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Χ ΡΟΝΙ ΕΣ ΙΑ ΤΡΙΚΕΣ Π ΑΘΗΣΕΙΣ

Κ Α Ι Π ΩΣ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α Β Ο Η Θ Η Σ Ε Ι
Ω ς χρόνιες παθήσεις ορίζονται οι ασθένειες
οι οποίες διαρκούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως καρκίνος, διαβήτης και αρθρίτιδα. ∆υστυχώς, µια πλήρης αποθεραπεία δεν
είναι δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο ένας ρεαλιστικός θεραπευτικός στόχος
είναι αυτός της διατήρησης µια ευχάριστης
και όσο το δυνατόν ανεξάρτητης ζωής. Σε
αυτό τον στόχο µπορεί να συνεισφέρει αποτελεσµατικά η ψυχολογία.
Ένα ποσοστό 20% µε 25% ανθρώπων που
έχουν διαγνωστεί µε χρόνια ιατρικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες.
Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες από
αυτές.
Η διάγνωση µιας χρόνιας πάθησης συνοδεύεται µε αρνητικές συνέπειες για την καθηµερινότητα των ασθενών (π.χ. δυσκολίες στην
κίνηση ή στο να φροντίζει τον εαυτό του).
Πολλοί από αυτούς συχνά δυσκολεύονται να
αποδεχτούν την νέα πραγµατικότητα. Για τον
λόγο αυτό µπορεί να µην προβούν σε απαραίτητες αλλαγές, όπως αυτής της δίαιτάς
τους ή των συνηθειών άσκησής τους και
καπνίσµατος που είναι συχνά αναγκαίες σε
παθήσεις όπως ο καρκίνος ή ο διαβήτης. Επίσης, πολλοί από αυτούς προσπαθούν να
συνεχίσουν στους ίδιους ρυθµούς ζωής που
είχαν πριν την διάγνωση. Αργά ή γρήγορα
όµως συνειδητοποιούν ότι δεν είναι σε θέση
πλέον να φέρουν εις πέρας τις διάφορες δραστηριότητές τους και αυτό συµβάλει σηµαντικά στην εµφάνιση ψυχολογικών προβληµάτων, όπως για παράδειγµα συµπτώµατα
κατάθλιψης και άγχους.
Τόσο οι σωµατικές προκλήσεις που υποβάλουν οι ίδιοι οι ασθενείς στους εαυτούς τους
µε τις καθηµερινές επιλογές τους όσο και τα
ψυχολογικά συµπτώµατα που βιώνουν έχουν
ως αποτέλεσµα να επιβαρύνουν ακόµη
περισσότερο την υγεία τους και να επιδεινώνουν την κατάσταση της χρόνιας παθήσεώς
τους. Για παράδειγµα, µελέτες έχουν δείξει ότι
το στρες µπορεί να επιτείνει την εξάπλωση
της αρθρίτιδας. Για τον λόγο αυτό, η προσαρµογή των ασθενών αυτών στην νέα πραγµα-

τικότητα είναι σηµαντικό να γίνει όσο πιο
οµαλά αλλά και γρήγορα γίνεται.

την υγείας τους µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται η σοβαρότητά της παθήσεώς τους.

Οι ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις συχνά
καλούνται να αναλάβουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην φροντίδα τους. Για τον λόγο
αυτό χρειάζεται να κατανοήσουν καλύτερα
την πάθησή τους και τα συµπτώµατά της
προκειµένου να µάθουν να διαχειρίζονται
καλύτερα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Πολλοί ασθενείς όµως βρίσκουν την

Επιπλέον, ορισµένες χρόνιες παθήσεις
συχνά οδηγούν στην αποµόνωση. Για παράδειγµα, πολλοί ασθενείς µε καρδιακά προβλήµατα αποφεύγουν κοινωνικές δραστηριότητες προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο
να περιορίσουν τα συµπτώµατά τους ή ασθενείς µε καρκίνο, των οποίων οι εξωτερική
εµφάνιση έχει αλλάξει εξαιτίας της ασθένειας
ή της θεραπείας, προτιµούν να παραµένουν
στο σπίτι. Επίσης, υπάρχει και µια µερίδα
ασθενών, των οποίων οι ψυχολογικές επιπτώσεις είναι τόσο σοβαρές που τους οδηγούν στο να διακόψουν της επαφή µε τις
ιατρικές υπηρεσίες.

διαδικασία αυτή απαιτητική και πολλές φορές
ψυχολογικοί παράγοντες, όπως άγχος για το
εάν θα τα καταφέρουν µπορεί να παρεµποδίσουν αυτήν την δραστηριότητα.
Είναι συχνό φαινόµενο επίσης, οι ασθενείς
µε χρόνιες παθήσεις να χρειάζονται την
παρέµβαση επαγγελµατιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και ως συνέπεια να υποβάλλονται σε ποικίλες εξουθενωτικές και απαιτητικές εξετάσεις. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες
διαρκούν αρκετό καιρό και εξασθενούν τους
ασθενείς σωµατικά.
Ω ς συνέπεια, λίγοι από αυτούς έχουν τα
ψυχολογικά αποθέµατα να υποµένουν αυτές
τις εξετάσεις συστηµατικά. Οι περισσότεροι
εγκαταλείπουν τις προσπάθειες ανάκαµψης

Η ψυχολογία µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλα τα παραπάνω. Μέσα από µια
σειρά, πολύ συχνά µόλις ορισµένων συνεδριών, µπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να
κατανοήσει τους περιορισµούς της νέας
κατάστασης της υγείας του και στη συνέχεια
να προσαρµοστεί οµαλότερα σε αυτή, να
αναλάβει υπεύθυνο ρόλο στην φροντίδα του
προκειµένου να επανακτήσει τον έλεγχο της
υγείας του και κατά συνέπεια του τρόπου
ζωής του, να τον υποστηρίξει στις διάφορες
ιατρικές διαδικασίες που υποβάλλεται και να
αποτρέψει την αποµόνωσή του από τα κοινωνικά δρώµενα αλλά και τις ιατρικές υπηρεσίες.
Με την χρήση διαφόρων τεχνικών που στόχο
έχουν τις δυσλειτουργικές σκέψεις και
συµπεριφορές των ασθενών, η ψυχολογία
µπορεί να διασφαλίσει µια οµαλή πορεία για
όσους έχουν διαγνωστεί ότι πάσχουν από
χρόνια πάθηση και χρειάζεται να µάθουν να
ζουν µε αυτήν εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο
αυτόν την διατήρηση της ποιότητας ζωής
τους.

