολικής QOL σε 

ενήλικες ασθενείς με καρκίνο (Graves, 2003).    

     Σε ασθενείς με επιληψία που κάνουν μακρόχρονη χρήση αντι-επιληπτικών φαρμάκων 

υπάρχει η παρενέργεια της απώλειας σε οστική μάζα. Βρέθηκε ότι συνολικά και οι 22 

παράμετροι της QOL όπως εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη αποτέλεσαν έναν θετικό 

προβλεπτικό παράγοντα σε οστεο-προστατευτικές συμπεριφορές. ενώ βρέθηκε ότι η 

QOL συσχετίζεται σημαντικά με την αυτεπάρκεια.  

     Είναι γεγονός ότι το να ζει κανείς με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (Chronic Heart 

Failure, CHF) είναι ενοχλητικό και επηρεάζει την καθημερινότητά του. Εξαιτίας της 

έλλειψης θεραπείας της CHF έχει υπάρξει σταδιακά έντονο ενδιαφέρον στη χρήση της 

QOL ως κριτήριο μέτρηση της θεραπείας σε ασθενείς με CHF (Johansson, et al., 2004). 

Στόχος της μελέτης των Johansson και των συνεργατών του (2004) ήταν να περιγράψει 

τα εργαλεία-ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες μελέτες για τη 

μέτρηση της QOL σε αυτούς τους ασθενείς αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόστηκαν, υπό το πρίσμα μίας νοσηλευτικής θεώρησης. Βρέθηκαν 32 διαφορετικά 

ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της QOL. Γενική, συνδεδεμένη με την κατάσταση, και 

άλλες προσεγγίσεις ήταν διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της QOL. Βρέθηκε ότι ειδικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την αντίληψη των CHF ασθενών για την QOL τους. Η ηλικία 

ήταν ένας σημαντικός διαφοροποιός παράγων δείχνοντας ότι όσο αυξάνει η ηλικία τόσο 

αυξάνει η αντιλαμβανόμενη QOL.  

     Οι Rose & Alexander (1996) μελέτησαν την QOL και τις μεθόδους ΣΑΣ σε 52 

μητέρες με AIDS. Ανάμεσα στη ψυχολογική, σωματική και κοινωνική υπο-κλίμακα της 

QOL η κοινωνική πλευρά της QOL βαθμολογήθηκε υψηλότερα από τις γυναίκες που 

είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία στη ψυχολογική κλίμακα. Ανάμεσα στα τρία στιλ 

ΣΑΣ- η κατά μέτωπο, η παθητική, και η συναισθηματική, η πρώτη ήταν η στρατηγική 
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που υιοθετήθηκε συχνότερα. Η τελευταία ΣΑΣ συσχετίστηκε σημαντικά με τη σωματική 

όψη της QOL. Η παθητική ΣΑΣ συσχετίστηκε με τη συνολική και τη σωματική όψη της 

QOL και η συναισθηματική ΣΑΣ με τη συνολική, φυσική, και ψυχολογική όψη της 

QOL. Δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις ΣΑΣ και στην κοινωνική πλευρά 

της QOL. Ακόμη, συσχετίστηκε σημαντικά και θετικά η εκπαίδευση με την QOL. 

     Σύμφωνα με έρευνες (Heller, et al., 2005) πλήθος γυναικών σταματά την 

ενδοκρινολογική θεραπεία που αναφέρεται σε χρόνια προβλήματα έλλειψης ορμονικών 

προθεμάτων. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να καθοριστεί αν η διακοπή της 

θεραπευτικής αποκατάστασης του ορμονικού ελλείμματος σχετιζόταν με αλλαγές της 

QOL σε ηλικιωμένες γυναίκες. Βρέθηκε ότι η παύση της θεραπείας συνδεόταν με 

αλλαγές στην QOL αλλά η κατεύθυνση και η πλειοψηφία των αλλαγών ποικίλουν 

ανάλογα με την ηλικία. Ενώ η διακοπή συνδεόταν με προφανείς μειώσεις στην QOL 

ανάμεσα σε νεότερες γυναίκες, σε γυναίκες 85 χρονών ή και παραπάνω εμφανίστηκαν 

παραδόξως βελτιώσεις στην QOL μετά την παύση της θεραπείας.   

     Οι Campsmith, Nakashima, & Davidson (2003) θέλησαν να εξετάσουν δημογραφικές 

και συμπεριφορικές συσχετίσεις με αυτο-αναφορές της QOL, ανάμεσα σε άτομα που 

έχουν προσβληθεί με HIV ή AIDS. Οι μετρήσεις της QOL συμπεριέλαβαν τη Συνολική 

Υγεία, τον Πόνο, την Οργανική Λειτουργικότητα, τη Λειτουργικότητα Ρόλων, την 

Κοινωνική Λειτουργικότητα, τη Ψυχική υγεία, την Ενεργητικότητα, την Κούραση, και 

τη Γνωστική λειτουργικότητα. Οι διαφορές στη QOL εξετάστηκαν βάσει πλήθους 

διαφορών σε δημογραφικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες. Δεδομένα QOL 

συλλέχθησαν από 3.778 άτομα. Η αντίληψη της QOL διέφερε στα άτομα με AIDS ή 

HIV. Τα θέματα της QOL είναι επίσης σημαντικά για άτομα με HIV καθώς σχετίζονται 

με την πίστη στην ιατρική θεραπεία. Η πολύπλοκη θεραπεία και οι παρενέργειες 

μπορούν να επηρεάσουν τόσο την QOL όσο και την πίστη στο πρόγραμμα.  

     Οι Mandelblatt, Figueiredo, & Cullen, (2003) διαπίστωσαν ότι σε ηλικιωμένες 

γυναίκες με καρκίνο του μαστού ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης γενικά δεν είχε 

επίδραση στα μακροπρόθεσμα ιατρικά αποτελέσματα. Αντίθετα, η διαδικασία της 

φροντίδας, όπως η επιλογή της θεραπείας, η καλή επικοινωνία ασθενούς και κλινικού, η 

αποδοχή θεραπειών που δεν συγκρούονται με την προσπάθεια προάσπισης της εικόνας 
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του σώματος, και η χαμηλή αντίληψη προκαταλήψεων συσχετιζόταν σημαντικά με 

καλύτερη QOL και ικανοποίηση.  

     Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Nieman (2003) «κατανοώντας και προσεγγίζοντας 

κανείς την QOL οδηγείται σε καλύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο εστιασμένη 

φροντίδα υγείας»  (σελ. 432). Μελέτες έχουν δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς 

αντιλαμβάνονται την προσωπική τους QOL και λειτουργικότητα μπορεί να βοηθήσει 

τους ιατρικούς ερευνητές  και επαγγελματίες της υγείας να καταλάβουν το βαθμό στον 

οποίο οι ιατρικές αποφάσεις είναι αποτελεσματικές και το επιθυμητό αποτέλεσμα της 

υγείας επιτυγχάνεται (Nieman, 2003). Επίσης οι ίδιες οι αντιλήψεις των ασθενών για τη 

δική τους υγεία ίσως εξυπηρετήσουν ως ένδειξη υποκείμενης συναισθηματικής 

δυσφορίας ενώ μπορεί ακόμη να είναι ένας ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας της 

απώλειας της λειτουργικότητας, της θνησιμότητας, και της χρήσης ιατρικής φροντίδας.  

Οι αντιλήψεις των ασθενών για τη φτωχότερη ψυχική και οργανική τους 

λειτουργικότητα, που δεν είναι άλλες από τις αντιλήψεις τους για τη σχετιζόμενη με την 

υγεία ποιότητα ζωής συσχετίζονται σημαντικά με το ΚΟΕ, το υπόβαθρο μειονότητας, το 

φύλο, την προχωρημένη ηλικία και την ύπαρξη ασθένειας (Nieman, 2003).  

     Στις περισσότερες μετρήσεις οι Αφρο-Αμερικάνοι και οι Ισπανοί, που έχουν ένα 

χαμηλό ΚΟΕ βιώνουν χειρότερη υγεία από ό,τι ο γενικός και ο ηλικιωμένος πληθυσμός. 

Πολλοί ηλικιωμένοι αυτών των πληθυσμών είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από 

τουλάχιστον από μία από τις ακόλουθες χρόνιες ασθένειες: διαβήτη, αρθρίτιδα, 

υπέρταση, προβλήματα ακοής, και καρδιοπάθειες. Είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 

ασφάλιση υγείας, πιο πιθανό να είναι άνεργοι, και πιο πιθανό να βιώνουν περισσότερα 

εμπόδια στη μέτρηση της υγείας από ό,τι ο γενικός πληθυσμός, με αποτέλεσμα το 

σύνολο αυτών των υποκειμένων να έχει χαμηλότερη QOL (Rubenstein, et al.,1989 a, b).         

Έχει άλλωστε  αναφερθεί ότι τα άτομα με φτωχή QOL αυξάνουν τον κίνδυνο της 

θνησιμότητας 2 έως 7 φορές περισσότερο από ότι άτομα με αυτο-αντίληψη εξαιρετικής 

QOL (Benyamini, Idler, 1995; Idler, Benyamni, 1997;).     

                Ένα πλήθος ερευνητών σημειώνει ότι καθώς ένα μεγάλο τμήμα του αμερικανικού 

πληθυσμού γίνεται ηλικιωμένο, και με τα δεδομένα γήρανσης του πληθυσμού που 

χαρακτηρίζουν τις δυτικές κοινωνίες, είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτή η QOL των 

ατόμων που τώρα είναι 55-64 χρόνων και σύντομα θα θεωρούνται πολίτες της “τρίτης 



Χρόνια Ασθένεια: Ποιότητα Ζωής, Αντιλήψεις για την Υγεία & ο Ρόλος των 
Συντρόφων 

57

ηλικίας” (Cheng, et. al. (2000). Οι Nieman & Oi (2003) επικέντρωσαν τη μελέτη τους 

ειδικά στην ηλικιακή ομάδα των 55-64, που έχουν τουλάχιστον μία χρόνια ασθένεια. 

(διάγνωση τουλάχιστον ένα χρόνο πριν). Ο πληθυσμός αποτελείτο από 2.453 άτομα σε 

μία κλινική του Τέξας, τα οποία ήταν 31% Ισπανόφωνοι, 35% μη Ισπανόφωνοι λευκοί, 

και 27% Αφρο-αμερικάνοι. Χρησιμοποιήθηκε το SF-36, με 8 υποκλίμακες και ένα 

σύνολο 36 ερωτήσεων.  Βρέθηκε ότι υπάρχει δυναμικός αρνητικός αντίκτυπος της 

χρόνιας ασθένειας επί της αντιληφθείσας ψυχικής και σωματικής λειτουργικότητας σε 

προ-ηλικιωμένους ασθενείς. Οι μεγάλες διαφορές που βρέθηκαν ανάμεσα στο γενικό 

πληθυσμό και στους ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα υποδεικνύουν ότι οι γιατροί 

χρειάζονται QOL πληροφορίες για να σχηματίσουν μία συνολική εικόνα της κατάστασης 

υγείας τους ασθενούς. Ο εν λόγω πληθυσμός είχε μία χαρακτηριστικά φτωχή QOL. 

Διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση της QOL μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την ποιότητα της 

ζωής αλλά και να παρατείνει τη διάρκειά της.  

               Η συ-νοσηρότητα χρόνιων ασθενειών υπονομεύει την αντιλαμβανόμενη QOL 

(Bowker, Pohar, & Johnson, 2006). Σε έρευνα που συμπεριέλαβε πλήρη δεδομένα από 

113.587 συμμετέχοντες βρέθηκε ότι οι ασθενείς που έπασχαν τόσο από καρκίνο όσο και 

από διαβήτη ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν 

χαμηλότερο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο αν και η ομάδα των ασθενών 

που έπασχε από πολλές ασθένειες παρουσίαζε χαμηλότερα επίπεδα QOL ήταν λιγότερο 

πιθανό να παρουσιάζει κατάθλιψη. Επίσης βρέθηκε ότι όσο πιο λίγες χρόνιες ιατρικές 

καταστάσεις ταλαιπωρούσαν τους ασθενείς, εκτός από τον καρκίνο και τον διαβήτη, 

τόσο περισσότερο ανυψωμένες ήταν οι βαθμολογήσεις στην QOL. Τα ευρήματα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία με τους Maddigan et al. (2006) οι οποίοι σημειώνουν ότι οι συ-

νοσηρότητες, όπως οι καρδιακές παθήσεις και η κατάθλιψη, είχαν το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.   

 

 

5.3 ΣΑΣ & Ποιότητα Ζωής 

                Σε έρευνα των Fuggle, Shand, Gill, & Davies (1996) μελετήθηκε η συχνότητα και η 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων μίας χρόνιας δερματικής ασθένειας σε ένα δείγμα εικοσι 

πέντε παιδιών, σε σχέση με τις ΣΑΣ που χρησιμοποίησαν τα παιδιά. Βρέθηκε ότι όσο 
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αυξανόταν η χρήση ΣΑΣ, και ιδιαίτερα των ενεργητικών, τόσο περισσότερο βελτιωνόταν 

η ποιότητα ζωής των ασθενών. 

              Όπως υποστηρίζουν οι Petit & Kline (2001) η συσχέτιση ανάμεσα στη θετική και την 

αρνητική διάθεση και στη σωματική υγεία έχει οδηγήσει σε μικτά και όχι εντελώς 

ξεκάθαρα αποτελέσματα, προτείνοντας συχνά ότι η αρνητική διάθεση επηρεάζει 

περισσότερο τα επίπεδα της ποιότητας ζωής από ό,τι η θετική. Οι συγκεκριμένοι 

ερευνητές επιχείρησαν να εξερευνήσουν τον ρόλο τόσο της θετικής όσο και της 

αρνητικής συγκινησιακής κατάστασης στην πρόβλεψη της αυτο-αναφερόμενης 

ποιότητας ζωής. Σύμφωνα με τα ευρήματα η αποτελεσματικότητα των ΣΑΣ, η συχνότητα 

της χρήσης τους, και η συνδυαστική τους δράση, παρεμβάλλεται στη σχέση θετικής 

διάθεσης και ποιότητας ζωής.   

              Σύμφωνα με τους (Rankin & Fukuoka, 2003) σε έρευνα που έλαβε χώρα σε ένα δείγμα 

88 γυναικών με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, βρέθηκε ότι η χρήση ενεργητικών 

ΣΑΣ, και συγκεκριμένα η αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών, συνδέεται τόσο σημαντικά, 

όσο και αρνητικά με τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

ανέδειξε τη σημασία των ΣΑΣ ένα χρόνο μετά τη διεκπεραίωση κρίσιμης καρδιολογικής 

επέμβασης. Όσο αυξανόταν η χρήση ΣΑΣ, τόσο μειώνονταν τα προβλήματα 

αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας, πόνου ή και δυσφορίας.        

 

 

5.4 Κοινωνική Υποστήριξη & Ποιότητα ζωής 

     Τα άτομα με μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη βιώνουν καλύτερη σωματική καθώς 

και ψυχική ευημερία (Hays et al., 1992; Holahan et al., 1997; House, Landis, & 

Umberson, 1988) όπως αντανακλάται από τις αυτο-αναφερόμενες τοποθετήσεις σχετικά 

με την ποιότητα ζωής. Σε έρευνα με 3809 συμμετέχοντες βρέθηκε ότι ο πόνος από 

στεφανιαία νόσο ήταν σχεδόν διπλάσιος για αυτούς που είχαν τα μικρότερα επίπεδα 

κοινωνικής υποστήριξης συγκριτικά με εκείνους που λάμβαναν τα υψηλότερα επίπεδα 

υποστήριξης (Berkman, 1985). Παρόμοια ευρήματα διαπιστώθηκαν και για τις γυναίκες 

(Blumenthal et al., 1987).  

     Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευεργετική για τους 

ηλικιωμένους. Οι συνεχείς αλλαγές, η διαδικασία της γήρανσης, οι χρόνιες ασθένειες και 
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οι πολλαπλές απώλειες αυξάνουν την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη στους 

ηλικιωμένους (Johnson, 1998). Έρευνες κατέδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι με υψηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης έχουν λιγότερα προβλήματα κινητικότητας, 

αυτοεξυπηρέτησης, και μεγαλύτερη ικανότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων (Martin, & Panicucci, 1992).  

     Οι Schwartz και Frohner (2005) σε έρευνά τους με ασθενείς που πάσχουν από 

πολλαπλή σκλήρυνση, βρήκαν σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις ανάμεσα στην 

κοινωνική υποστήριξη, τον πόνο, την κούραση και τη γενική αξιολόγηση της ποιότητας 

ζωής. Όσο περισσότερη κοινωνική υποστήριξη λάμβανε ένα άτομο, τόσο λιγότερο 

πονούσε και υπέφερε και τόσο καλύτερα αξιολογούσε την κατάσταση της υγείας του. Ο 

Ethgen και συνεργάτες (2004) βρήκαν ότι η ικανοποίηση από την αντιλαμβανόμενη 

υποστήριξη παίζει το πιο σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων 

που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Η  μείωση του πόνου και η αποκατάσταση της 

λειτουργίας θα μπορούσαν να υποβοηθηθούν από το στοιχείο της κοινωνικής 

υποστήριξης.  

     Αρκετές έρευνες επισημαίνουν ότι η αυξημένη κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται με 

αυξημένη ποιότητα ζωής μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (Motzer & Stewart, 1996; 

Rankin, Fukuoka, 2003; Wingate, 1995; Woloshin et al., 1997) και υψηλότερη ποιότητα 

ζωής ανάμεσα στους ανθρώπους με στεφανιαία νόσο (Bosworth et al, 2000; Emery et al., 

2004; Janevic et al., 2004; Yates, 1995).  

     Οι μεταβλητές που συνδέονταν με μεγαλύτερη επιβίωση περιελάμβαναν τον αριθμό 

των αριθμό των υποστηρικτικών προσώπων, το αν εργαζόταν η γυναίκα ή όχι, και το αν 

ήταν παντρεμένη. Οι γυναίκες που είχαν περισσότερες και βαθύτερες φιλίες και εκείνες 

που εργάζονταν εκτός σπιτιού, έτειναν να επιβιώνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(Waxler-Morrison et al., 1991). Μια άλλη έρευνα με ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

διαπίστωσε ότι η συμμετοχή σε μια εβδομαδιαία ομάδα κοινωνικής υποστήριξης 

σχετιζόταν με τη μακροζωία (Spiegel et al., 1989). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που 

συμμετείχαν σε αυτήν την ομάδα υποστήριξης έζησαν κατά μέσο όρο 36.6 μήνες μετά 

την επέμβαση έναντι 18.9 μηνών για εκείνες που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. 

     Η επαρκής κοινωνική υποστήριξη βρέθηκε να σχετίζεται με την ψυχική ευημερία 

(Gjerdingen, Froberg, & Fontaine, 1991; Stansfeld, et al., 1997) και τη μείωση του 
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κινδύνου της αυτοκτονίας (Heikkinen, Aro, & Loennqvist, 1993). Αρκετές έρευνες 

τονίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο στην υπεροχή της ψυχικής 

δυσφορίας και επίσης στη σχέση ανάμεσα στην ψυχική ευημερία και την ποιότητα των 

κοινωνικών δικτύων. Οι γυναίκες αναφέρουν πιο συχνά ελάσσονες ψυχικές διαταραχές 

και μικρότερη ψυχική δυσφορία συγκριτικά με τους άνδρες (Weich, Sloggett, & Lewis, 

1998). Επιπλέον, οι Power, Champion και Aris (1988) βρήκαν ότι οι γυναίκες που 

ανέφεραν περισσότερο κατάθλιψη, ήταν αυτές που είχαν τα περισσότερα ελλείμματα 

όσον αφορά την υλική και συναισθηματική υποστήριξη.  

     Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει ασχοληθεί με την επίδραση της κοινωνικής 

υποστήριξης στην ποιότητα ζωής ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες (Bisschop 

et al., 2004; Heckman, 2003; Heikonen et al., 2001). Ο Stewart και συνεργάτες (2005)  

διεξήγαγαν μια ερευνητική μελέτη με 401 οροθετικά άτομα και βρήκαν ότι η κοινωνική 

υποστήριξη είχε αρνητική συσχέτιση με τη ψυχική δυσφορία και τη θλίψη. Σε μια έρευνα 

με 82 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, οι Schwartz και Frohner (2005) βρήκαν ότι 

οι άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας που θεωρούσαν ότι έχουν περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη, ανέφεραν ένα υψηλότερο επίπεδο ψυχικής υγείας.  

     Ο Hintikka και οι συνεργάτες του (2000) βρήκαν ότι ο αριθμός των στενών φίλων (ως 

μέρος της κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνουν) είχε αρνητική συσχέτιση με τον 

κίνδυνο της ψυχικής δυσφορίας ανάμεσα στους άνδρες. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα 

ήταν ότι η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια και τους συγγενείς 

συνδεόταν με έναν αυξημένο κίνδυνο ψυχικής δυσφορίας στις γυναίκες. Εντούτοις, 

βρέθηκε μια ασήμαντη θετική συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό των στενών φίλων και 

την ψυχική υγεία στις γυναίκες. Ο Olstad και συνεργάτες (1999) βρήκαν μια αδύναμη 

άμεση επίδραση της συναισθηματικής υποστήριξης στην ψυχική δυσφορία σε 

ανθρώπους ηλικίας 20 έως 62 ετών.  
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Β’ Μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  

ΕΡΕΥΝΑ 

6.1 Μέθοδος & Ερευνητικές Υποθέσεις 

      Από τη συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να διεξαχθεί κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα 

αναφορικά με τη δυνατότητα και την ποιότητα προσαρμογής στη χρόνια ασθένεια, όπως 

αυτή αντανακλάται από την ποιότητα ζωής του ασθενούς αλλά και από την υποκειμενική 

του αντίληψη για την κατάσταση της υγείας του. Τα αποτελέσματα θα συνεισφέρουν και 

δεδομένα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των ΣΑΣ επίλυσης του προβλήματος 

και ονειροπόλησης, αναφορικά με τη χρόνια ασθένεια. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η σχέση 

που εγκαθιδρύεται ανάμεσα στις ΣΑΣ που χρησιμοποιεί ο χρόνια ασθενής, στην 

αντίληψη που διαμορφώνει σχετικά με την ίδια του την υγεία, στο ρόλο του συντρόφου 

του απέναντι στη δύσκολη αυτή και απειλητική για τη ζωή του κατάσταση, σε 

συνάρτηση πάντοτε με την υποκειμενική θεώρηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας 

του ατόμου που έχει διαγνωστεί με μία σωματική ασθένεια, η οποία είναι μόνιμη και δεν 

μπορεί να θεραπευτεί οριστικά.    

Μία πιθανή υπόθεση της έρευνας είναι ότι η κοινωνική υποστήριξη που οι 

ασθενείς λαμβάνουν από τους συντρόφους τους θα επηρεάζει την ποιότητα της ζωής 

τους. Μία δεύτερη υπόθεση είναι ότι η υποκειμενική αντίληψη της υγείας συνδέεται 

σημαντικά με κάθε πλευρά της ποιότητας ζωής ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από τις 

ΣΑΣ και από την εκληφθείσα κοινωνική υποστήριξη. Τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο ότι 

όσοι ασθενείς παρουσιάζουν χειρότερη ποιότητα ζωής, σωματική και ψυχική, θα 

χρησιμοποιούν μη κατάλληλες στρατηγικές θωράκισης απέναντι στο στρες και θα 

δέχονται ελλιπή κοινωνική υποστήριξη από τους συντρόφους.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7º 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

    

 7.1 Συμμετέχοντες και Διαδικασία  

      Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά εβδομήντα οκτώ άτομα (78), εκ των 

οποίων σαράντα έξι άντρες (59%) και 32 γυναίκες (41%). Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν 

διαγνωστεί με κάποια χρόνια ασθένεια, η οποία είχε εμφανιστεί τουλάχιστον ένα χρόνο 

πριν. Σχετικά με την ασθένεια, δύο άτομα έπασχαν από αναπνευστικά προβλήματα 

(2,6%), ένα από καρκίνο (1.3%), τέσσερα από διαβήτη (5.1%), τρία άτομα παρουσίαζαν 

συ-νοσηρότητα λόγω καρκίνου και Χρόνιας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (3.8%), ένα 

άτομο από ελκώδη κολίτιδα (1.3%), ένα άτομο από επιληψία (1.3%), δέκα από 

καρδιαγγειακά προβλήματα (12.8%), ένα άτομο από λεύκη (1.3%), πέντε από μυο-

σκελετικά προβλήματα (6.4%), τρία άτομα από ορμονικά προβλήματα (3.8%), δώδεκα 

άτομα από ουρολογικά προβλήματα (15.4%), ένα άτομο από πολλαπλή σκλήρυνση κατά 

πλάκας (1.3%), δύο άτομα από στεφανιαία νόσο (2.6%), ένα άτομο από τετραπληγία 

(1.3%), δύο άτομα από προβλήματα στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (2.6%), ένα 

άτομο από υπέρταση (1.3%), εφτά άτομα από Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια (9%), 

και ένα άτομο από χουασιμότο (1.3%). Τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο δείγμα 

παρουσιάζουν ασθένειες όπως τα ουρολογικά προβλήματα (15.4%), οι καρδιαγγειακές 

παθήσεις (12.8%), η Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια (9.0%) και τα μυοσκελετικά 

προβλήματα (6.4%).  

      Σχετικά με την εκπαίδευση, τέσσερα άτομα είχαν παρακολουθήσει μόνο 

κάποιες τάξεις του δημοτικού (5.1%), είκοσι έξι άτομα ήταν απόφοιτοι δημοτικού 

(33.3%), εφτά άτομα είχαν τελειώσει το τριτάξιο γυμνάσιο (9%), είκοσι άτομα το λύκειο 

(25.6%), οκτώ άτομα ανάλογες σχολές (10.3%), ενώ σε ό,τι αφορά στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, τρεις συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ (3.8%), και εννέα ήταν απόφοιτοι 

ΑΕΙ (11.5). Σχετικά με το επάγγελμα, εμφανίζεται στο δείγμα μία ποικιλία 

απασχολήσεων αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα τους συνταξιούχους (24.4%), τα οικιακά 

(10.3%), τους αγρότες (5.1%), τους υπαλλήλους του δημοσίου (3.9%) ενώ ακόμα 

συμμετέχουν ιδιωτικοί υπάλληλοι (19.4%), ελεύθεροι επαγγελματίες (3.9%), δύο 

φοιτητές (2.6%), και μία μαθήτρια (1.3%). Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν 
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συνταξιούχοι (24.4%), η κύρια απασχόλησή τους ήταν τα οικιακά (10.3%), ή ήταν 

αγρότες (5.1%). 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες ήταν έγγαμοι (75.6%), δεκαέξι ήταν άγαμοι (20.5%), δύο είχαν χηρεύσει 

(2.6%), και ένας συγκατοικούσε με οικείο πρόσωπο (1.3%).   

 

7.2 Ψυχομετρικά Εργαλεία 

     Για τη μέτρηση των στρατηγικών διαχείρισης του στρες χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Διαχείρισης Προβλημάτων Υγείας και Τραυματισμών (Endler & Parker, 1998), όπως 

έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά (Καραδήμας, αδημοσίευτο κείμενο). Οι υγιείς 

συμπλήρωσαν τη συγκεκριμένη κλίμακα για τους τρόπους με τους οποίους 

διαχειρίστηκαν κάποιο πρόβλημα υγείας στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη κλίμακα 

αποτελείται από έξι υποκλίμακες, οι οποίες είναι: α) επίλυση προβλήματος – 

πληροφόρηση, η οποία αξιολογείται με πέντε θέματα όπως ‘βρίσκω περισσότερες 

πληροφορίες για την ασθένεια’, ‘μαθαίνω περισσότερα για τις πιο αποτελεσματικές 

διαθέσιμες θεραπείες’, β) συναισθηματική αντίδραση-ανησυχία, με τέσσερα θέματα (π.χ. 

‘θυμώνω επειδή συνέβη σε εμένα’,  ‘ανησυχώ μήπως χειροτερέψει η υγεία μου’), γ) 

τήρηση ιατρικών οδηγιών, με τρία θέματα (π.χ. ‘κάνω ότι μου λέει ο γιατρός μου’, ‘είμαι 

συνεπής στη λήψη των φαρμάκων’), δ) απόσυρση-εξοικονόμηση ενέργειας, με τέσσερα 

θέματα (π.χ. ‘μένω στο κρεβάτι’, ‘μένω όσο πιο ανήσυχος και ακίνητος μπορώ’), ε) 

απόσπαση προσοχής, με τέσσερα θέματα  (π.χ. ‘βρίσκομαι μαζί με άλλους ανθρώπους’, ‘ 

περιβάλλω τον εαυτό μου με ωραία πράγματα’) και στ) ευχετική σκέψη-ονειροπόληση, η 

οποία αποτελείται από πέντε δηλώσεις όπως ‘σκέφτομαι τις καλές εποχές που είχα’, 

‘ονειροπολώ ευχάριστα πράγματα’. Οι συμμετέχοντες δήλωναν τον βαθμό στον οποίο 

εφάρμοζαν αυτές τις δραστηριότητες, σε μία πεντάβαθμη κλίμακα από το 1 (καθόλου) ως 

το 5 (πάρα πολύ). Στην παρούσα έρευνα, ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας για τις έξι 

υποκλίμακες κυμάνθηκε από .53 ως .80 για τους ασθενείς και για τους υγιείς από .30 ως 

.75 αντίστοιχα. Η υποκλίμακα της στρατηγικής αντιμετώπισης ‘απόσυρση-εξοικονόμηση 

ενέργειας’ δεν λήφθηκε υπόψη στις περαιτέρω αναλύσεις που έγιναν, λόγω του χαμηλού 

δείκτη αξιοπιστίας της. 
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     Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας μετρήθηκε με μία και μοναδική ερώτηση κατά 

την οποία τα άτομα έπρεπε να απαντήσουν σε μία πεντάβαθμη κλίμακα, που κυμαίνεται 

από πολύ κακή (1) έως πολύ καλή (5). 

     Η κοινωνική υποστήριξη μετρήθηκε από την Κλίμακα για τους Σημαντικούς Άλλους 

(Significant Others Scale/SOS) η οποία αναπτύχθηκε από τους Power et al. το 1988, για 

να αποτιμήσει πέντε πρακτικές και πέντε συναισθηματικές λειτουργίες της κοινωνικής 

υποστήριξης. Σταδιακά απλοποιήθηκε για να αποτιμήσει τέσσερις διαφορετικές 

λειτουργίες της κοινωνικής υποστήριξης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

βαθμολογήσουν το επίπεδο της υποστήριξης που λαμβάνουν, σε μία εφτάβαθμη κλίμακα, 

η οποία κυμαίνεται από το (1) ποτέ μέχρι και το (7) πάντα. Πρόκειται για κλίμακα αυτο-

αναφοράς και η διάρκεια συμπλήρωσής της δεν ξεπερνά τα δέκα λεπτά. Παρουσιάζει 

ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα (Power et al. το 1988).   

     Η ποιότητα ζωής μετρήθηκε με το EQ-5D, το ερωτηματολόγιο που αποτιμά τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, το οποίο αναπτύχθηκε από το EuroQol Group 

το 1990, προκειμένου να δημιουργήσει μία απλή και συνολική αναπαράσταση της 

κατάστασης της υγείας. Περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις: την κινητικότητα, την αυτο-

εξυπηρέτηση, τη συνηθισμένες/καθημερινές δραστηριότητες, τον πόνο/δυσφορία, και το 

άγχος/θλίψη. Κάθε διάσταση περιλαμβάνει τρία επίπεδα: καθόλου προβλήματα (1), 

μερικά προβλήματα (2), σοβαρά προβλήματα (3) στα οποία οι συμμετέχοντες καλούνται 

να αντιστοιχίσουν την προσωπική κατάσταση της υγείας τους, όπως οι ίδιοι την 

αντιλαμβάνονται.        
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Γ’ Μέρος 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8º 

 

Αποτελέσματα 

              Υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών της ποιότητας ζωής, 

της κοινωνικής υποστήριξης όπως αυτή υποστηρίζεται ότι προσφέρεται από τους 

συντρόφους, της κοινωνικής υποστήριξης που εκτιμά ο ασθενής ότι λαμβάνει, των 

τεχνικών επίλυσης προβλημάτων και ονειροπόλησης (ΣΑΣ) και της υποκειμενικής 

αντίληψης για την υγεία. Από τα ευρήματα με τη χρήση του δείκτη Pearson r (Πίνακας 

1 που παρατίθεται στο Παράρτημα Β) προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές τιμές 

μεταξύ των προβλημάτων κινητικότητας και όλων των υπολοίπων παραμέτρων που 

συναποτελούν εν προκειμένω τη μεταβλητή της ποιότητας ζωής (αυτοεξυπηρέτηση: 

r=0.564, p<0.01, συνηθισμένες δραστηριότητες: r=0.709, p<0.01, πόνος/δυσφορία: 

r=0.567, p<0.01) εξαιρουμένου του παράγοντα άγχους/θλίψη όπου δε βρέθηκε να 

συσχετίζεται με τα προβλήματα κινητικότητας (r=0.090, p>0.05).  

                Από τη συσχέτιση βρέθηκαν ακόμα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ανάμεσα 

στα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης και στη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων (r=0.705, p<0.01) καθώς και ανάμεσα στην αυτοεξυπηρέτηση και 

στον πόνο/δυσφορία (r=0.426, p<0.01) ενώ δε βρέθηκε και πάλι σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης και στο άγχος ή στη θλίψη (r=0.120, 

p>0.05). Η δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων συσχετίζεται 

σημαντικά με τον πόνο ή τη δυσφορία (r=0.414, p<0.01) ενώ δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικές τιμές ανάμεσα στις συνηθισμένες δραστηριότητες και στο 

άγχος ή στη θλίψη (r= -0.006, p>0.05). Επίσης, δεν αποκαλύφθηκε στατιστικά 

σημαντική τιμή μεταξύ του πόνου και του άγχους ή της θλίψης (r= -0.043, p>0.05).  

                Στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι η κοινωνική υποστήριξη που οι ίδιοι οι ασθενείς 

εκτιμούν ότι λαμβάνουν δε συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με καμία από τις 

συνιστώσες της ποιότητας ζωής (κινητικότητα: r= -0.037, p>0.05, αυτοεξυπηρέτηση: 

r= -0.115, p>0.05, συνηθισμένες δραστηριότητες: r=0.029, p>0.05, πόνος/δυσφορία: 
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r=0.110, p>0.05, άγχος/θλίψη: r= -0.251, p>0.05). Ωστόσο, η κοινωνική υποστήριξη 

που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τα 

προβλήματα κινητικότητας (r= -0.374, p<0.05) με τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης 

(r= -0.433, p<0.01) καθώς και με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων (r= -0.458, p<0.001) ενώ δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές τιμές 

ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν και 

στον πόνο (r=0.007, p>0.05) αλλά και στο άγχος ή στη θλίψη (r= -0.266, p>0.05).       

                Επίσης παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές τιμές ανάμεσα  στην τεχνική 

επίλυσης του προβλήματος και στο άγχος ή στη θλίψη που βιώνει ο ασθενούς (r=0.332, 

p<0.05) ενώ δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά τιμές ανάμεσα στην τεχνική 

επίλυσης του προβλήματος και στα προβλήματα κινητικότητας (r=0.005, p>0.005) 

αυτοεξυπηρέτησης (r= -0.103, p>0.05) στις συνηθισμένες δραστηριότητες (r= -0.187, 

p>0.05) και στον πόνο/δυσφορία (r= -0.13, p>0.05).  

                Από τη συσχέτιση βρέθηκαν ακόμα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ανάμεσα 

στην τεχνική της ονειροπόλησης και στο άγχος ή τη θλίψη του ασθενούς (r= 0.330, 

p<0.05) ενώ δεν αποκαλύφθηκε στατιστικά σημαντική τιμή μεταξύ της ονειροπόλησης 

και των προβλημάτων κινητικότητας (r=0.105, p>0.05) αυτοεξυπηρέτησης (r=0.048, 

p>0.05) της δυνατότητας διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων (r=0.189, 

p>0.05) αλλά και του πόνου που βιώνει ο ασθενούς (r= -0.051, p>0.05). Αναφορικά με 

την υποκειμενική αντίληψη της υγείας παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές τιμές σε 

σχέση με όλες τις συνιστώσες της ποιότητας ζωής (κινητικότητα: r= -0.375, p<0.05, 

αυτοεξυπηρέτηση: r= - 0.463, p<0.01, δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων r= - 0.409, p<0.01, πόνος ή δυσφορία: r= -0.331, p<0.05) 

εξαιρουμένου του άγχους ή της θλίψης (r= -0.193, p>0.05).  

                Επιπρόσθετα, από τα ευρήματα με τη χρήση του δείκτη Pearson r προέκυψαν 

στατιστικώς σημαντικές τιμές μεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης που οι ασθενείς 

δηλώνουν ότι λαμβάνουν και της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι δηλώνουν 

ότι προσφέρουν (r= 0.749, p<0.01) μεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης που οι 

ασθενείς αναφέρουν και της τεχνικής της ονειροπόλησης (r=- 0.328, p<0.01) αλλά και 

της κοινωνικής υποστήριξης όπως δηλώνεται από τους ασθενείς και την υποκειμενική 

αντίληψη για την υγεία (r=0.249, p<0.05). Επίσης στατιστικά σημαντικές τιμές 
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βρέθηκαν ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι δηλώνουν ότι 

προσφέρουν και στις ΣΑΣ επίλυσης προβλημάτων και ονειροπόληση (r= -0.93, p<0.05 

και r= -0.464, p<0.001 αντίστοιχα) αλλά και στην υποκειμενική αντίληψη για την υγεία 

(r= 0.267, p<0.05). Παρατηρήθηκαν ακόμα στατιστικά σημαντικές τιμές ανάμεσα στην 

τεχνική επίλυσης του προβλήματος και στην τεχνική της ονειροπόλησης (r=0.381, 

p<0.01) καθώς και στην τεχνική της ονειροπόλησης και στην υποκειμενική αντίληψη 

για την υγεία (r= -0.458, p<0.01). Στατιστικά σημαντικές σχέσεις δεν αποκαλύφθηκαν 

ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη που οι ασθενείς δηλώνουν ότι λαμβάνουν και 

στην τεχνική επίλυσης του προβλήματος (r= -0.093, p>0.05) καθώς και ούτε ανάμεσα 

στην τεχνική επίλυσης προβλήματος και στην υποκειμενική αντίληψη για την υγεία (r= 

-0.085, p>0.05). 

         Στη συνέχεια διερευνήθηκε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στα δύο φύλα ως προς τις μεταβλητές της ποιότητας ζωής, τις ΣΑΣ, την κοινωνική 

υποστήριξη, όπως περιγράφεται είτε από τους ασθενείς είτε από τους συντρόφους, και 

την υποκειμενική αντίληψη για την υγεία με τη χρήση του t-test (πίνακες 2,3,4,5, & 6, 

οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα Β).  

         Όσον αφορά στα προβλήματα κινητικότητας (F=0.406, p>0.05) προκύπτουν ίσες 

διακυμάνσεις για τους άντρες και τις γυναίκες. Ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής 

υποστήριξης για τα προβλήματα κινητικότητας στους άντρες (Μ=55.905, SD=12.251) 

δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(43)= 0.241, p>0.05) από αυτόν της κοινωνικής 

υποστήριξης στα προβλήματα κινητικότητας για τις γυναίκες (M=55.083, SD=10.607).  

         Σε ό,τι αφορά στη διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη που εκτιμούν οι σύντροφοι ότι προσφέρουν αναφορικά με τα 

προβλήματα κινητικότητας παρατηρείται ότι (F=11.844, p<0.05) προκύπτουν άνισες 

διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι 

άντρες εκτιμούν ότι προσφέρουν αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας των 

χρόνια ασθενών (M=62.222, SD=7.352) είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(36)= 2.486, 

p<0.05) από των γυναικών (Μ=53.950, SD=12.700).   

               Αναφορικά με τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.249, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο 
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έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της συγκεκριμένης ΣΑΣ 

στους άντρες (Μ=16.750, SD=4.778) σε ό,τι αφορά τα προβλήματα κινητικότητας δεν 

είναι σημαντικά μικρότερος (t(42)=-0.029, p>0.05) από των γυναικών (M=16.791, 

SD=4.596). 

               Σχετικά με τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην τεχνική 

της ονειροπόλησης αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας παρατηρείται ότι 

προκύπτουν  (F=7.476, p<0.05) άνισες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της 

ονειροπόλησης αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας στους άνδρες (Μ=15.950, 

SD=5.735) είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(42)=-0.683, p<0.05) από των γυναικών 

(M=15.916, SD=3.562).  

                Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

υποκειμενική αντίληψη για την υγεία αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.654, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο 

έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της υποκειμενικής αντίληψης 

για την υγεία αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας στους άντρες (M=3.666, 

SD=1.016) δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(43)=2.653, p>0.05) από των γυναικών 

(M=2.916, SD=0.880). 

                Εξετάζοντας τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη αναφορικά με τα προβλήματα λειτουργικότητας παρατηρείται 

ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.087, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο έλεγχος t για ίδιες 

διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής για τα προβλήματα 

αυτοεξυπηρέτησης στους άντρες (Μ=56.242, SD=11.795) δεν είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος (t(43)= 0.761, p>0.05) από αυτόν της κοινωνικής υποστήριξης στα 

προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης για τις γυναίκες (M=53.333, SD=9.865). 

         Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη που εκτιμούν οι σύντροφοι ότι προσφέρουν αναφορικά με τα 

προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=1.775, 

p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών 

της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι άντρες εκτιμούν ότι προσφέρουν 

αναφορικά με τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης των χρόνια ασθενών (M=61.115, 



Χρόνια Ασθένεια: Ποιότητα Ζωής, Αντιλήψεις για την Υγεία & ο Ρόλος των 
Συντρόφων 

69

SD=9.709) δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(36)= 2.881, p>0.05) από των γυναικών 

(Μ=50.833, SD=11.312).   

                Διερευνώντας τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.043, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο 

έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της συγκεκριμένης ΣΑΣ 

στους άντρες (Μ=17.062, SD=4.571) σε ό,τι αφορά τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης 

δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(42)=-0.674, p>0.05) από των γυναικών 

(M=16.000, SD=4.880). 

               Σχετικά με τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην τεχνική 

της ονειροπόλησης αναφορικά με τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης παρατηρείται ότι 

υπάρχει ίση διασπορά (F=3.526, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο έλεγχος t για ίδιες 

διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της ονειροπόλησης αναφορικά με τα 

προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης στους άνδρες (Μ=16.343, SD=5.159) δεν είναι 

σημαντικά μικρότερος (t(42)=-0.308, p>0.05) από των γυναικών (M=16.833, 

SD=3.010).  

               Αναφορικά με τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

υποκειμενική αντίληψη για την υγεία ως προς τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.670, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο 

έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της υποκειμενικής αντίληψης 

για την υγεία αναφορικά με τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης στους άντρες 

(M=3.545, SD=0.938) δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(43)=3.429, p>0.05) από των 

γυναικών (M=2.500, SD=0.797). 

               Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη αναφορικά με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=2.529, p>0.05) και έτσι 

ακολουθεί ο έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής 

υποστήριξης σχετικά με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων 

στους άντρες (Μ=55.192, SD=12.750) δεν είναι σημαντικά μικρότερος (t(43)= -0.189, 

p>0.05)  από των γυναικών (M=55.842, SD=9.215). 
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         Η μελέτη των διαφορών των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη που εκτιμούν οι σύντροφοι ότι προσφέρουν αναφορικά με τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων αναδεικνύει ότι ο μέσος 

όρος των τιμών της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι άντρες εκτιμούν ότι 

προσφέρουν (M=61.956, SD=9.320) είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(26)= 2.977, 

p<0.05) από των γυναικών (Μ=51.600, SD=11.172).   

               Αξιολογώντας τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 

συνηθισμένων δραστηριοτήτων φαίνεται πως υπάρχει ίση διασπορά (F=0.229, p>0.05) 

και έτσι ακολουθεί ο έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της 

συγκεκριμένης ΣΑΣ στους άντρες (Μ=17.520, SD=4.62) σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα 

διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος 

(t(42)=1.237, p>0.05) από των γυναικών (M=15.789, SD=4.55). 

               Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική της ονειροπόλησης αναφορικά με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων παρατηρείται ότι παρατηρείται ότι προκύπτουν άνισες διακυμάνσεις 

(F=6.774, p<0.05). Ο μέσος όρος των τιμών της ονειροπόλησης αναφορικά με τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων στους άνδρες (Μ=15.720, 

SD=5.396) είναι σημαντικά μικρότερος (t(42)=-0.308, p<0.05) από των γυναικών 

(M=17.473, SD=3.290).  

               Ως προς τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

υποκειμενική αντίληψη για την υγεία αναφορικά με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 

συνηθισμένων δραστηριοτήτων παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.006, 

p=0.05) και έτσι ακολουθεί ο έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών 

της υποκειμενικής αντίληψης για την υγεία αναφορικά με τη δυνατότητα 

διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων στους άντρες (M=3.615, SD=0.941) 

δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(43)=2.950, p=0.05) από των γυναικών (M=2.789, 

SD=0.917). 

               Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη αναφορικά με τον πόνο ή τη δυσφορία του ασθενούς 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.483, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο 
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έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής υποστήριξης 

σχετικά με τον πόνο ή τη δυσφορία στους άντρες (Μ=53.733, SD=12.991) δεν είναι 

σημαντικά μικρότερος (t(43)= -0.725, p>0.05)  από των γυναικών (M=56.333, 

SD=10.449). 

         Η μελέτη των διαφορών των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη που εκτιμούν οι σύντροφοι ότι προσφέρουν αναφορικά με τον 

πόνο ή τη δυσφορία των ασθενών υποδεικνύει ότι ο μέσος όρος των τιμών της 

κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι άντρες εκτιμούν ότι προσφέρουν 

(M=57.750, SD=12.849) δεν είναι σημαντικά μικρότερος (t(36)= -0.044, p>0.05) από 

των γυναικών (Μ=57.923, SD=10.612).   

               Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με τον πόνο ή τη δυσφορία του ασθενούς 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=0.068, p>0.05) και έτσι ακολουθεί ο 

έλεγχος t για ίδιες διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος των τιμών της συγκεκριμένης ΣΑΣ 

στους άντρες (Μ=16.857, SD=4.605) σε ό,τι αφορά τον πόνο ή τη δυσφορία δεν είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος (t(42)=0.82, p>0.05) από των γυναικών (M=16.733, 

SD=4.711). 

    Ως προς τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην τεχνική 

της ονειροπόλησης αναφορικά με τον πόνο ή τη δυσφορία παρατηρείται ότι 

παρατηρείται ότι υπάρχει ίση διασπορά (F=2.059, p>0.05). Ο μέσος όρος των τιμών 

της ονειροπόλησης αναφορικά με τον πόνο ή τη δυσφορία στους άνδρες (Μ=16.800, 

SD=5.672) δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(42)=0.328, p>0.05) από των γυναικών 

(M=16.310, SD=4.115).  

        Εξετάζοντας τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

υποκειμενική αντίληψη για την υγεία αναφορικά  τον πόνο ή τη δυσφορία 

παρατηρείται ότι προκύπτουν άνισες διακυμάνσεις (F=0.249, p<0.05). Ο μέσος όρος 

των τιμών της υποκειμενικής αντίληψης για την υγεία αναφορικά με τον πόνο ή τη 

δυσφορία στους άντρες (M=3.733, SD=1.032) είναι σημαντικά μεγαλύτερος 

(t(43)=2.216, p<0.05) από των γυναικών (M=3.033, SD=0.927). 
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         Αναφορικά με τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

κοινωνική υποστήριξη ως προς το άγχος ή τη θλίψη παρατηρείται ότι προκύπτουν 

άνισες διακυμάνσεις (F=3.241, p<0.05). Ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής 

υποστήριξης σχετικά με το άγχος ή τη θλίψη στους άντρες (Μ=62, SD=5.887) είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος (t(43)= 2.648, p<0.05)  από των γυναικών (M=54.263, 

SD=11.665). 

               Ως προς τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην κοινωνική 

υποστήριξη που εκτιμούν οι σύντροφοι ότι προσφέρουν αναφορικά με το άγχος ή τη 

θλίψη των ασθενών παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των τιμών της κοινωνικής 

υποστήριξης που οι σύντροφοι άντρες εκτιμούν ότι προσφέρουν (M=65.400, 

SD=4.722) είναι σημαντικά μεγαλύτερος (t(36)= 2.983, p<0.05) από των γυναικών 

(Μ=56.727, SD=11.479).   

        Αναφορικά με τις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική επίλυσης προβλημάτων ως προς το άγχος ή τη θλίψη του ασθενούς 

παρατηρείται ότι προκύπτουν άνισες διακυμάνσεις (F=1.142, p<0.05). Ο μέσος όρος 

των τιμών της συγκεκριμένης ΣΑΣ στους άντρες (Μ=13.285, SD=3.251) σε ό,τι αφορά 

στο άγχος ή στη θλίψη είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερος (t(42)=-2.877, p<0.05) 

από των γυναικών (M=17.432, SD=4.579). 

    Σε ό,τι αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

τεχνική της ονειροπόλησης αναφορικά με το άγχος ή τη θλίψη παρατηρείται ότι 

(F=0.001, p<0.05) ο μέσος όρος των τιμών της ονειροπόλησης αναφορικά με το άγχος ή 

τη θλίψη στους άνδρες (Μ=13, SD=4.358) είναι στατιστικά σημαντικά 

μικρότερος(t(42)=0.328, p>0.05) από των γυναικών (M=17.135, SD=4.44).  

     Τέλος, η μελέτη των διαφορών των μέσων όρων των αντρών από τις γυναίκες στην 

υποκειμενική αντίληψη για την υγεία αναφορικά  με το άγχος ή τη θλίψη υποδεικνύει ότι 

(F=0.458, p>0.05) ο μέσος όρος των τιμών της υποκειμενικής αντίληψης για την υγεία 

αναφορικά με το άγχος ή τη θλίψη στους άντρες (M=3.714, SD=0.951) δεν είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος (t(43)=1.287, p>0.05) από των γυναικών (M=3.184, SD=1.1). 

     Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης για κάθε μία από τις 

συνιστώσες της ποιότητας ζωής. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η ηλικία, το φύλο, η 

κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν, η κοινωνική 
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υποστήριξη που οι ίδιοι οι ασθενείς δηλώνουν ότι δέχονται, η τεχνική επίλυσης 

προβλημάτων, η ονειροπόληση, και η υποκειμενική αντίληψη για την υγεία ενώ η 

εξαρτημένη είναι σε πρώτη φάση η αντίληψη που έχουν οι ασθενείς για τα προβλήματα 

κινητικότητας. Ο συντελεστής συσχέτισης (R=0.704) που φαίνεται στον πίνακα 7 

(παρατίθεται στο Παράρτημα Β) δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα στις παρατηρούμενες και 

στις προβλεπόμενες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής. Ο συντελεστής προσδιορισμού 

(R2=0.496 ή 49.6%) ερμηνεύει το κατά πόσο η διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής 

οφείλεται στις ανεξάρτητες. Το αποτέλεσμα του πίνακα  8 (παρατίθεται στο Παράρτημα 

Β) ήταν στατιστικά σημαντικό (F(35, 60)=3.935, p<0.1) οπότε υπάρχει γραμμική σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών. Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 9 που παρατίθεται στο 

Παράρτημα Β) όμως φαίνεται ότι συγκεκριμένα η ηλικία (t=1.468, p>0.05) και το φύλο 

(t=2.005, p>0.05) δε συνεισφέρουν στο παραπάνω ποσοστό και συγκεκριμένα δεν 

προβλέπουν τα προβλήματα κινητικότητας αφού δε φτάνουν σε τιμές στατιστικές 

σημαντικότητας. Αντίθετα οι μεταβλητές ηλικία, φύλο, κοινωνική υποστήριξη (t=0.408 

και t=-2.146, p<0.05) υγεία (t=-3.366, p<0.05) και ΣΑΣ (t=1.104 και t=-0.978, p<0.05) 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη σωματική ποιότητα ζωής. Δηλαδή οι 

μεταβλητές κοινωνική υποστήριξη, ΣΑΣ, υγεία, φύλο, και ηλικία προβλέπουν κατά 50% 

τα προβλήματα κινητικότητας ή αλλιώς ότι το 50% της διακύμανσης των προβλημάτων 

κινητικότητας εξηγείται από τις συγκεκριμένες μεταβλητές.  

               Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης για τα προβλήματα 

αυτοεξυπηρέτησης, για τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων, 

για τον πόνο/δυσφορία, καθώς και για το άγχος/θλίψη. Βρέθηκε ότι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές ηλικία και φύλο δεν προβλέπουν τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης 

(Παράρτημα Β πίνακας 9) τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων 

(πίνακας 9) καθώς και ούτε τον πόνο (πίνακας 10) ή το άγχος (πίνακας 11). Αντίθετα, οι 

μεταβλητές της κοινωνικής υποστήριξης, των ΣΑΣ, της υγείας, της ηλικίας, και του 

φύλου προβλέπουν κατά 46% τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης (πίνακας 8) κατά 50% 

τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων (πίνακας 9) και κατά 40% 

το άγχος ή τη θλίψη (πίνακας 10) ενώ δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση 

στον πόνο ή στη δυσφορία (πίνακας 11) . 
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     Τέλος, στο συσχετισμένο έλεγχο t-test (Παράρτημα Β Πίνακας 12) παρατηρούμε ότι ο  

συντελεστής συσχέτισης (Pearson) των δύο μεταβλητών που αφορούν στην κοινωνική 

υποστήριξη αναδεικνύει μία δυνατή σχέση (0.749) γεγονός που συνάδει με τη χρήση 

συσχετισμένου ελέγχου t. Όπως αναδεικνύουν τα αποτελέσματα ο μέσος όρος της 

κοινωνικής υποστήριξης που οι ίδιοι οι ασθενείς πιστεύουν ότι λαμβάνουν (M=53.014, 

SD=13.49) και ο μέσος όρος της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι 

προσφέρουν (M=55.77, SD=11.35) διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (t=-2.501, df=66, 

2-tailed p=0.01).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9º 

 

Συμπεράσματα 

 

               Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της σχέσης που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική υποστήριξη, στην υποκειμενική αντίληψη 

για την υγεία και στις ΣΑΣ τις οποίες χρησιμοποιούν τα άτομα που πάσχουν από 

οποιαδήποτε χρόνια ασθένεια. Επίσης, εξετάστηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν οι 

σύντροφοι των ασθενών στην πορεία ή και στην έκβαση της ασθένειας, ή της 

κατάστασης της υγείας γενικότερα. Για τον λόγο αυτόν διερευνήθηκαν με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς τα επίπεδα της κοινωνικής υποστήριξης που ο ίδιος ο 

ασθενής πιστεύει πως λαμβάνει, οι ΣΑΣ που χρησιμοποιεί αλλά και η αντίληψη που ο 

ίδιος έχει για την κατάσταση της υγείας του προκειμένου να εξεταστεί αν και κατά πόσο 

οι παράμετροι αυτές ασκούν οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα ζωής του. Επιπλέον, 



Χρόνια Ασθένεια: Ποιότητα Ζωής, Αντιλήψεις για την Υγεία & ο Ρόλος των 
Συντρόφων 

75

μελετήθηκε η κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν και ο 

τρόπος που αυτή συνδέεται με την κοινωνική υποστήριξη που οι ασθενείς πιστεύουν ότι 

δέχονται καθώς και με την ποιότητα ζωής τους.  

               Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθησαν από τα ερωτηματολόγια, φανερώνει 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα προβλήματα κινητικότητας και σε όλες 

τις υπόλοιπες παραμέτρους που συναποτελούν την ποιότητα ζωής, εξαιρουμένου του 

παράγοντα άγχους/θλίψη. Επίσης στατιστικά σημαντικές σχέσεις προέκυψαν ανάμεσα 

στα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης και σε κάθε άλλη παράμετρο της ποιότητας ζωής, με 

εξαίρεση και πάλι το άγχος/θλίψη. Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα προκειμένου για τη 

μεταβλητή της δυνατότητας διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων, ομοίως και 

για αυτήν του πόνου ή της θλίψης (υψηλός δείκτης εσωτερικής συνοχής). Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι το άγχος που βιώνει ο ασθενής δεν επηρεάζεται σημαντικά από τα 

προβλήματα κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης, από τη δυνατότητα ή μη διεκπεραίωσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων, καθώς και ούτε από τον πόνο ή τη δυσφορία  

               Η σημασία των εν λόγω αποτελεσμάτων καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη αν σκεφτεί 

κανείς ότι όπως υποστηρίζουν οι Davis et al. (1998) η ψυχολογική καταπόνηση και 

συγκεκριμένα το άγχος ή η θλίψη είναι πιθανό να είναι μία συνέπεια του πόνου και της 

ενόχλησης που σχετίζεται με κάποιες ασθένειες. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με 

εκείνα των Verhaak et al. (2005) σύμφωνα με τα οποία τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

(άγχος/δυσφορία) σχετίζονται μάλλον περισσότερο με παράγοντες όπως η απειλή της 

ζωής που επιφέρει η ασθένεια, και η μη ελεγχόμενη πορεία της παρά με σωματικούς 

περιορισμούς.  

     Εντυπωσιακό ήταν το εύρημα που αναδείκνυε σημαντική στατιστική συσχέτιση 

ανάμεσα στη μεταβλητή της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι εκτιμούν ότι 

προσφέρουν και στην ποιότητα ζωής (αν και όχι στον πόνο και στο άγχος) των ασθενών 

την ίδια στιγμή που αντίστοιχη σχέση δεν αποκαλύφθηκε ανάμεσα στην κοινωνική 

υποστήριξη που οι ίδιοι οι ασθενείς εκτιμούν ότι δέχονται και σε καμία συνιστώσα της 

ποιότητας ζωής. Συνεπώς, φαίνεται στην παρούσα έρευνα ότι τα προβλήματα 

κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων επηρεάζονται από το επίπεδο 
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της κοινωνικής υποστήριξης που οι σύντροφοι πιστεύουν ότι προσφέρουν και όχι από το 

επίπεδο της κοινωνικής υποστήριξης που οι ασθενείς εκτιμούν ότι δέχονται. 

     Ταυτόχρονα, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει η Ethgen, η ικανοποίηση από την 

αντιλαμβανόμενη υποστήριξη διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής ανθρώπων που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα (2004). 

     Σημειώνεται ωστόσο ότι τα δύο είδη κοινωνικής υποστήριξης συσχετίζονται 

σημαντικά και μάλιστα θετικά. Επίσης όσο υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης 

δηλώνουν οι ασθενείς ότι δέχονται τόσο λιγότερο χρησιμοποιούν την τεχνική της 

ονειροπόλησης. 

      Επίσης η κοινωνική υποστήριξη που οι ασθενείς πιστεύουν ότι δέχονται συνδέεται 

σημαντικά με τη υποκειμενική τους αντίληψη για τη υγεία, η οποία όπως αναφέρθηκε 

συνδέεται σημαντικά με όλες τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής. 

     Βρέθηκε ακόμα ότι η υποκειμενική αντίληψη για υγεία συνδέεται σημαντικά και με 

την κοινωνική υποστήριξη που οι σύντροφοι πιστεύουν ότι προσφέρουν, ενώ η τελευταία 

συνδέεται και με τη χρήση ΣΑΣ εκ μέρους των ασθενών. Βρέθηκε ότι τα δύο υπό μελέτη 

είδη ΣΑΣ συνδέονται σημαντικά μεταξύ τους γεγονός που συνάδει με την 

προσαρμοστική σημασία της συνδυαστικής χρήσης ΣΑΣ. Παρόλα αυτά η τεχνική της 

ονειροπόλησης παρουσίασε σημαντικά αρνητική συσχέτιση με την υποκειμενική 

αντίληψη για την υγεία.  

     Αναδείχθηκε επίσης στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στη ΣΑΣ επίλυσης 

του προβλήματος και στο άγχος ή στη θλίψη του ασθενούς, εύρημα που συμφωνεί με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία (Hilton; Molassiotis & Maneesakorn, 2004). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ακόμη το γεγονός ότι τόσο η τεχνική επίλυσης του προβλήματος όσο και 

αυτή της ονειροπόληση επηρέασε μόνο το άγχος ή τη θλίψη και όχι τη σωματική 

ποιότητα ζωής.  

     Παρατηρήθηκε επιπλέον ότι οι άντρες σύντροφοι εκτιμούν ότι προσφέρουν, 

αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας αλλά και τα προβλήματα 

αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και για το άγχος ή τη θλίψη των χρόνια ασθενών περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη από ό,τι οι γυναίκες. Οι άντρες χρησιμοποιούν πιο πολύ από τις 

γυναίκες την τεχνική της ονειροπόληση στα προβλήματα κινητικότητας αλλά και στη 

διεκπεραίωση συνηθισμένων δραστηριοτήτων ενώ οι γυναίκες χρησιμοποιούν 
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περισσότερο την ονειροπόληση προκειμένου να θωρακιστούν απέναντι στο άγχος ή στη 

θλίψη. 

                Ο μέσος όρος των τιμών της υποκειμενικής αντίληψης για την υγεία αναφορικά με 

τον πόνο ή τη δυσφορία στους άντρες είναι σημαντικά μεγαλύτερος από των γυναικών. 

Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι στατιστικά σημαντική και συμφωνεί με προηγούμενες 

έρευνες (Bebbington, 1998; Bekker, 1996; Lewinsohn et al., 1998; Merikangas et al., 

2002; Weissman et al., 1993; Weissman et al., 1997; Wittchen et al., 1998; Wittchen et 

al., 1999; Yonkers et al., 1998). Βρέθηκε επίσης ότι ο μέσος όρος των τιμών της 

κοινωνικής υποστήριξης σχετικά με το άγχος ή τη θλίψη στους άντρες είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος  από των γυναικών. 

               Όπως αναδεικνύεται από την ανάλυση παλινδρόμησης οι μεταβλητές κοινωνική 

υποστήριξη, ΣΑΣ, υγεία, φύλο, και ηλικία προβλέπουν κατά 50% τα προβλήματα 

κινητικότητας ενώ η ηλικία και το φύλο δε συνεισφέρουν στο παραπάνω ποσοστό και 

συγκεκριμένα δεν προβλέπουν τα προβλήματα κινητικότητας αφού δε φτάνουν σε τιμές 

στατιστικές σημαντικότητας. Βρέθηκε επίσης ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ηλικία και 

φύλο δεν προβλέπουν τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 

συνηθισμένων δραστηριοτήτων καθώς και ούτε τον πόνο ή το άγχος. Αντίθετα, οι 

μεταβλητές της κοινωνικής υποστήριξης, των ΣΑΣ, της υγείας, της ηλικίας, και του 

φύλου προβλέπουν κατά 46% τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης κατά 50% τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων και κατά 40% το άγχος ή τη 

θλίψη ενώ δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση στον πόνο ή στη δυσφορία  

     Σε αυτό το σημείο, καθώς παρουσιάστηκαν τα κύρια συμπεράσματα της παρούσας 

έρευνας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και κάποιοι περιορισμοί της.  

     Τα δεδομένα της έρευνας προήλθαν από ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς, οπότε 

υπεισέρχεται το υποκειμενικό στοιχείο (για παράδειγμα οι συμμετέχοντες μπορεί να 

αποκρύψουν ή να παραποιήσουν κάποια δεδομένα) και αυτό μπορεί να είναι μια πηγή 

στατιστικής απόκλισης. Επιχειρείται μία αξιολόγηση των εξεταζόμενων μεταβλητών με 

βάση τις υποκειμενικές εκτιμήσεις των ατόμων και όχι κάποιου άλλου προσώπου που θα 

χαρακτηριζόταν πιθανώς από μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.  

     Επίσης, το δείγμα ήταν σχετικά μικρό (N=78 άτομα) και η αναλογία των αντρών και 

γυναικών ήταν 46 προς 32 αντίστοιχα. Συνεπώς το μέγεθος του δείγματος μπορεί να 
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οδηγήσει σε στατιστικά σφάλματα, γιατί πιθανά κατά την ανάλυση των δεδομένων 

μπορεί να εμφανίστηκαν διαφορές ή συσχετίσεις που δεν υπάρχουν μεταξύ μεταβλητών 

ή να μην παρατηρήθηκαν εκεί όπου υπάρχουν. Η διεξαγωγή της ίδιας έρευνας σε ένα 

μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να διασφαλίσει την πληρέστερη μελέτη και κατανόηση 

των ερευνόμενων μεταβλητών. 

     Κάποιες ερωτήσεις δεν συμπληρώθηκαν από ορισμένους ασθενείς, γεγονός που θίγει 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς έδιναν 

απαντήσεις παρουσία του συντρόφου, καθώς η φροντίδα του τελευταίου προς τον 

ασθενή ήταν επιτακτική και αδιάλειπτη (κοινωνική επιρροή) ενώ αντίθετα τις 

περισσότερες φορές οι σύντροφοι ζητούσαν κάποιον να τους αντικαταστήσει για λίγο, 

ήταν μόνοι τους κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων, και απολάμβαναν το ότι γίνονται 

επίκεντρο της προσοχής (μελέτες Χόθορν) υπερβάλλοντας, ενδεχομένως, στην 

υποστήριξη που δήλωναν ότι παρέχουν.  

     Λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με τη χρόνια ασθένεια οι ερωτήσεις τις 

περισσότερες φορές διατυπώνονταν από τον ερευνητή, με όλα τα μεθοδολογικά 

προβλήματα που η συνθήκη αυτή συνεπάγεται, πχ επίταση του κοινωνικά επιθυμητού 

κ.α.  

     Οι χρόνιες ασθένειες από τις οποίες έπασχαν τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

κυμαίνονταν από καθόλου, λίγο ή και πολύ σοβαρές. Υπήρχαν άτομα που έπασχαν από 

αλλεργίες ή ενδοκρινολογικά προβλήματα και άλλα που παρουσίαζαν μεταστατικό 

καρκίνο ή σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα. Η μη διαφοροποιημένη αντιπροσώπευση 

των χρόνιων ασθενειών, η μη διαφοροποίηση των συμμετεχόντων ως προς τη 

σοβαρότητα της ασθένειάς τους και της απειλής που αυτή επιφέρει στη ζωή του ατόμου 

μπορεί να είχε κάποια επίδραση στα ευρήματα της έρευνας. Επιπλέον υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της ασθένειας κάθε συμμετέχοντα. Οι 

περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την περαιτέρω μελέτη του θέματος, 

καθώς η εξάλειψή τους πιθανά να οδηγήσει σε περισσότερο αξιόπιστα ευρήματα. 

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ασθένεια είναι μοναδική σε κάθε άνθρωπο, έχει τη 

δική της αιτία, ξεχωριστούς εκλυτικούς παράγοντες, πρόγνωση, πορεία και έκβαση 

αλληλεπιδρώντας με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ασθενή σε όλα τα επίπεδα 

ανάλυσης που τον αφορούν: το ενδο-προσωπικό, το ατομικό, το διαπροσωπικό, και το δι-
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ομαδικό. Συνεπώς ακόμη και αν εξισωνόταν το είδος της χρόνιας ασθένειας, ή η 

σοβαρότητα αυτής, καθώς και η διάρκεια της ή αν γινόταν έλεγχος για αυτές τις 

παραμέτρους, κάθε νόσος δε θα μπορούσε ούτως ή άλλως να είναι η ίδια για κάθε 

ασθενή.    

     Στο μέλλον θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να  εφαρμοστεί μια έρευνα η οποία θα 

συγκρίνει την κοινωνική υποστήριξη που οι χρόνιοι ασθενείς υποστηρίζουν ότι 

λαμβάνουν και τα συναφή επακόλουθα στην ποιότητα ζωής τους παρουσία και απουσία 

του συντρόφου.    

     Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων ασθενών 

και συντρόφων, να ανιχνευτούν ενδεχομένως προβληματικές σχέσεις ώστε να μελετηθεί 

η επίδραση των σχέσεων αυτών στην ποιότητα ζωής όπως επίσης και το κατά πόσο η 

ψυχολογική παρέμβαση στο ζεύγος θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση της 

υγείας. Επίσης θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη της ποιότητας των σχέσεων πριν και μετά τη 

χρόνια ασθένεια. 

     Η προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης έρευνας συνοψίζεται στο γεγονός ότι 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της κατεύθυνσης της προσοχής, εκτός από τον ίδιο τον 

ασθενή, και στο σύντροφό του. Οι άτυποι φροντιστές είναι ψυχολογικά καταπονημένοι, 

συχνά απομονωμένοι, καθώς και σωματικά εξουθενωμένοι. Η πίστη τους ότι 

προσφέρουν -κοινωνική υποστήριξη- στο σύντροφό τους που νοσεί, ενδεχομένως τους 

θωρακίζει με την απαραίτητη δύναμη προκειμένου να είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν 

τα επίπεδα της προσφοράς τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι όταν οι σύντροφοι αισθάνονται ότι 

προσφέρουν, τότε πράγματι καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, με αποτέλεσμα η 

σωματική τουλάχιστον, ποιότητα ζωής των ασθενών να βελτιώνεται.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α’ (συμπληρώνεται από τον ασθενή) 
 
Τα επόμενα θέματα είναι πιθανοί τρόποι αντίδρασης σε ένα πρόβλημα υγείας. Σημειώστε πόσο πολύ 
εφαρμόσατε αυτού του είδους τις δραστηριότητες όταν ήρθατε αντιμέτωπος με το πρόβλημα υγείας που 
σας απασχολεί τώρα. Παρακαλώ, βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό από το 1 ως το 5 για κάθε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα. Βεβαιωθείτε πως απαντάτε σε κάθε θέμα. 
 

 
1 = Καθόλου 3 = Μέτρια 5 = Πάρα πολύ 

 
1. Σκέφτομαι τις καλές εποχές που είχα 1 2 3 4 5 
2. Μένω στο κρεβάτι 1 2 3 4 5 
3. Βρίσκω περισσότερες πληροφορίες για την ασθένεια 1 2 3 4 5 
4. Αναρωτιέμαι γιατί συνέβη σε εμένα 1 2 3 4 5 
5. Βρίσκομαι μαζί με άλλους ανθρώπους 1 2 3 4 5 
6. Πλαγιάζω όταν νιώθω κουρασμένος 1 2 3 4 5 
7. Αναζητώ ιατρική θεραπεία όσο το δυνατό πιο γρήγορα 1 2 3 4 5 
8. Θυμώνω επειδή συνέβη σε εμένα 1 2 3 4 5 
9. Ονειροπολώ ευχάριστα πράγματα 1 2 3 4 5 
10. Κοιμάμαι αρκετά 1 2 3 4 5 
11. Συγκεντρώνομαι στο στόχο να γίνω καλύτερα 1 2 3 4 5 
12. Αισθάνομαι απογοητευμένος 1 2 3 4 5 
13. Ευχαριστιέμαι την προσοχή από τους φίλους και την οικογένεια 1 2 3 4 5 
14. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όσο λιγότερη ενέργεια είναι δυνατό   1 2 3 4 5 
15. Μαθαίνω περισσότερα για το πως δουλεύει το σώμα μου 1 2 3 4 5 
16. Αγχώνομαι για τα πράγματα που δεν μπορώ να κάνω 1 2 3 4 5 
17. Κάνω σχέδια για το μέλλον 1 2 3 4 5 
18. Φροντίζω να είμαι ζεστά ντυμένος ή σκεπασμένος 1 2 3 4 5 
19. Κάνω ότι μου λέει ο γιατρός μου 1 2 3 4 5 
20. Φαντασιώνω για όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω εάν ήμουν 

καλύτερα 1 2 3 4 5 

21. Ακούω μουσική 1 2 3 4 5 
22. Καθιστώ το περιβάλλον γύρω μου όσο πιο ήσυχο είναι δυνατό 1 2 3 4 5 
23. Καταβάλλω κάθε προσπάθεια να ακολουθήσω τις συμβουλές του γιατρού 

μου 1 2 3 4 5 

24. Εύχομαι να μην είχε συμβεί ποτέ το πρόβλημα 1 2 3 4 5 
25. Προσκαλώ κόσμο να με επισκεφθεί 1 2 3 4 5 
26. Μένω όσο πιο ήσυχος και ακίνητος μπορώ 1 2 3 4 5 
27. Είμαι συνεπής στη λήψη των φαρμάκων 1 2 3 4 5 
28. Νιώθω αγχωμένος που είμαι αδύναμος και ευάλωτος 1 2 3 4 5 
29. Περιβάλλω τον εαυτό μου με ωραία πράγματα (π.χ., λουλούδια) 1 2 3 4 5 
30. Φροντίζω να είμαι άνετα 1 2 3 4 5 
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31. Μαθαίνω περισσότερα για τις πιο αποτελεσματικές διαθέσιμες θεραπείες 1 2 3 4 5 
32. Ανησυχώ μήπως χειροτερέψει η υγεία μου 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β’ (συμπληρώνεται από τον ασθενή) 
 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την υποστήριξη που λαμβάνετε από το/ τη σύντροφό σας. 
Παρακαλώ βαθμολογήστε σε μια κλίμακα από το 1 ως το 7, όπως φαίνεται παρακάτω, πόσο 
συχνά ο/ η σύντροφος σάς προσφέρει τον τύπο βοήθειας ή στήριξης που περιγράφεται. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ποτέ  Μερικές φορές  Πάντα 

 
 
Πόσο συχνά μπορείτε με το/ τη (ή στο/ στη) σύντροφο: 

_____ 1. να μιλήσετε ειλικρινά, εμπιστευτείτε, και να εκφράσετε τα συναισθήματα σας; 

_____ 2. να στηριχθείτε και στραφείτε σε δύσκολες στιγμές; 

_____ 3. να βρείτε ενδιαφέρον, καθησύχαση και κατανόηση για σας; 

_____ 4. να βρείτε φυσική ανακούφιση; 

_____ 5. να επιλύσετε δυσάρεστες διαφωνίες, αν συμβούν; 

_____ 6. να βρείτε πρακτική βοήθεια; 

_____ 7. να πάρετε συμβουλές, προτάσεις και ανατροφοδότηση; 

_____ 8. να περάσετε χρόνο μαζί τους; 

_____ 9. να βρείτε βοήθεια σε κάτι επείγον; 

_____ 10. να μοιραστείτε ενδιαφέροντα και χόμπυ και να περάσετε μαζί ευχάριστα; 

 
 
 
 
 
 

Παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ή σημειώστε με ένα " Χ "  όπου χρειάζεται : 
(συμπληρώνεται από τον ασθενή) 
 

 
1) Φύλο:   Άνδρας     Γυναίκα   

2) Ηλικία (σε έτη): ......................... 

3) Πόσο καλή είναι η υγεία σας; 
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Πολύ κακή    Κακή    Ούτε κακή, ούτε καλή    Καλή    Πολύ καλή  

4) Τι είδους ασθένεια σας ταλαιπωρεί; __________________________________ 
 
5) Ποιο έτος έγινε η διάγνωση της ασθένειάς σας: __________ 
 
6) Εκπαίδευση:  

Πρωτοβάθμια: 
 
 
Δευτεροβάθμια: 
 
 
 
Τριτοβάθμια: 

Τάξεις δημοτικού  
Δημοτικό  
 
Τριτάξιο γυμνάσιο  
Λύκειο  
Ανάλογες σχολές  
 
ΤΕΙ  
ΑΕΙ  
Μεταπτυχιακά  

 
7) Επάγγελμα: ________________________________________________________ 
 
8) Οικογενειακή κατάσταση: 

Άγαμος /η  Έγγαμος /η  Σε διάσταση  

Διαζευγμένος /η  Χήρος /α   

Συγκατοίκηση με οικείο πρόσωπο  
 

 

 
 
 
 

Παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ή σημειώστε με ένα " Χ "  όπου χρειάζεται : 
(συμπληρώνεται από το σύντροφο) 
 

1) Φύλο:   Άνδρας     Γυναίκα   

2) Ηλικία (σε έτη): ......................... 

3) Πόσο καλή είναι η υγεία σας; 

Πολύ κακή    Κακή    Ούτε κακή, ούτε καλή    Καλή    Πολύ καλή  

4) Εκπαίδευση:  
Πρωτοβάθμια: 
 
 

Τάξεις δημοτικού  
Δημοτικό  
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Δευτεροβάθμια: 
 
 
 
Τριτοβάθμια: 

Τριτάξιο γυμνάσιο  
Λύκειο  
Ανάλογες σχολές  
 
ΤΕΙ  
ΑΕΙ  
Μεταπτυχιακά  

 
5) Επάγγελμα: ________________________________________________________ 
 
6) Σχέση με ασθενή: ___________________________________________________ 

 

 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ’ (συμπληρώνεται από το σύντροφο) 
 

 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την υποστήριξη που δίνετε στο/ στη σύντροφό σας. Παρακαλώ 
βαθμολογήστε σε μια κλίμακα από το 1 ως το 7, όπως φαίνεται παρακάτω, πόσο συχνά 
προσφέρετε στο/ στη σύντροφο σας τον τύπο βοήθειας ή στήριξης που περιγράφεται. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ποτέ  Μερικές φορές  Πάντα 

 
 
Πόσο συχνά προσφέρετε στο /στη σύντροφό σας τη δυνατότητα: 

_____ 1. να σας εμπιστευτεί, να μιλήσει ειλικρινά, και να εκφράσει τα συναισθήματα του/ της; 

_____ 2. να στηριχθεί και στραφεί σε σας σε δύσκολες στιγμές; 

_____ 3. να βρει ενδιαφέρον, καθησύχαση και κατανόηση από σας; 

_____ 4. να βρει φυσική ανακούφιση από σας; 

_____ 5. να επιλύσει με σας δυσάρεστες διαφωνίες, αν συμβούν; 

_____ 6. να βρει πρακτική βοήθεια από σας; 

_____ 7. να πάρει συμβουλές, προτάσεις και ανατροφοδότηση από σας; 

_____ 8. να περάσει χρόνο μαζί σας; 

_____ 9. να βρει βοήθεια από σας σε κάτι επείγον; 

_____ 10. να μοιραστεί ενδιαφέροντα και χόμπυ και να περάσει μαζί σας ευχάριστα; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
Πίνακας 1 
Συσχέτιση των μεταβλητών 

** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). 
*   Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.05 (2-tailed). 
 
 
 
 
Πίνακας 2 
t-test 

Κινητικότητα Φύλο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Κοινωνική 
Υποστήριξη 

1 
2 

55.9048 
55.0833 

12.2511 
10.6073 

Σύντροφοι 1 
2 

62.2222 
53.9500 

7.3529 
12.7009 

Επ/ση Προβλημάτων 1 
2 

16.7500 
16.7917 

4.7780 
4.5966 

Ονειροπόληση 1 
2 

15,9500 
16.9167 

5.7352 
3.5621 

 Προβ/τα  
Κινητ/τας 

Προβ/τα  
Αυτοεξ/σης  

Καθ/νές 
Δραστ/τες Πόνος 

 
Άγχος 
 

Κοιν/κή 
Υποστ/ξ
η 

 
Σύντροφοι 

Επ/ση 
Π/των 

 
Ο/ση

 
Υγεία 

Προβ/τα  
Κινητ/τας 1.000 0.564** 0.709** .567**  

0.090 
 

-0.037 
 

-0.374* 
 

0.005 
.105 .357*

Προβ/τα  
Αυτοεξ/σης 0.564** 1.00 0.705** .426**  

0.120 
-0.115 

 
-0.433** -0.103 .048 -.463*

Καθ/νές 
Δραστ/τες 0.709** 0.705** 1.000 .414**  

-0.006 
0.029 -0.458** -0.187 .189 -.409*

Πόνος 0.567** 0.426** 0.414** 1.0  
-0.043 

0.110 0.007 -0.013 -.051 -.331*

Άγχος 0.090 0.120 -0.006 -.043 1.000 
 

-0.251 -0.266 0.332* .330 -.193

Κοιν/κή 
Υποστ/ξη -0.037 -0.115 0.029 .110 -0.251 1.000 0.749** -0.093 -.328 .249*

Σύντροφοι -0.374* -0.433** -0.458** .007 -0.266 0.749** 1.000 -.244* -.464 .267*

Επ/ση 
Π/των 0.005 -0.103 -0.187 -.013 0.332* -0.093 -0.244* 1.000 .381 -.085

Ο/ση 0.105 0.048 0.189 -.051 0.330* -.328** -0.464** .381** 1.0 -.458**

Υγεία -0.375* -0.463** -0.409** -
.331** 

-0.193 -0.249* 0.267 -0.085 -
.458
** 

1.0 
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Αντίληψη για την 
υγεία 

1 
2 

3.6667 
2.9167 

1.0165 
0.8805 

1: Άντρες, 2: Γυναίκες 
 
 
 
 
T-test για ανεξάρτητα δείγματα 
 

 F Sig t df Sig (2-
tailed) 

95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 

Lower    Upper 

Κοιν/κη Υ/ξη 0.406 .527 0.241 43 0.811 -6.0491 7.6919 

Σύντροφοι 11.844 .001 2.420 36 0.021 1.3405 15.2039 

Επίλυση 
Π/των 0.249 .620 -0.029 42 0.977 -2.9009 2.8175 

Ονειροπόληση 7.476 .009 -0.683 42 
 0.498 -3.8213 1.8880 

Αντίληψη για 
την υγεία 0.654 .423 2.653 43 

 0.011 0.1798 1.3202 

 
 
Πίνακας 3 
Αυτοεξυπηρέτηση Φύλο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Κοινωνική 
Υποστήριξη 

1 
2 

56.2424 
53.3333 

11.7952 
9.8658 

Σύντροφοι 1 
2 

61.1154 
50.8333 

9.7091 
11.3124 

Επ/ση Προβλημάτων 1 
2 

17.0625 
16.0000 

4.5716 
4.8804 

Ονειροπόληση 1 
2 

16,3438 
16.8333 

5.1595 
3.0101 

Αντίληψη για την 
υγεία 

1 
2 

3.5455 
2.5000 

0.9384 
0.7977 

 
1: Άντρες, 2: Γυναίκες 
 
 
T-test για ανεξάρτητα δείγματα 
 

 F Sig t df Sig (2-
tailed) 

95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 

Lower    Upper 
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Κοιν/κη Υ/ξη 0.087 .769 0.761 43 0.451 -4.7953 10.6135 

Σύντροφοι 1.775 .191 2.881 36 0.007 3.0445 17.5197 

Επίλυση 
Π/των 0.043 .837 0.674 42 0.504 -2.1171 4.2421 

Ονειροπόληση 3.526 .067 -0.308 42 
 0.759 -3.6953 2.7161 

Αντίληψη για 
την υγεία 0.670 .418 3.429 43 

 0.001 0.4305 1.6604 

 
 
 
 
Πίνακας 4 

Δραστ/τες Φύλο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Κοινωνική 
Υποστήριξη 

1 
2 

55.1923 
55.8421 

12.7500 
9.2151 

Σύντροφοι 1 
2 

61.9565 
51.6000 

9.3200 
11.1727 

Επ/ση Προβλημάτων 1 
2 

17.5200 
15.7895 

4.6289 
4.5531 

Ονειροπόληση 1 
2 

15.7200 
17.4737 

5.3969 
3.2892 

Αντίληψη για την 
υγεία 

1 
2 

3.6154 
2.7895 

0.9414 
0.9177 

1: Άντρες, 2: Γυναίκες 
 
 
 

 F Sig t df Sig (2-
tailed) 

95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 

Lower    Upper 

Κοιν/κη Υ/ξη 2.529 .119 -0.189 43 0.851 -7.5913 6.2917 

Σύντροφοι 3.097 .087 3.095 36 0.004 3.5711 17.1419 

Επίλυση 
Π/των 0.229 .635 1.237 42 0.223 -1.0927 4.5538 

Ονειροπόληση 6.774 .013 -1.249 42 
 0.219 -4.5871 1.0797 

Αντίληψη για 
την υγεία 0.006 .941 2.938 43 

 0.005 0.2589 1.3929 
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Πίνακας 5 
Πόνος  Φύλο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Κοινωνική 
Υποστήριξη 

1 
2 

53.7333 
56.3333 

12.9916 
10.4497 

Σύντροφοι 1 
2 

57.7500 
57.9231 

12.8497 
10.6129 

Επ/ση Προβλημάτων 1 
2 

16.8571 
16.7333 

4.6053 
4.7119 

Ονειροπόληση 1 
2 

16.8000 
16.3103 

5.6720 
4.1153 

Αντίληψη για την 
υγεία 

1 
2 

3.7333 
3.0333 

1.0328 
0.9279 

1: Άντρες, 2: Γυναίκες 
 
 

 F Sig t df Sig (2-
tailed) 

95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 

Lower    Upper 

Κοιν/κη Υ/ξη 0.483 .491 -0.725 43 0.472 -9.8319 4.631 

Σύντροφοι 0.330 .569 -0.044 36 0.965 -8.2017 7.855 

Επίλυση 
Π/των 0.068 .795 0.082 42 0.935 -2.9326 3.180 

Ονειροπόληση 2.059 .159 0.328 42 
 0.744 -2.5218 3.501 

Αντίληψη για 
την υγεία 0.249 .620 2.298 43 

 0.026 8.568 
Ε-02 1.314 

 
 
 
Πίνακας 6 

Άγχος  Φύλο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Κοινωνική 
Υποστήριξη 

1 
2 

62.0000 
54.2632 

5.8878 
11.6658 

Σύντροφοι 1 
2 

65.4000 
56.7273 

4.7223 
11.4790 

Επ/ση Προβλημάτων 1 
2 

13.2857 
17.4324 

3.2514 
4.5798 

Ονειροπόληση 1 
2 

13.000 
17.1351 

4.3589 
4.4482 

Αντίληψη για την 
υγεία 

1 
2 

3.7333 
3.1842 

0.9512 
1.0096 

1: Άντρες, 2: Γυναίκες 
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 F Sig t df Sig (2-
tailed) 

95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 

Lower    Upper 

Κοιν/κη Υ/ξη 3.241 .079 1.703 43 0.096 -1.4227 16.8964 

Σύντροφοι 3.991 .053 1.652 36 0.107 -1.9714 19.3169 

Επίλυση 
Π/των 1.142 .291 -2.279 42 0.028 -7.8187 0.4747 

Ονειροπόληση 0.001 .973 -2.262 42 
 0.029 -7.8246 -0.4456 

Αντίληψη για 
την υγεία 0.458 .502 1.287 43 

 0.205 -0.3007 1.3609 

 
 
 
Πίνακας 7 

R R2 Προσαρμοσμένο 
R2 

0.333 0.111 0.057 

0.704 0.496 0.370 

 
 

 df F Sig  
Ανάλυση 

παλινδρόμησης 2/5 

Σύνολο 33/28 

2,052 
4.280 

0,145 
0.005 

Εξαρτημένη μεταβλητή: προβλήματα κινητικότητας 
Ανεξάρτητες μεταβλητές1: ηλικία, φύλο 
Ανεξάρτητες μεταβλητές2: ηλικία, φύλο, ΣΑΣ, κοινωνική υποστήριξη, σύντροφοι 
 
 
Πίνακας 8 

R R2 Προσαρμοσμένο 
R2 

0.239 0.057 0.000 

0.723 0.552 0.403 
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 df F Sig  
Ανάλυση 

παλινδρόμησης 2/7 

Σύνολο 33/28 

0,996 
4.374 

0,380 
0.002 

Εξαρτημένη μεταβλητή: προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης 
Ανεξάρτητες μεταβλητές1: ηλικία, φύλο 
Ανεξάρτητες μεταβλητές2: ηλικία, φύλο, ΣΑΣ, κοινωνική υποστήριξη, σύντροφοι 
 
 
 
Πίνακας 9 

R R2 Προσαρμοσμένο 
R2 

0.174 0.030 -0.028 

0.712 0.506 0.383 

 
 

 df F Sig  
Ανάλυση 

παλινδρόμησης 2/7 

Σύνολο 33/28 

0,518 
4.104 

0,600 
0.003 

Εξαρτημένη μεταβλητή: συνηθισμένες δραστηριότητες 
Ανεξάρτητες μεταβλητές1: ηλικία, φύλο 
Ανεξάρτητες μεταβλητές2: ηλικία, φύλο, ΣΑΣ, κοινωνική υποστήριξη, σύντροφοι 
 
 
 
Πίνακας 10 

R R2 Προσαρμοσμένο 
R2 

0.298 0.089 0.033 

0.457 0.209 0.011 

 
 df F Sig  

Ανάλυση 
παλινδρόμησης 2/7 

Σύνολο 33/28 

1.603 
1.054 

0,216 
0.418 

Εξαρτημένη μεταβλητή: πόνος 
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Ανεξάρτητες μεταβλητές1: ηλικία, φύλο 
Ανεξάρτητες μεταβλητές2: ηλικία, φύλο, ΣΑΣ, κοινωνική υποστήριξη, σύντροφοι 
 
 
Πίνακας 11 

R R2 Προσαρμοσμένο 
R2 

0.172 0.030 -0.029 

0.635 0.403 0.254 

 
 

 df F Sig  
Ανάλυση 

παλινδρόμησης 2/7 

Σύνολο 33/28 

0.506 
2.701 

0,608 
0.028 

Εξαρτημένη μεταβλητή: άγχος 
Ανεξάρτητες μεταβλητές1: ηλικία, φύλο 
Ανεξάρτητες μεταβλητές2: ηλικία, φύλο, ΣΑΣ, κοινωνική υποστήριξη, σύντροφοι 
 
 
Πίνακας 12 
T-Test σύγκριση μεταξύ κοινωνικών υποστηρίξεων  
 
 
 
 
 

 
ΜΈΣΟΣ 
  
ΟΡΟΣ 

 
ΤΥΠΙΚΗ  
 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

 
t 

 
sig 

 
Df 

ΚΟΙΝΩΝ/ΚΗ 
Υ/ΞΗ 
 
& 
 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ 
 

53.0149 
 
55.7761 

13.4935 
 
11.3576 

 
0.749 

 
-2.501 

 
0.015 

 
66 
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