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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι  μια νόσος  άγνωστης αιτιολογίας πολύ συχνή
στις  σύγχρονες  κοινωνίες,  που  εμφανίζεται  συνήθως  σε  νέα  ενήλικα  άτομα,  δεν
οδηγεί σύντομα σε θάνατο, ούτε μπορούμε με ακρίβεια να προβλέψουμε την εξέλιξή
της,  αλλά  προκαλεί  σωματική  δυσλειτουργία,  εξάρτηση  από  άτομα  του
περιβάλλοντος και απώλεια του επαγγέλματος, οδηγεί σε έντονο στρες, κατάθλιψη
και ψυχογενή καταβολή, που επηρεάζουν σημαντικά την αντιμετώπιση της νόσου από
τον ασθενή, την ποιότητα της ζωής του αλλά και την πρόγνωση της ίδιας της νόσου.

Έτσι  παράλληλα  με  την  προσπάθεια  της  θεραπείας  ή  επιβράδυνσης  της
πορείας της πολλαπλής σκλήρυνσης που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, μεγάλη
έμφαση  δίνεται  τις  τελευταίες  δεκαετίες  στην  αντιμετώπιση  των  ψυχολογικών
παραμέτρων της νόσου που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και
την εξέλιξή της. Αυτό μπορεί να γίνει επιστρατεύοντας όσα μέσα διαθέτουμε, δηλαδή
την   κοινωνική  υποστήριξη  (υλική,  πληροφορική  και  συναισθηματική)
προσαρμοσμένη ανάλογα  στα πολιτιστικά, κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά
του κάθε ασθενούς, αναλύοντας το ερμηνευτικό στυλ που υιοθετούν οι πάσχοντες
απέναντι στη νόσο και προκρίνοντας το αισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ που μπορεί να
βελτιώσει  τη  σωματική  αδυναμία  του  αλλά  και  την  γενικότερη  πρόγνωση  της
ασθένειας. Μια άλλη προσέγγιση είναι η συναισθηματική αποκάλυψη με τη μορφή
προφορικού  ή  γραπτού  λόγου  που  απευθύνεται  σε  απλούς  ακροατές,  ενεργούς
σχολιαστές,  ένα  ημερολόγιο  ή  ένα  ηλεκτρονικό  μέσο  κοινωνικής  δικτύωσης  και
βελτιώνει  τη  συναισθηματική  και  επαγγελματική  εξέλιξη  του  ασθενούς  και  κατ’
επέκταση  τη  διαχείριση  των  προβλημάτων  του.  Τέλος  η  επανεκπαίδευση  των
ασθενών και μάλιστα μέσω  γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων μέσα από
συζητήσεις  προσωπικών  εμπειριών,  βελτίωση  των  στρατηγικών  αντιμετώπισης,
διαχείριση των συναισθημάτων θυμού, εκμάθηση  λειτουργικών τρόπων αποδοχής
της κοινωνικής υποστήριξης χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την μείωση του στρες,
της κατάθλιψης και της ψυχογενούς καταβολής με σημαντική βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πασχόντων  από πολλαπλή σκλήρυνση υπερτερώντας έναντι άλλων μορφών
επανεκπαίδευσης.

Με  μοντέλο  την  πολλαπλή  σκλήρυνση  και  τις  ιδιαιτερότητές  της  θα
μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και τις άλλες σοβαρές νόσους και να αναζητήσουμε
τις  καταλληλότερες  λύσεις  στην  αντιμετώπιση  του  ψυχικού  φορτίου  που  αυτές
μεταφέρουν.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολλαπλή σκλήρυνση,  στρες  ,  κατάθλιψη ,  κοινωνική
υποστήριξη,  συναισθηματική  αποκάλυψη,  επανεκπαίδευση,  γνωσιακές-
συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις
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1. Εισαγωγή

Οι  χρόνιες  ασθένειες  ή  αναπηρίες,  οι  παθολογικές  για  τον  οργανισμό
καταστάσεις στις οποίες παρατηρούνται μια ή περισσότερες βλάβες ή αποκλίσεις
από την ακεραιότητα και λειτουργικότητα του σώματος, και ανεξαρτήτως από την
έκτασή τους παραμένουν μόνιμες ή ημιμόνιμες και μπορούν να οδηγήσουν στο
θάνατο,  είναι  ιδιαίτερα συχνές  στη εποχή μας  αφού μόνο το  1995 στις  ΗΠΑ
αφορούσαν 22,5 εκατομμύρια ανθρώπους μεταξύ 18 και 64 ετών και απορροφούν
τα τρία τέταρτα των δαπανών για την υγεία (DiMattteo, Martin, 2011α). 

Η ζωή κάποιου με μια ασθένεια όπως ο καρκίνος, το AIDS, η πολλαπλή
σκλήρυνση,  ο  σακχαρώδης  διαβήτης  είναι  αβέβαιη,  γεμάτη  από  οδυνηρές
εμπειρίες  και σημαντικές απώλειες για την εικόνα του εαυτού του (DiMattteo,
Martin, 2011β).

Οι καταστάσεις αυτές οδηγούν τους ασθενείς  σε ψυχικές διαταραχές όπως
το άγχος και η κατάθλιψη που συνδέονται μεταξύ τους και ευθέως επηρεάζουν και
επηρεάζονται  από  τη  σωματική  αδυναμία  και  την  ποιότητα  της  ζωής  τους
(Jansens et.al 2003).  Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών αυτών, υπάρχει
σύνδεση της κατάθλιψης και της έλλειψης σκοπού στη ζωή  με την ηλικία, το
φύλο  την  κοινωνική  τάξη και  την  παρουσία  ή  έλλειψη   υποστήριξης  από  τις
υπάρχουσες κοινωνικές δομές (Wineman, 1990). 

Φαίνεται ότι η κοινωνική υποστήριξη  και η δραστηριότητα  των ασθενών
μπορεί να επηρεάσουν την επιβίωση, με διάφορους τρόπους, όπως συμβαίνει με
τους καρκίνους όπου όμως ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η θέση και η
έκταση της νόσου ( Elli et al., 1992).

Η αναζήτηση της εξήγησης εκ μέρους των ασθενών για το πώς και γιατί
εκδηλώθηκε η σοβαρή  νόσος που απειλεί τη ζωή τους, και τα συμπεράσματα που
καταλήγουν, ενδέχεται να διαδραματίσουν τον πιο σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά
το βαθμό της προσαρμογής τους σε αυτή (DiMattteo, Martin, 2011γ).

Η  εκμυστήρευση  των  συναισθηματικών  εμπειριών  τους  με  γραπτή  ή
προφορική μορφή, ως πράξη ελεύθερης έκφρασης, φαίνεται ότι παίζει ρόλο στην
προσαρμογή  των  ασθενών  στη  νόσο  (DiMattteo,  Martin,  2011δ),  όπως  και  η
γνωσιακή-  συμπεριφοριστική   επανεκπαίδευσή  τους   από  τους  επαγγελματίες
υγείας (DiMattteo, Martin, 2011ε).

Με αφορμή την περίπτωση ασθενούς με πολλαπλή σκλήρυνση μια συχνή
χρόνια  εκφυλιστική  νόσο  του  Κεντρικού  Νευρικού  Συστήματος  άγνωστης
αιτιολογίας, με αβέβαιη έκβαση και προοδευτική επιβάρυνση της λειτουργικής
ικανότητας  (Dennison,  Moss-Morris,  Chader,  2009),  θα  προσεγγίσουμε  τις
τέσσερεις αυτές πλευρές της αντιμετώπισης του στρες των σοβαρών νόσων. 
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Στην παρούσα εργασία θα γίνει  διαπραγμάτευση διαδοχικά σε τέσσερα
μέρη:  α)  του  θέματος  της  κοινωνικής  υποστήριξης  των  ασθενών  και  των
αποτελεσμάτων της,   β) του ερμηνευτικού στυλ της ασθένειας  εκ μέρους των
ασθενών και των συνεπειών της προσέγγισης και των εξηγήσεων που δίνουν  γ)
των  συνεπειών  της   συναισθηματικής  αποκάλυψης  προφορικά   ή  γραπτά  εκ
μέρους  του  ασθενούς  των  αρνητικών  εμπειριών  της  νόσου  του,   και  δ)   των
προτάσεων τρόπων με τους οποίους οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούσαν να
βοηθήσουν τους ασθενείς στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της σοβαρής τους
ασθένειας.

2. Οι  συνέπειες  της  κοινωνικής  υποστήριξης  σε  ασθενείς  με
σοβαρά νοσήματα.

Η εξέλιξη της πολλαπλής σκλήρυνσης,  που στην Ελλάδα εκτιμάται  ότι
αφορά  5.000-10.000  ασθενείς  (DiMattteo,  Martin,  2011ζ),  επηρεάζει  την
προσωπική  ζωή,  την  αυτοπεποίθηση  και  την  αυτοεκτίμησή  τους,  την
επαγγελματική εξέλιξη και τα σχέδια τους για το μέλλον. Στην πορεία το άτομο
παύει να είναι αυτόνομο και χρειάζεται να υποστηριχθεί από  οικογένεια,  φίλους
και  επαγγελματίες  υγείας, Αυτή η εξάρτηση σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα
ως  προς  την  εξέλιξη  της  νόσου,  οδηγεί  σε  έντονο   στρες  και  ψυχολογική
επιβάρυνση  (Irvine,  Davidson,   Hoy,   Lowe-Strong,  2009),  δυσκολίες  στην
κοινωνική  ζωή  και  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις,  γνωστικά  σφάλματα,  χαμηλή
αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας  και της  ποιότητας ζωής τους. Σύμφωνα
με μελέτες, αυτά συνδέονται με χαμηλότερο βαθμό προσαρμογής στη νόσο, είναι
ανεξάρτητα από την βαρύτητά της και μπορεί να αντιμετωπιστούν με  κοινωνική
υποστήριξη (Dennison et al. 2009).

 Η κοινωνική υποστήριξη στην πολλαπλή σκλήρυνση και  τις  ανάλογες
νόσους,  αφορά  την  προσπάθεια  «εξουδετέρωσης»  των  συνεπειών  του  στρες
μειώνοντας την πιθανότητα να αξιολογηθούν ως απειλητικές οι καταστάσεις που
εμφανίζονται  και  καθιστώντας  τα  δυνητικά  ψυχοπιεστικά  γεγονότα  πιο  ήπια
ελαχιστοποιεί  τον  αρχικό  αντίκτυπό  τους.  (DiMattteo,  Martin,  2011η).
Διαφοροποιείται σε (α) υλική που αφορά την παροχή υλικής βοήθειας όπως π.χ.
αντικειμένων ή οικονομικών πόρων (β) πληροφορική που επιλύει απορίες, βοηθά
το  άτομο  να  αντιμετωπίσει  συγκεκριμένα  προβλήματα  μέσω  συμβουλών  και
καθοδήγησης  και  (γ)  συναισθηματική που αφορά την εκδήλωση συμπάθειας,
φροντίδας, καθησύχαση και δημιουργία εμπιστοσύνης και παρέχει ευκαιρίες για
έκφραση και εξωτερίκευση συναισθημάτων Χρειάζεται όμως εξατομίκευση και
ανάλυση κατά  περίπτωση:  ποιους,  ποια  μορφή  και  πόσο τους  ωφελεί  (Cohen
2004). Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια τέταρτη κατηγορία την θετική
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κοινωνική  αλληλεπίδραση π.χ.  εμπλοκή  σε  ψυχαγωγικές  δραστηριότητες
(DiMattteo, Martin, 2011θ). 

Η συναισθηματική υποστήριξη έχει συνδεθεί με μείωση της θνησιμότητας
στο  πρώτο  6μηνο  μετά  από  οξύ  έμφραγμα  του  μυοκαρδίου  (Berkman,  Leo-
Summers,  Horwitz,  1992),  η  κοινωνική  αλληλεπίδραση ανδρών μέσης ηλικίας
έχει σχετιστεί με προστασία από  τη θνησιμότητα που δε σχετίζεται με καρκίνο
(Welin,  1992) ενώ η κοινωνική υποστήριξη συνδέθηκε με αυξημένη επιβίωση
ασθενών  με  AIDS (  Lee,  Rotheram-Borus,  2001)  και  η  διαχείριση  του
ψυχολογικού παράγοντα βοήθησε  στην καλύτερη  προσαρμογή στην πολλαπλή
σκλήρυνση σε 12μηνη παρακολούθηση (Pakenham, 1999).

Η  ψυχολογική  υποστήριξη  μπορεί  να  κατανοηθεί  ως  η  ικανότητα  να
τεθούν  οι  βάσεις  μιας  θετικής  ματιάς  στη  ζωή  που  συνεχίζει  να  εξελίσσεται,
ανεξάρτητα από τη νόσο. Από την άλλη πλευρά, η σωστή πληροφόρηση μπορεί
να αλλάξει τον τρόπο που το άτομο βιώνει τον κίνδυνο από τη νόσο, ενώ η ένταξη
σε ομάδες προάγει την έξοδο από το σπίτι, την ενασχόληση με αυτές γεγονός που
δημιουργεί  την  αίσθηση  της  διατήρησης  μιας  θέσης  στην  κοινωνία  και  της
δυνατότητας  εκπλήρωσης  κοινωνικών  στόχων.  Τέλος  η  συμπαράσταση  στην
εργασία  τόσο  σε  φυσικό,  όσο  και  ψυχολογικό  και  οικονομικό  επίπεδο  και  η
βοήθεια μέσα στην οικογένεια,  δημιουργούν συναισθηματική  σταθερότητα και
μια θετική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των μικροχαρών της ζωής. (Irvine
et al. 2009). 

Σύμφωνα  με  τους  Krokavcova et al.  2008,  η  βελτίωση  ασθενών  με
πολλαπλή σκλήρυνση σχετίζεται με την ύπαρξη καλού οικογενειακοί υπόβαθρου,
δικτύου φίλων και προγραμμάτων  όπου επαγγελματίες της υγείας προσφέρουν
τις  υπηρεσίες  τους,  και   ομαδικής  θεραπείας  που  βοηθά  τους  ασθενείς  να
εκφράζουν και να επιλύουν τα προβλήματά τους .

Οι  βιολογικοί  μηχανισμοί  επίδρασης  της  κοινωνικής  υποστήριξης  στον
οργανισμό  αφορούν:  (α)  τα  αγγεία  και  την  καρδιά,  όπου  έχουμε  μείωση  της
αρτηριακής  πίεσης  και  βελτίωση  της  καρδιακής  λειτουργίας,  (β)  το
νευροενδοκρινικό σύστημα μέσω ουσιών όπως η κορτιζόνη, οι κατεχολαμίνες, τα
οπιοειδή και οι κυτοκίνες που  χαρακτηρίζονται ως ορμόνες- νευρομεταβιβαστές
του στρες και (γ) το ανοσολογικό σύστημα μέσω του οποίου ενισχύεται η άμυνα
του  οργανισμού  (Uchino,  2006).  Μελετώντας  σε  μεγαλύτερο  βάθος  τους
μηχανισμούς  του  στρες  ανακαλύπτουμε  ότι   ενώ  αυξάνεται  η  παραγωγή
κορτιζόνης,  μιας  προστατευτικής  για  τον  οργανισμό  ορμόνης,  παράλληλα
αυξάνεται η αντίσταση των κυττάρων, περιορίζοντας έτσι τη δράση της (Mohr,
2007).

Χρειάζεται  τέλος,  πολλή  προσοχή  θέματα  που  μπορούν  να  φέρουν
αρνητικά  αποτελέσματα.  Οι  πολιτισμικές  ομάδες  διαφοροποιούνται  π.χ.  στον
τρόπο  αποδοχής  της  κοινωνικής  υποστήριξης  (κινεζικής  καταγωγής  άτομα
αισθάνονται δυσάρεστα όταν διαρρέουν πληροφορίες για την υγεία τους έστω και
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μέσα  στην  οικογένεια,  ενώ  αφρικανικής  καταγωγής  άτομα  δίνουν  μεγάλη
βαρύτητα σε θρησκευτικά και πνευματικά στοιχεία) (DiMattteo,  Martin, 2011θ).
Σε  άλλες  περιπτώσεις  δημιουργούνται  λεπτές  διαχωριστικές  γραμμές  ανάμεσα
στην ανάγκη των ασθενών για υποστήριξη και ανεξαρτησία, ανασφάλειες μήπως
εγκαταλειφθούν από τους άλλους αν εκδηλώσουν καταθλιπτικά συναισθήματα, το
φόβο   επιβάρυνσης  των  άλλων,  αλλά  και  αδυναμία  υποστήριξης  τους  από
πρόσωπα του περιβάλλοντός τους ( Blundel Jones, Walsh, Isaac 2014).

3. Η επίδραση του ερμηνευτικού στυλ στην υγεία των ασθενών
και την αντιμετώπιση του στρες της σοβαρής ασθένειας. 

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ο  ασθενής  ερμηνεύει  τα  γεγονότα  που
σχετίζονται με τη νόσο του μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωσή της, τη στάση
του απέναντι σε αυτή,  η την ποιότητα της ζωής του, ονομάζεται ερμηνευτικό
στυλ και εκφράζεται από τρείς αποδόσεις (Πίνακας 1):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛ

Εσωτερικές
«Φταίω εγώ»

Εξωτερικές
«Φταίει το δύσκολο έργο που ανέλαβα»

Σταθερές
«Ποτέ δεν τα καταφέρνω»

Ασταθείς
«Δεν τα κατάφερα τώρα»

Σφαιρικές
«Αυτό θα καταστρέψει ολόκληρη τη
ζωή μου»

Ειδικές
«Ο συγκεκριμένος  τομέας  της  ζωής  μου
παρουσιάζει προβλήματα»

(DiMattteo, Martin, 2011ι).

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 :

Η ποιότητα ζωής ασθενών που έχουν το αισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ και
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επέζησαν από καρκίνο του θυρεοειδούς είναι καλύτερη (Kung et. al. 2006)
H παρακολούθηση  με  την  κλίμακα  αισιοδοξίας-  απαισιοδοξίας  της
Μινεσότα (MMPI) ασθενών επί 30 έτη συνέδεσε στατιστικά σημαντικά την
αυξημένη  θνητότητα  με  το  απαισιόδοξο  ερμηνευτικό  στυλ  (Maruta,
Colligan, Malinchoc, Offord, 2000).
Ασθενείς   με  καρκίνο  του  πνεύμονα και  απαισιόδοξο ερμηνευτικό  στυλ
παρουσιάζουν μικρότερη επιβίωση που ίσως σχετίζεται με τις θεραπευτικές
τους αποφάσεις (Novothy et al. 2010).
Γυναίκες  με  απαισιόδοξο  ερμηνευτικό  στυλ  και  καρκίνο  του  μαστού,
ανέφεραν  χαμηλότερο  επίπεδο  ποιότητας  ζωής  πολλά  χρόνια  μετά  τη
διάγνωση σε σχέση με όσες είχαν το αισιόδοξο στυλ. (Petersen, 2008).
Το αισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ προβλέπει τουλάχιστον ετήσια επιβίωση σε
ασθενείς  με  καρκίνο  της  κεφαλής  και  του  τραχήλου  ανεξαρτήτως
δημογραφικών παραμέτρων (Allison, Guichard, Fung, Gilain, 2003).
Οι  θετικές  προεγχειρητικές  προσδοκίες  συνδέονται  με  καλύτερα
αποτελέσματα  και  μεγαλύτερη  ικανοποίηση  εκ  μέρους  των  ασθενών  σε
σχέση με τον πόνο και τις λειτουργικές διαταραχές δύο χρόνια μετά την
ολική αντικατάσταση γόνατος (Singh, O’Byrne,Colligan, Lewallen, 2010).

Η εξήγηση είναι ότι οι απαισιόδοξοι: 

 Παρουσιάζουν  περισσότερα  άσχημα  γεγονότα  στη  ζωή  τους,

παράγοντα μικρότερης επιβίωσης.
 Ενδιαφέρονται  λιγότερο  να  απαλλαγούν  από  θανατηφόρες

συνήθειες  όπως  το  κάπνισμα  στο  πλαίσιο  της  γενικότερης
φιλοσοφίας τους ότι τίποτε δεν αξίζει.

 Παρουσιάζουν  κατάθλιψη  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό,  γεγονός  που

μειώνει τη διάρκεια της ζωής.
 Έχουν  ανοσολογικό  σύστημα  πιο  αδύναμο  από  αυτό  των

αισιόδοξων (Seligman 2000).

Στην  πολλαπλή  σκλήρυνση,  ενώ  άνω  του  50%  των  ασθενών
παρουσιάζουν  κατάθλιψη,  αυτό  δε  φαίνεται  να  συνδέεται  με  τη  φυσική
αδυναμία,  τον  πόνο  και  την  σωματική  λειτουργική  ανεπάρκεια,  όσο  με
προσωπικά και επαγγελματικά γεγονότα και  μπορεί να αποτελέσει κλειδί για
την αντιμετώπιση της μέσω στοχευμένων δράσεων. (Vargas, Arnett 2013)

Η προσέγγιση της ασθένειας και το ερμηνευτικό στυλ σχετίζεται σε
μεγάλο βαθμό με την μόρφωση, τις πολιτιστικές και προσωπικές αντιλήψεις
για τη ζωή και τη νόσο. Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη (Koffman et. al. 2015)
η σύγκριση φυλετικών και εθνικών ομάδων ασθενών έδειξε ότι θρησκευτικές
και  υπερφυσικές  ερμηνείες  της  αιτίας  της  πολλαπλής  σκλήρυνσης
υπερτερούσαν  σε  κάποιες,  ενώ  επιστημονικές  και  φυσικές  σε  άλλες,
προκαλώντας διαφορετικές στάσεις απέναντί της.

Προκειμένου να συνδυαστούν οι τρείς παράμετροι του απαισιόδοξου
ερμηνευτικού  στυλ,  πρόσφατα  προέκυψαν  θεωρίες  όπως  η  hopelessness
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theory of depression, ή η θεωρία life-space που  θεωρεί ότι η αντίδραση του
ανθρώπου εξαρτάται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πρόσωπο και την
προκειμένη  κατάσταση.  Οι  θεωρίες  προσπαθούν  εισάγοντας  καινούργια
εργαλεία  να  μετρήσουν  με  μεγαλύτερη  ακρίβεια  τις  ψυχολογικές
παραμέτρους,  οδηγώντας σε νέες κοινωνικές γνωστικές λειτουργίες που θα
επηρεάσουν θετικά την κατάσταση της υγείας των ασθενών (Travers,  Creed,
Morrissey, 2015).

4. Ο ρόλος της συναισθηματικής αποκάλυψης στη διαχείριση της
ασθένειας.

Με  τον  όρο  συναισθηματική  αποκάλυψη  αναφερόμαστε  στην
ελεύθερη έκφραση ή εκμυστήρευση συναισθηματικών εμπειριών σε άλλους
ανθρώπους,  προφορικά ή  γραπτά και  στην εποχή μας  και  ηλεκτρονικά.  Ο
ρόλος  της  συναισθηματικής  αποκάλυψης  στην  περίπτωση  των  αρνητικών
εμπειριών  και  μάλιστα  στην  περίπτωση  των  χρονίων  νοσημάτων  είναι
σημαντική όπως φαίνεται για την υγεία, ενώ η καταπίεσή τους μπορεί να έχει
καταστροφικό  αντίκτυπο.  Η  εκμυστήρευση  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  3
μπορεί να είναι σημαντική για διάφορους λόγους:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3(DiMattteo, Martin, 2011δ):

Α) Η προσπάθεια απώθησης από τη σκέψη ενός τραυματικού γεγονότος το
επαναφέρει δυναμικότερα σε αυτή
Β)  Η  ανταλλαγή  εμπειριών  προσφέρει  συναισθηματική  κοινωνική
υποστήριξη
Γ) Η αποκάλυψη μπορεί να συνοδευτεί από πολύτιμες πληροφορίες από την
πλευρά του ακροατή
Δ) Βοηθά (ιδιαίτερα η γραπτή αποκάλυψη) στην καλύτερη οργάνωση και
δόμηση του γεγονότος από το πρόβλημα μέχρι την αντιμετώπισή του και τα
σχέδια για το μέλλον,  βρίσκοντας ευκολότερα το νόημα και αποδίδοντας
μια αίσθηση λογικής και συνοχής.

Πολλές είναι οι μελέτες που προσπάθησαν να διερευνήσουν το ρόλο
της  συναισθηματικής  αποκάλυψης  στην  αντιμετώπιση  μιας  ψυχοπιεστικής
κατάστασης.  Σε μια μελέτη σε υγιείς  που συσχέτισε  γραπτή έκφραση των
συναισθημάτων με την υγεία, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση σε 4 επίπεδα
α)  την  φυσική  υγεία  β)  την  ψυχολογική  κατάσταση,  γ)  την  σωματική
λειτουργικότητα  και  δ)  τη  γενική  λειτουργικότητα,  παρά  την  αύξηση  του
στρες αμέσως μετά την αποκάλυψη (Smyth, 1998).

Οι  μελέτες  αφορούσαν  π.χ.  την  «εξομολόγηση»  ενός  τραυματικού
γεγονότος  σε  ένα  μαγνητόφωνο  ή  ένα  βουβό  ακροατή   ή  μια  ιδιωτική
συζήτηση  και  ταυτόχρονα  τη  μέτρηση  της  αρτηριακής  πίεσης,  της
αγωγιμότητας  του  δέρματος  και  των  καρδιακών  παλμών  (Pennebaker,
Huqhes, O’ Heeron, 1987). και οδήγησαν σε ποικίλα ως προς την ωφέλεια των
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συμμετεχόντων  αποτελέσματα.  Οι  Slaven-  Spenny ,  Cohen,  Oberleiter,
Lumley το 2011 σε μια μελέτη τους, χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές
μεθόδους  αποκάλυψης  ενός  τραυματικού  γεγονότος  (γραπτή,  με  έλλειψη
συνομιλητή,  σε  παθητικό  ακροατή,  και  σε  ενεργό  συνομιλητή)  σε
τριαντάλεπτες συνεδρίες,  κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι  οι  συμμετέχοντες
ωφελούνταν ως προς την  μετατραυματική εξέλιξη (νέες προοπτικές, σχέσεις
με τους άλλους, προσωπική ενδυνάμωση, και προσδοκίες από τη ζωή) αλλά
ενώ τα συμπτώματα μειώνονταν, δεν υπερτερούσε στατιστικά σημαντικά σε
σχέση με τη ομάδα ελέγχου, ίσως λόγω της μικρής διάρκειας των συνεδριών.

Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών, γίνεται
στο διαδίκτυο και  μέσω των μέσων κοινωνικής  δικτύωσης.  Σε  μια  μελέτη
εξετάσθηκε η χρήση του διαδικτύου από ασθενείς  με  καρκίνο  μαστού και
προστάτη για την πληροφόρηση και υποστήριξή τους και βρέθηκε ότι είναι
μια  πολλά  υποσχόμενη  μέθοδος  για  ανταλλαγή  πληροφοριών  μεταξύ
υποομάδων  καρκινοπαθών   (Owen,  Klapow,  Roth,  Tucker,  2004).   Στην
περίπτωση μάλιστα της πολλαπλής σκλήρυνσης διαπιστώθηκε η προσπάθεια
των  ασθενών  μέσω  videos,  blogs και  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης,  να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους. (Fernandez-Luque, Elahi, Grazales, 2009). 

Η  εθνικότητα,  η  μόρφωση  και  άλλα  πολιτιστικά  χαρακτηριστικά
μπορούν  να  διαμορφώσουν  την  αποτελεσματικότερη  μέθοδο  αποκάλυψης,
π.χ.  οι  Αφροαμερικανοί  εκφράζονται  καλύτερα  λεκτικά  ενώ οι  Ευρωπαίοι-
Αμερικανοί γραπτά. (Lumney et al. 2011).

Σημαντική  παράμετρος  είναι  αυτή  που  αφορά  την  αποκάλυψη  της
νόσου  στο  εργασιακό  περιβάλλον  και  μάλιστα  στους  προϊσταμένους.  Οι
ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση προτιμούν να το κάνουν όταν αρχίζουν και
φαίνονται  τα  νευρολογικά  τους  συμπτώματα  και  έτσι  αυτή  παίρνει  το
χαρακτήρα της εξήγησης όσων ήδη φαίνονται. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες
νόσους όπως η επιληψία, ο καρκίνος, τα ψυχικά νοσήματα, και οι μαθησιακές
δυσκολίες. Φαίνεται ότι η αποκάλυψη στον εργοδότη γίνεται πιο άνετα από
αυτόν  που  δουλεύει  περισσότερο  καιρό  σε  αυτόν  και  έχει  μεγαλύτερο
προσωπικό  σύνδεσμο  μαζί  του.  (Frndak,  Kordovski,  Cookfair,  Rodgers,
2015).

Στη  σχέση  ασθενή-εργαζόμενου  και  εργοδότη  κύριο  ρόλο  παίζει  η
αμοιβαία  εμπιστοσύνη  που  δημιουργεί  συνθήκες  ψυχολογικής  εργασιακής
ασφάλειας και οδηγεί σε μακροχρόνια σχέδια. Το ευχάριστο είναι ότι τόσο
στην προηγούμενη μελέτη, όσο και σε αυτή των  Kirk-Brown  και  Van Dijk
του 2014, η πλειονότητα των μάνατζερ και των εργοδοτών ακολούθησαν μια
τέτοια τακτική.
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5. Τρόποι ενίσχυσης  των ασθενών στην αντιμετώπιση του στρές
της χρόνιας νόσου.

Μια από τις κύριες υποχρεώσεις των επαγγελματιών της υγείας, είναι
η υλοποίηση παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους με σοβαρή
νόσο να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Μερικές στρατηγικές αντιμετώπισης και
παρεμβάσεις φαίνονται στον πίνακα 4:

ΠΙΝΑΚΑΣ  4.  Παρεμβάσεις  στη  σοβαρή  ασθένεια.  (DiMattteo,  Martin,
2011ε).

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕ

Σ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 
¨Όταν γίνεται στοχευμένα 
μειώνει το στρες και 
αντιμετωπίζει τις 
καταστάσεις που το 
προκαλούν

ΝΟΗΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο έλεγχος 
που ασκεί το άτομο στις 
σκέψεις του αποτελεί 
μορφή ψυχολογικής 
άμυνας, στρατηγική 
αυτορρύθμισης του 
συναισθήματος, 
διαδικασία αυτοελέγχου,
στρατηγική επιρροής 
κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων ή 
τεχνική αντιμετώπισης 
στρεσογόνων 
καταστάσεων 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ: Η 
προοδευτική μυϊκή  
χαλάρωση, ο διαλογισμός, 
προγράμματα 
συστηματικής 
απευαισθητοποίησης 
βοηθούν στην 
αντιμετώπιση του στρες

ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 Γνωσιακή 
αναδόμηση για 
την αλλαγή των 
δυσλειτουργικών
σκέψεων ώστε 
να προάγουν την 
ευεξία του 
ατόμου

 Το βίωμα του 
στρες μειώνεται 
αν το άτομο είναι
γνωστικά 
προετοιμασμένο 
(εμβόλιο- νόσος)

ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ: 
Αποτελεσματική τεχνική 
για την αντιμετώπιση του 
πόνου

Η  πολλαπλή  σκλήρυνση,  ως  εκπρόσωπος  της  ομάδας  των  σοβαρών
παθήσεων,  διακρίνεται  για  την  εμφάνιση  κατάθλιψης  σε  ποσοστό,  διπλάσιο  του
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γενικού πληθυσμού, και άγχους  που συνδέονται και με ψυχογενή καταβολή. (Askey-
Jones et al 2013).

Γνωστικά προβλήματα που αφορούν τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση
σε ποσοστό 43%-72% (κυμαινόμενο από τον τύπο του ασθενούς, τη διάρκεια της
νόσου κλπ.) είναι όσα σχετίζονται με τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την κρίση και την
αιτιολόγηση  των  πραγμάτων  και  συνδέονται  με  μικρότερα  κοινωνικά  και
επαγγελματικά οφέλη, επηρεάζοντας σημαντικότατα την ποιότητα ζωής των ασθενών.
(Thomas, Thomas, Hillier, Galvin, 2006).

 Από δεκαετιών έχει επισημανθεί ότι οι γνωσιακές θεραπείες βοηθούν στην
αντιμετώπιση της κατάθλιψης (Larcombe, Wilson, 1984). Ειδικότερα στην περίπτωση
της πολλαπλής σκλήρυνσης πολλές είναι οι απόπειρες τα τελευταία χρόνια για την
ανάδειξη  των  αποτελεσματικότερων  ψυχολογικών  και  νευροφυσιολογικών
παρεμβάσεων (Mohr, Cox, 2001),  με  μεθοδολογικές αδυναμίες που αφορούσαν την
αδυναμία  αναφοράς  συγχυτικών  παραγόντων  ή  του  χρονικού  διαστήματος  που
απαιτείται για τη θεραπεία (  Malcomson,  Dunwoody,  Lowe-Strong, 2007),  για να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι γνωστικές-συμπεριφοριστικές θεραπείες είναι
αποτελεσματικότερες  στην  θεραπεία  της  κατάθλιψης  σε  σχέση  με  τις  ομαδικές
θεραπείες (Mohr, Boudewyn, Goodkin, Bostrom 2001).

Στόχος  των  γνωσιακών-συμπεριφοριστικών  θεραπειών  είναι  να  διδάξουν
δεξιότητες  όπως  ενεργοποίηση  συμπεριφορών,  γνωστικό  μετασχηματισμό  και
επίλυση προβλημάτων, που βοηθούν να αντιμετωπιστούν σκέψεις και συμπεριφορές
που  οδηγούν  σε  κατάθλιψη,  να  βελτιώσουν  δεξιότητες  που  αντιμετωπίζουν
στρεσογόνα  γεγονότα  της  ζωής  και  να  επιλύσουν  διαπροσωπικές  δυσκολίες.
Επιπρόσθετα η τηλεφωνική γνωστική  υποστήριξη, μια μορφή γνωστικής θεραπείας,
μπορεί να αυξήσει την επίγνωση των θετικών γεγονότων,  την ευγνωμοσύνη και να
αντιμετωπίσει  την  καταβολή.  Έτσι  βελτιώνεται  σημαντικά  η  ποιότητα  της  ζωής
(Cosio,  Jin, 2011). Τελευταία ερευνώνται πιλοτικά οι γνωσιακές-συμπεριφοριστικές
θεραπείες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Cooper et al, 2011).

Πλέον  οι  γνωσιακές-συμπεριφοριστικές  θεραπείες  χρησιμοποιούνται  στην
καθημερινότητα της κλινικής πράξης. Ο προβληματισμός αφορά πιθανά όρια στην
αποτελεσματικότητά τους σε περιπτώσεις όπως η  πιο ελεύθερη επιλογή ασθενών, η
ετερογένεια στους στόχους των επιμέρους προβλημάτων και η έλλειψη ειδικότητας
στις κλίμακες αξιολόγησης  που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών εργασιών.
(Askey-Jones et al 2013).

6. Συμπεράσματα
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 Η πολλαπλή σκλήρυνση, μια νόσος που εμφανίζεται τα πρώτα χρόνια

της ενήλικης  ζωή, δεν είναι συνήθως θανατηφόρα και παρά τα 100
χρόνια μελετών δε γνωρίζουμε την αιτιολογία της, ούτε μπορούμε με
ακρίβεια  να  προβλέψουμε  την  εξέλιξή  της,  αποτελεί  –με  τις
ιδιαιτερότητές της- εκπρόσωπο της ομάδας σοβαρών νόσων με έντονο
στρες,  κατάθλιψη  και  μια  χαρακτηριστική  ψυχογενή  καταβολή  που
επηρεάζουν  σημαντικά  την  ποιότητα  της  ζωής  (DiMattteo,  Martin,
2011ια).

 Η αντιμετώπιση του στρες και της κατάθλιψης μπορεί να βελτιώσει

σημαντικά την ποιότητα ζωής και την εξέλιξη της νόσου.
 Η  υλική,  πληροφορική  και  συναισθηματική  κοινωνική  υποστήριξη

εξατομικευμένη  ανάλογα  με  τα  πολιτιστικά,  κοινωνικά  και  ατομικά
χαρακτηριστικά  του  ασθενούς  μπορεί  να  συμβάλει  σημαντικά  προς
την κατεύθυνση αυτή.

 Το αισιόδοξο ερμηνευτικό στυλ του ασθενή μπορεί να βελτιώσει τη

σωματική  αδυναμία  του  αλλά  και  την  γενικότερη  πρόγνωση  της
ασθένειας.

 Η συναισθηματική αποκάλυψη με τη μορφή προφορικού ή γραπτού

λόγου βελτιώνει  τη συναισθηματική και  επαγγελματική εξέλιξη του
ασθενούς και κατ’ επέκταση τη διαχείριση των προβλημάτων του.

 Οι γνωσιακές-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις που υπερτερούν έναντι

άλλων  μορφών  επανεκπαίδευσης,  χρησιμοποιούνται  εκτεταμένα  για
την μείωση του στρες, της κατάθλιψης και της ψυχογενούς καταβολής
με σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή.
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