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To 50% ηνπ πιεζπζκνύ θαη γύξσ ζην 

30% ησλ αηόκσλ ειηθίαο 18-44 

πάζρνπλ από από θάπνην ρξόλην 

λόζεκα  

Έλα ζεκαηηθό κέξνο απηώλ ησλ 

ρξνλίσλ αζζελώλ βηώλεη επηπξνζζέησο 

ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θαη επώδπλεο 

θαηαζηάζεηο 



1. Διαρκεί ή υποτροπιάζει τουλάχιστον για 

το 50% των ημερών για  τουλάχιστον  

τρεις μήνες 

2. Συνδέεται με σημαντική συναισθηματική 

δυσφορία και λειτουργική ανικανότητα 

τόσο στις καθημερινές δραστηριότητες 

όσο και στην κοινωνική ζωή 

ΤΟ ΑΛΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΙΟ 
OTAN: 



1. Φρόνιο νευροπαθητικό άλγος 
2. Φρόνιο στοματοπροσωπικό άλγος και 

κεφαλαλγία 
3. Φρόνιο σπλαχνικό άλγος 
4. Φρόνιο άλγος στον καρκίνο 
5. Φρόνιο μετεγχειρητικό/ μετατραυματικό άλγος 
6. Φρόνιο μυοσκελετικό άλγος 
7. Φρόνιο άλγος στις σωματόμορφες διαταραχές 

Τπάρχουν 7 μείζονες κατηγορίες χρόνιου άλγους: 



• Προκαλείται από βλάβες του σωματοαισθητικού 
Ν (νευροπάθεια αλκοολική, διαβητική, 

εγκεφαλικό, τραύμα νεύρου, κλπ) 

• Διακρίνεται σε περιφερικό και κεντρικό 
• Αυτόματο ή προκλητό, ως απάντηση σε 

επώδυνο ερέθισμα (υπεραλγησία) ή επώδυνη 

απάντηση σε μη επώδυνο ερέθισμα (αλλοδυνία) 

Χρόνιο νευροπαθητικό άλγος  



 υνήθως τα χρόνια ΠΑ αφορούν κροταφογναθικές 
διαταραχές 

  τα χρόνια ΠΑ ανήκουν οι αυτόνομες τριδυμικές 
κεφαλαλγίες, λιγώτερο συχνά οι ημικρανίες και 
σπανίως οι κεφαλαλγίες τάσεως 

Ανήκουν επίσης το μετατραυματικό άλγος τριδύμου, 
το ιδιοπαθές στοματοπροσωπικό άλγος και η 
γλωσσοδυνία (burning mouth syndrome) 

Φρόνιο τοματο- Προσωπικο άλγος (ΠΑ)  
και Κεφαλαλγία 



 υνεχές ή υποτροπιάζον άλγος το οποίο εξορμά από 
τα εσωτερικά όργανα της κεφαλής, του τραχήλου, 

του θώρακος, της άνω και κάτω κοιλίας 
 Η ένταση του άλγους δεν αντανακλά ακριβώς την 

έκταση της εσωτερικής βλάβης  
 Κυριώτερες αιτίες: επιμένουσα φλεγμονή, αγγειακή 

θρόμβωση ή ισχαιμία, απόφραξη ή διάταση, έλξη ή 

συμπίεση και συνδυασμοί  

Φρόνιο σπλαχνικό άλγος 



Σο άλγος είναι συχνό και εξουθενωτικό συνοδό 
στοιχείο του καρκίνου 

Μπορεί να είναι συνεχές ή διαλείπον όταν σχετίζεται 
με την κίνηση 

Διακρίνεται στο προκαλούμενο από τον ίδιο τον 
καρκίνο (πρωτογενής, μεταστάσεις) και στο 
προκαλούμενο από τις θεραπείες (χειρουργική, 
χημειοθεραπεία, ραδιοθεραπεία κλπ) 

Ως προς τον εντοπισμό διακρίνεται σε σπλαχνικό, 
μυοσκελετικό και σωματοαισθητικό (νευροπαθητικό) 

Φρόνιο άλγος στον καρκίνο 



• Αναπτύσσεται μετά χειρουργική επέμβαση, τραύμα 
ή έγκαυμα ιστού 

• Είναι τύπου νευροπαθητικού (γύρω στο 30%) ή 
τύπου τραυματικού (nociceptive)  

• Σο νευροπαθητικό άλγος είναι συχνά κατά πολύ 
δριμύτερο του τραυματικού και επιδρά πολύ 
αρνητικά στην ποιότητα ζωής 

Φρόνιο μεταχειρουργικό και μετατραυματικό 
άλγος  



Αλγος προκύπτον από παθολογική διεργασία σε οστά, 
αρθρώσεις, μύες και σχετικούς ιστούς λόγω: 
1.Λοιμώδους, αυτοάνοσης ή μεταβολικής φλεγμονής 
2.Δομικών μεταβολών που προσβάλλουν  οστά, 
αρθρώσεις, τένοντες ή μύες 
Περιλαμβάνονται: Ινομυαλγία, Υλεγμονώδης μυοσίτις, 
Ρευματική πολυμυαλγία, Ρευματοειδής αρθρίτις, 
κληρόδερμα, Πολυμυοσίτις, κλπ. 

Φρόνιο μυοσκελετικό άλγος 



Φπρηαηξηθή δηαηαξαρή κε πνηθίια 

ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα κε ή ρσξίο άιγνο 

Σα ζπκπηώκαηα δελ παξαπέκπνπλ ζε 

θάπνηα ζσκαηηθή ή άιιε ςπρηθή αηηία  

Γπλαηόλ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξα 

ηνπ ελόο όξγαλα ή ζπζηήκαηα 

Πξνθαινύλ δπζαλάινγα πςειά επίπεδα 

δπζθνξίαο θαη αληθαλόηεηαο 

σκαηόκνξθε Γηαηαξαρή ή  

Γηαηαξαρή σκαηνπνίεζεο-1 



Οη αζζελείο δελ ππνθξίλνληαη  

Τν άιγνο θαη ηα άιια ζπκπηώκαηα είλαη 

πξαγκαηηθά θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγηθόηεηα  

Η δηάγλσζε ηεο ΣΔ πξνθαιεί  έληνλε 

απνγνήηεπζε ζηνλ αζζελή επεηδή δελ 

ππάξρεη ηαηξηθή εμήγεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ 

σκαηόκνξθε Γηαηαξαρή ή  

Γηαηαξαρή σκαηνπνίεζεο-2 



Κιαζηθά ηέηνηα θαηλόκελα είλαη:  

 Οη πζηεξηθέο παξαιύζεηο  

 Οη πζηεξηθέο αθσλίεο, θσθώζεηο, ηπθιώζεηο  

 Οη επηιεπηηθόκνξθεο θξίζεηο πνπ κνηάδνπλ κε 

κεγάιεο πξνζβνιέο (grand mal)  

 Ζ ςεπδνθύεζε κε ζπκπηώκαηα όπσο ακελόξξνηα 

θαη δηόγθσζε ηεο θνηιίαο 

Μεηαηξεπηηθά θαηλόκελα 



σκαηνπνίεζε είλαη ε ηάζε ηνπ αζζελνύο λα 

αληηιακβάλεηαη, λα βηώλεη θαη λα εθδειώλεη 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ππό ηε κνξθή 

ζσκαηηθώλ αηζζήζεσλ θαη αιιαγώλ ησλ 

ζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ.  

σκαηνπνίεζε 



ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη δηαηαξαρέο 

όπσο: 

• Δθηδξώζεηο  

• Κεθαιαιγίεο  

• εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο  

Γηαηαξαρέο από ην Γαζηξεληεξηθό:  

• Ξεξνζηνκία  

• Γηαηαξαρέο θαηάπνζεο  

• Αεξνθαγία  

• Έκεηνη  

• Γαζηξίηηδα  

• Γηαηαξαρέο αθόδεπζεο  

Γηαηαξαρέο από ην Καξδηαγγεηαθό:  

• Παξνμπζκηθή ηαρπθαξδία  

• Πξνθάξδηα δπζθνξία  

• Έθηαθηεο ζπζηνιέο  

σκαηνπνίεζε 



ΧΜΑΣΟΜΟΡΦΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

Γηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζεο  

σκαηνδπζκνξθηθή δηαηαξαρή  

Μεηαηξεπηηθή δηαηαξαρή  

Γηαηαξαρή ρξόληνπ άιγνπο 

Τπνρνλδξίαζε ή Τπνρνλδξηαθή 
δηαηαξαρή  

Γηαηαξαρή Briquet 

ύλδξνκν ρξνλίαο θνπώζεσο 



• Ζ σκαηνπνίεζε κνηάδεη κε ηε Μεηαηξνπή 

θαηά ην όηη θαη θαη νη δύν είλαη αζπλείδεηεο 

δηαδηθαζίεο.  

• Γηαθέξνπλ σο πξνο ην όηη ζηε σκαηνπνίεζε 

ηα πξνζβαιιόκελα όξγαλα ειέγρνληαη από ην 

απηόλνκν Ν, ελώ ζηε Μεηαηξνπή θάζε 

όξγαλν είλαη δπλαηόλ λα πξνζβιεζεί.  

σκαηνπνίεζε 



Ζ σκαηνπνίεζε βξίζθεηαη ζηελ 

αθεηεξία ησλ ςπρνζσκαηηθώλ 

παζήζεσλ, ελώ ε Μεηαηξνπή ζηελ 

αθεηεξία κηαο θαηεγνξίαο 

πζηεξηθώλ θαηλνκέλσλ 



Ρν Σξόλην Λόζεκα είλαη έλα 

λόζεκα πνπ δελ ζεξαπεύεηαη 

αιιά ειέγρεηαη 



 Πεξηνξηζκό ησλ θπζηθώλ 

δπλαηνηήησλ  

 Δπηδείλσζε ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηαζηάζεσο 

 Πηώρεπζε ησλ θνηλσληθώλ 

ξόισλ  

Τα χρόνια νοσήματα έχουν παρατεταμένες και 
βαθειές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής επειδή 

προκαλούν: 



Οι αντιδράσεις ποικϊλουν σημαντικά :  

 Αποδοχή και εκλογϊκευση  

 Αρνηση που οδηγεϊ σε ελαχιστοποϊηση της 

σημασϊας και των συνεπειών της νόσου   

 Φυγή από το πρόβλημα  

 Εμμονική αναζήτηση πληροφόρησης για τη 

νόσο  

 Άγχος, Κατάθλιψη, Υποχονδρϊαση  

 Ψυχαναγκαστική ή παρορμητική συμπεριφορά 



Οι άνθρωποι αντιδρούν στη νόσο και την  ανικανότητα που 
την συνοδεύει κατά τρόπο προσωπικό, δηλαδή μοναδικό 

 

Πολλοϊ αντιμετωπϊζουν μια πρωτοφανή σειρά στρεσσογόνων 
προκλήσεων 

  

Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νόσου 
και 

 

Υφϊστανται εκτός από σωματικές και ψυχοκοινωνικές 
φθορές 



Αλλοι κατορθώνουν να υπερκεράσουν 

τις προκλήσεις επιτυγχάνοντας ένα 

εϊδος σχέσης με τη νόσο τους  



Θεκειηώδεηο Ξαξάγνληεο πνπ 

Γηακνξθώλνπλ ηε Πρέζε ηνπ Αζζελνύο 

κε ηε Λόζν ηνπ είλαη: 

1. Ζ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΡΖΛ ΑΠΘΔΛΔΗΑ 

2. Ζ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ 



 1. ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΡΖΛ ΑΠΘΔΛΔΗΑ 



 Ζ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΔ ΘΑΘΔ ΣΟΝΛΗΑ 
ΛΝΠΝ ΔΣΔΗ ΡΟΔΗΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 

1. ΗΑΡΟΗΘΖ 

2. ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ 

3. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ  

 



Η Ιαηξηθή Δηάζηαζε ηεο Πξνζαξκνγήο 
εμαξηάηαη από παξάγνληεο -1: 

Άγλσζηε ή γλσζηή αηηηνινγία 

λόζνπ θαη ζπκπησκάησλ; 

Αβεβαηόηεηα ή βεβαηόηεηα ζε 

ζέκαηα ζεξαπείαο θαη 

πξνγλώζεσο; 

Ξεξηνξηζκέλεο ή πνιιέο 

ζεξαπεπηηθέο επηινγέο; 



Θιηκάθσζε ή όρη ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αληθαλόηεηαο; 

Δπηδείλσζε ή δηαηήξεζε ηεο 

ζεμνπαιηθόηεηαο; 

Σεηξνπξγηθή επέκβαζε; 

Ξαξελέξγεηεο θαξκάθσλ; 

Η Ιαηξηθή Δηάζηαζε ηεο Πξνζαξκνγήο 
εμαξηάηαη από παξάγνληεο -2: 



Ζ ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ 
εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο: 

► Γνκή ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

        Ώξηκε πξνζσπηθόηεηα 

► Πηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ 

        Απηνέιεγρνο 

        Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

        Αλαδήηεζε ππνζηήξημεο  

► Τπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα 

        Άγρνο 

        Θαηάζιηςε 

        Τπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο 

        πνρνλδξηαθή ππεξαπαζρόιεζε 



 Γελ έρεη μεθαζαξηζηεί πνηέο 

ζηξαηεγηθέο είλαη 

απνηειεζκαηηθόηεξεο ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ςπρηθήο επεμίαο, ππάξρνπλ 

ζπγθξνπόκελεο απόςεηο αιιά ίζσο 

απηό λα έρεη ζρέζε θαη κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

ηνπ αζζελνύο 

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ  

(coping strategies) 



ρεηηθά κε ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

επξέσο πηζηεύεηαη όηη ηνπιάρηζηνλ 

25-30% ησλ παζρόλησλ παξνπζηάδνπλ 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 

Φπρηαηξηθνί Παξάγνληεο 



Οζν πςειόηεξε είλαη ε ςπρνπαζνινγία 

ζηνπο πάζρνληεο ηόζν κεγαιύηεξε είλαη:  

 Ζ αλάπηπμε αλώκαιεο ζπκπεξηθνξάο  

 Ζ κηθξή ζπκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία  

 Ζ κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο ζεξαπείαο  

 Ζ επηδείλσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ 

ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο  

 Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ζην λνζνθνκείν  

 Ζ ζπρλόηεηα ζαλάηνπ        

Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία  



πκπηώκαηα όπσο Άγρνο, Καηάζιηςε 

θαη Φπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο, 

ηζρπξνπνηνύληαη ζηηο πεξηόδνπο 

επηδεηλώζεσο ηεο λόζνπ, 

παξεκβαίλνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο 

θαη επεξεάδνπλ πνιύ αξλεηηθά ηελ 

πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελνύο  

Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία  



 Φπρηαηξηθέο ζεξαπείεο είλαη αλαγθαίν 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ηα 

ςπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα παίξλνπλ 

απεηιεηηθό ραξαθηήξα αιιά δελ ζα 

πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ αζζελή ε 

ςεπδήο εληύπσζε όηη είλαη 

ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο θαη ηεο 

λόζνπ 

Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία  



• Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα ηξνκεξή επηπινθή 

όισλ ησλ ρξόλησλ ζσκαηηθώλ λόζσλ θαη 

όζν επηβαξύλεηαη ε λόζνο ηόζν απμάλνπλ 

νη πηζαλόηεηεο εκθαλίζεσο ηεο  

• Ζ παξαγλώξηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ε 

παξακέιεζε ηεο ζεξαπείαο ηεο ζπληζηνύλ 

ηαηξηθά ζθάικαηα πξώηνπ κεγέζνπο 

ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 



ΘΑΡΑΘΙΗΤΖ 

 Κόπσζε 

 Χακειή 
ελεξγεηηθόηεηα 

 Δηαηαξαρέο ηνπ 
ύπλνπ 

 Πνιύ πξσηλή 
αθύπληζε 

 Δηάρπηα άιγε  

 Σεκαληηθή απώιεηα 
βάξνπο 

 Σεμνπαιηθή 
δπζιεηηνπξγία 

 Υπνρνλδξηαθό 
παξαιήξεκα 

 Αξλεηηθέο ζθέςεηο  

 Μείσζε 
ελδηαθέξνληνο 

 Απειπηζία 

 Αλεδνλία  

 Σθέςεηο ζαλάηνπ θαη 
απηνθηνλίαο 

 Ιδέεο αλαμηόηεηαο, 
ελνρήο θαη ηηκσξίαο 

 Δηαηαξαρέο κλήκεο 
θαη ζπγθέληξσζεο 

 Ιδέεο πηώρεπζεο θαη 
θαηαζηξνθήο 



Από ένα σημείο και πέρα, όταν είναι υπερβολικά 

έντονο και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

γίνεται παθολογικό, παύει να είναι ένα απλό σήμα 

κινδύνου και προσλαμβάνει χαρακτήρα διαταραχής 

που επιδεινώνει τις ικανότητες προσαρμογής, 

αποδιοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων και 

εξουθενώνει τον πάσχοντα   

ΡΝ ΑΓΣΝΠ 



 Υπεξβνιηθή  αλεζπρία γηα αζήκαληα 

πξάγκαηα θαη γεγνλόηα ηεο δσήο 

 Δπζθνιία ειέγρνπ ηεο αλεζπρίαο απηήο 

 Αλακνλή δπζάξεζησλ γεγνλόησλ θαη 

θαθνηπρηώλ 

 Αϋπλία, αλήζπρνο  ύπλνο κε εθηάιηεο 

 Υπεξεγξήγνξζε  

 

Αγρώδεο Γηαηαξαρή Ππκπηώκαηα-1 



 Δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη 
εύθνιε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

 Δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο 

 Αλππνκνλεζία 

 Πξνζνρή ζηξακέλε ζηελ απεηιή 
θαη Αληρλεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Υπεξπξνζνρή θαη ππεξελδηαθέξνλ 
γηα ηελ ζσκαηηθή πγεία  

Αγρώδεο Γηαηαξαρή Ππκπηώκαηα-2 



 Εθηδρώζεης θσρίφς παιακώλ θαη 

δαθηύιφλ  

 Ψστρά άθρα  

 Σστλοσρία 

 Τατσθαρδία, έθηαθηες ζσζηοιές, 

προθάρδηα άιγε 

 Ξεροζηοκία  

 Νασηία θαη έκεηοη  

 Δηαρροχθές θελώζεης  

Αγρώδεο Γηαηαξαρή Ππκπηώκαηα-3 



 Τείνει να κατεβάζει τον ουδό του 

άλγουσ  

 Τα αγχώδη άτομα είναι περιςςότερο 

ευάλωτα ςε επώδυνα ερεθίςματα  

 Προκαλεί ςφςπαςη των γραμμωτών 

μυϊκών ινών, η οποία εκδηλώνεται, 

π.χ., και ωσ κεφαλαλγία τάςεωσ, 

οςφυαλγία κλπ.  

ΡΝ ΑΓΣΝΠ 



Τπνρνλδξηαθή δηαηαξαρή 

Ζ δηαξθήο ππεξαπαζρόιεζε ηνπ 

αζζελνύο κε ηε λόζν είλαη δπλαηόλ λα 

πξνζιάβεη ραξαθηήξα ππνρνλδξηαθήο 

δηαηαξαρήο κε αύμεζε ηεο ρξήζεσο 

ππεξεζηώλ πγείαο, δεκόζησλ θαη 

ηδησηηθώλ 

 



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ 
ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ 



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ 

 Ο ίδηνο ν αζζελήο 

 Ο ζεξάπσλ ηαηξόο 

 Η νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνύο 

 Οκάδα ζηήξημεο - Σπκπάζρνληεο 

 Πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο 

 Ψπρίαηξνο 



 Ν ΑΠΘΔΛΖΠ ΥΠ ΞΑΟΑΓΥΛ ΑΡΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

Ο αζζελήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνο 

Ο αζζελήο πξέπεη λα αλαιάβεη ηηο 

επζύλεο αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ ηνπ 

Ο ηαηξόο πξνζθέξεη ζεξαπεία, αιιά ν 

αζζελήο δηαρεηξίδεηαη ηε λόζν ηνπ 

Αλ ν ηαηξόο δελ πξνζθέξεη ζπλνιηθή 

ζεξαπεία ν αζζελήο νθείιεη λα ηνλ 

αληηθαηαζηήζεη 



Ν ΘΔΟΑΞΥΛ ΗΑΡΟΝΠ  
ΥΠ ΞΑΟΑΓΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ -1. 

 Λεηηοσργεί κέζα ζε βηουστοθοηλφληθό 

οιηζηηθό, πιαίζηο  

 Ελεκερώλεη θαη θαζοδεγεί ζε ζέκαηα 

σγείας 

 Αληηιακβάλεηαη, θαηαλοεί θαη ζσλαρηά ηα 

ζσκπηώκαηα, κε ηης ζηάζεης, απόυεης θαη 

ζησι δφής ηοσ αζζελούς.  

 

 



Ν ΘΔΟΑΞΥΛ ΗΑΡΟΝΠ  
ΥΠ ΞΑΟΑΓΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ -2 

 Σπλεθηηκά θαη άιινπο παξάγνληεο πέξαλ 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ησλ 

παξελεξγεηώλ ηεο ζεξαπείαο (π.ρ. θόζηνο) 

 Αληηκεησπίδεη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηα ήπηα ςπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα ηνπ 

αζζελνύο. 

 



Ζ Θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Ξξνζαξκνγήο 
εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο: 

 Γηαπξνζσπηθή πνζηήξημε 

 πνζηήξημε από ηελ Νηθνγέλεηα 

 πνζηήξημε από ηελ Θνηλσλία 

               Φίινη θαη Ππλεξγάηεο               

               Δξγαζηαθόο Σώξνο 

               Θνηλσληθέο πεξεζίεο 



Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε αλαθνπθίδεη 

από ηηο πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζέκαηα 

πνπ απαηηνύλ ιήςε απνθάζεσλ θαη έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε όρη κόλν ζηελ 

πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ζηνλ ρξόλν 

επηβίσζεο 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 



Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ ζα 

δερζεί ν αζζελήο από ηελ νηθνγέλεηα, 

ηνπο θίινπο, ηνπο ζπλεξγάηεο, 

δηαθξίλεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή θαη  

πιηθή θαη εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο 

ζρέζεσο.  

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 



• Οη ζπγγελείο πξνζθέξνπλ πιηθή βνήζεηα  

• Ζ νηθνγέλεηα θαη νη θίινη είλαη ηζρπξέο 

πεγέο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο 

• Οη γλσζηνί πνπ πάζρνπλ από ηελ ίδηα 

λόζν ηζσο ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πξόηππα 

πξνο κίκεζε  

• Οη ηαηξνί πξνζθέξνπλ επηθνηλσλία θαη 

απνζαθήλεζε πξνβιεκάησλ  

Κνηλσληθή ππνζηήξημε. 



Ζ ππνθεηκεληθή αλάγθε ηνπ αζζελνύο 

γηα ππνζηήξημε εμαξηάηαη 

πεξηζζόηεξν από ηελ αληίιεςε πνπ 

έρεη γηα ηελ πξόγλσζε ηεο λόζνπ 

παξά από ηηο αληηθεηκεληθέο αλάγθεο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηε λόζν     

Κνηλσληθή ππνζηήξημε. 



• Πνιιέο άδεηεο απνπζίαο θαη απώιεηα 

εκεξώλ εξγαζίαο θαηά ηηο πεξηόδνπο 

αλαδσππξώζεσο ησλ ζπκπησκάησλ 

ιόγσ αζζέλεηαο  

• Σν εξγαζηαθό stress, έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

Δξγαζία θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 



• εκαληηθό πνζνζηό αζζελώλ δελ 

κπνξεί λα εθπιεξώζεη ηθαλνπνηεηηθά 

ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα  

• Γελ αηζζάλνληαη επραξηζηεκέλνη 

• Πξνζθεύγνπλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο 

κε κεξηθή απαζρόιεζε  

• πρλόηαηε είλαη ε επηδίσμε 

ζπληαμηνδνηήζεσο 

Δξγαζία θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 



Πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνύλ νη ζνβαξνί 

πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη από ηε 

λόζν ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα 

ηαμίδηα θαη πνηθίιεο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο αλ θαη απηό εμαξηάηαη 

από ηελ θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

λόζνο  

Διεύζεξνο ρξόλνο θαη ςπραγσγία 



ΟΜΑΓΑ ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΟΥΟΗ 

• Να ειεγρζνύλ ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

θαη ζπκπηώκαηα 

• Να κάζεη ν άξξσζηνο πεξηζζόηεξα 

πξάγκαηα γηα ηε λόζν ηνπ θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο 

• Να κάζεη πγηεηλνύο ηξόπνπο δσήο, 

δηαηξνθήο θαη άζθεζεο 

• Να απνθαηαζηαζεί ε ηθαλόηεηα ηνπ λα 

δεη θαη λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα 

 



ΝΚΑΓΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ 

• Ζ νκάδα ησλ αζζελώλ, γύξσ ζηνπο 10, είλαη 

δπλαηόλ λα ζπλνδεύνληαη θαη από ζπγγελείο  

• Ζ ζεξαπεπηηθή νκάδα απνηειείηαη από εηδηθνύο 

ηαηξνύο, λνζειεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, 

δηαηηνιόγνπο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη 

ςπρνιόγνπο 

• Ρν πξόγξακκα δηαξθεί 4-6 εβδνκάδεο, ηξεηο ώξεο 

ηελ εκέξα, ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα  

 

 



ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ 

1.Δμεηάζεηο ξνπηίλαο 

2.Φπζηθή εμάζθεζε 

3.Γηδαζθαιία:  

•  Ρερληθώλ αληηκεηώπηζεο δπζιεηηνπξγηώλ 

•  Αλαηνκία-Φπζηνινγία 

•  Ππκπηώκαηα, ζεξαπείεο, θάξκαθα  

•  Πσζηή δηαηξνθή 

•  Πσζηή ρξήζε ζπζθεπώλ 

 

 

 



ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ 

4. Σεηξηζκό ςπρνθαηαπόλεζεο (stress) 

5. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

6. Ρερληθέο ραιάξσζεο 

7. Τπραγσγία ζηελ Ρέρλε 

5. Αλάπηπμε δεζκώλ θαη θνηλσληθόηεηαο 

κεηαμύ ησλ κειώλ 



Ν Οόινο ηνπ Τπρηάηξνπ 

1. Λα δηαγλώζεη ηελ ςπρηαηξηθή θαηάζηαζε 

2. Λα δηεπθξηλίζεη ηελ ζρέζε ηεο κε ηελ 

ζσκαηηθή δηαηαξαρή 

3. Λα εθηηκήζεη ηηο επηπηώζεηο ζηελ πξόγλσζε 

ηεο ςπρηαηξηθήο ζπλλνζεξόηεηαο 

4. Λα ζπζηήζεη θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή 

ζηξαηεγηθή 

5. Λα ζπκβάιιεη ζηνλ ρεηξηζκό θαη άιισλ, 

ιηγώηεξν θαλεξά ςπρηαηξηθώλ 

θαηαζηάζεσλ 



Σα ηειεπηαία ρξόληα ην επίθεληξν ηεο 

θξνληίδαο ηνπ ρξνλίσο πάζρνληνο 

κεηαθηλήζεθε ζην ζπίηη ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ 

ρξόλνπ παξακνλήο ζην λνζνθνκείν  

Δηζη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη 

αλαιακβάλνπλ κεγαιύηεξν ξόιν ζηε 

θξνληίδα ηνπ αζζελνύο  

Οηθνγέλεηα  



Oιόθιεξε ε νηθνγέλεηα, νρη κόλν ν 

αζζελήο, βηώλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγεί ε λόζνο 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ε 

νηθνγέλεηα ηε λόζν, έρεη ηζρπξέο 

επηπηώζεηο ζηελ θαιή θπζηθή θαη 

ςπρνθνηλσληθή θαηάζηαζε όισλ ησλ 

κειώλ ηεο 

Οηθνγέλεηα  



Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη πεξηιακβάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θάιπςεο ελόο κεγάινπ 

θάζκαηνο αλαγθώλ ηνπ αζζελνύο 

Ζ θάζε νηθνγέλεηα νξγαλώλεη απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηνλ δηθό ηεο ηξόπν θαη 

έηζη ν ξόινο ηεο σο δηαπαηδαγσγνύ θαη 

πξναγσγνύ ηεο πγείαο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο 

Οηθνγέλεηα  



ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ  
ΥΠ ΞΑΟΑΓΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ -1 

 Αληηκεηώπηζε ζπκπησκάησλ 

 Σξήζε θαη παξαθνινύζεζε 

κεραλεκάησλ 

 Δθηίκεζε ζεηξάο παξακέηξσλ πγείαο 

 Ππκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

αζζελνύο λα θξνληίζεη ηνλ εαπηό ηνπ 

 Ξαξνρή ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο 



ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ  
ΥΠ ΞΑΟΑΓΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ -2 

• Ζ λόζνο πξνθαιεί αιιαγέο ησλ ηζνξξνπηώλ 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζπρλά εκθάληζε 

δπζιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ 

• Ξνιιέο θνξέο ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο από ηνπο αζζελείο  

 



• Πνιιέο θνξέο είλαη αλαπόθεπθην όιε ε 

νηθνγέλεηα λα εκπιαθεί ζηα ζπκπηώκαηα 

ηνπ αζζελνύο  

• Οη δηάθνξεο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζεξαπείεο, κεηαηξέπνληαη ζε 

θεληξηθό θαζεκεξηλό ζέκα απμάλνληαο 

ηηο εληάζεηο ηελ αλεζπρία θαη ηηο ηξηβέο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα     

Οηθνγέλεηα  



Ζ νηθνγέλεηα δελ είλαη πάληνηε παξάγσλ 

θξνληίδαο γηα ην αζζελέο κέινο 

Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ επηβάξπλζε ηεο λόζνπ δηα ηεο 

παξακειήζεσο ηνπ αζζελνύο θαη ηεο 

αδηαθνξίαο πξνο απηόλ 

Οηθνγέλεηα  



ηελ νξγάλσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο,  

 νη ςπρηαηξηθνί ζπληειεζηέο πξέπεη λα 

ζπλεθηηκώληαη ζην επίπεδν πνπ επηβάιιεη ε 

ζνβαξόηεηα θαη ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ 

αζζελνύο 

 νη κεραληζκνί ακπλαο πνπ εθδηπιώλεη ε 

νηθνγέλεηα λα αμηνπνηνύληαη εηζη σζηε θαη ε 

νηθνγέλεηα λα βξίζθεη λέν επηπεδν ηζνξξνπίαο 

θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε αμηόινγν ζύκκαρν ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ  



Έλαο επηθίλδπλνο κεραληζκόο 

ραξαθηεξίδεηαη από:  

αλεπάξθεηεο ζηελ δπλαηόηεηα 

ζηήξημεο ηνπ αζζελνύο  

ηζρπξέο ηάζεηο κεξπθαζκνύ  

αδπλακία ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

απεηιήο ηεο ζρεηηδόκελεο κε ηε λόζν 

αίζζεκα αβνεζεζίαο  

Οηθνγέλεηα  



Δλαο άιινο κεραληζκόο είλαη ηεο 

εγθπζηώζεσο (encapsulation) πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ζπζπείξσζε ηεο 

νηθνγέλεηαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

πεξηραξάθσζεο θαη ζπγθάιπςεο θάζε 

ζηνηρείνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε λόζν  

Οηθνγέλεηα 



 Έρνπλ ειαζηηθόηεηα 

 Βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζαλ θπζηνινγηθό 
δεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηαζηάζεσο 

 Σα κέιε έρνπλ παξόκνηεο απόςεηο  

 Δπεξεάδνληαη ιηγώηεξν από ηηο ζεξαπείεο θαη 
ηηο παξελέξγεηεο ηνπο   

 Βιέπνπλ ηηο απνθιίζεηο από ην θπζηνινγηθό 
ζαλ πξνζσξηλέο  

 Υξεζηκνπνηνύλ εύζηνρα ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 
ηνπο μαλαθέξνπλ ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε 

Οηθνγέλεηεο πνπ πξνζαξκόδνληαη επθνιώηεξα: 



Σξεηο ηξόπνη επηθνηλσλίαο, ζε ζρέζε κε 

θόβνπο, ακθηβνιίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, 

ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ δεπγαξηώλ έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ πάζρεη από ΥΔΝ.  

• Μεξηθά δεπγάξηα ζπλνκηινύλ ιηγν-πνιύ 

αλνηθηά  

• Άιια δελ κηινύλ κεηαμύ ηνπο αλ θαη ζε 

κεξηθέο πεξηπηώζεηο κηινύλ ζε ηξίηα 

πξόζσπα  

• Άιια έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ηε 

λόζν κε απνηέιεζκα λα αλαθύνληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο  

Οηαλ λνζεί ζύδπγνο 



Ζ δηάγλσζε επηδξά ζην ζύλνιν ηεο 

νηθνγέλεηαο αιιά ηα παηδηά είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηα 

Πνιύ ζνβαξά εξσηήκαηα δελ έρνπλ 

απαληεζεί όπσο:  

αλ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ 

ηελ αιήζεηα,  

αλ ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ θάπνην 

ξόιν,  

 λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

Οηαλ λνζεί γνλέαο 



Ο ηξόπνο πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηώλ 

γηα ν,ηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί είλαη έλα 

ζέκα όρη θαιά κειεηεκέλν  

Σν αλαπηπμηαθό ζηάδην ηνπ παηδηνύ θαη 

ην ζηάδην ηεο λόζνπ είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

Υξεηάδεηαη πξνζνρή ώζηε λα 

απνθεπρζνύλ ζνβαξέο ςπρνινγηθέο 

ζπλέπεηεο ζην παηδί    

Οηαλ λνζεί γνλέαο 



Ζ νηθνγέλεηα δηέξρεηαη κηα πεξίνδν:  
1.Μεηαβάζεσο ζε κηα θαηάζηαζε πνπ 

ζα ηεο επηηξέπεη λα δεη κε έλα παηδί 
πνπ πάζρεη 

2.Αβεβαηόηεηαο κεηά ηε δηάγλσζε θαη 
ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ζηξαηεγηθώλ γηα 
ηελ αλαδόκεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

3.Καη ηέινο δόκεζε κηαο «λέαο 
πξαγκαηηθόηεηαο» θαηά ηελ νπνία ε 
θύζε ηεο αβεβαηόηεηαο κεηαβάιιεηαη  

Οηαλ λνζεί παηδί 



 πλεθηηθόηεηα, εθθξαζηηθόηεηα, 

βαζκόο ζπγθξνύζεσλ θαη άιινη 

παξάγνληεο νηθνγελεηαθήο αηκόζθαηξαο  

(π.ρ. πνηόηεηα ησλ κεζεκβξηλώλ 

γεπκάησλ) έρνπλ έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο 

ζηε δηακόξθσζε απηώλ ησλ 

αλαδνκήζεσλ  

Οηαλ λνζεί παηδί 



Σν αίζζεκα αβνεζεζίαο πνπ βηώλνπλ 

απηνί πνπ πξνζπαζνύλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ πόλν ηνπ πάρνληνο 

παηδηνύ θαη γεληθόηεξα ηηο επηπηώζεηο 

ηνπ πόλνπ ζε όιελ ηελ νηθνγέλεηα είλαη 

αμηόινγνο δείθηεο.  

Οη κεηέξεο π.ρ. παξνπζηάδνπλ πνιύ 

ρακειώηεξε απηνεθηίκεζε από ηνπο 

παηέξεο. 

Οηαλ λνζεί παηδί 



Ζ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ  
ΕΥΖΠ ΠΡΝ ΣΟΝΛΗΝ ΛΝΠΖΚΑ 



Ζ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο δσήο, ζπλδπαζηηθό 

απνηέιεζκα αληηθεηκεληθώλ πεξηζηάζεσλ 

θαη ππνθεηκεληθώλ αληηιήςεσλ ηνπ αηόκνπ 

Ξνηόηεηα Εσήο 

Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία όπσο: 

• Αίζζεζε επεμίαο  

• Οκαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε 

• Ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αμηνπνηεί ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

ηνπ παξέρνληαη  



Ζ Ξνηόηεηα Εσήο ζην Σξόλην Λόζεκα 
Δμαξηαηαη απν Ξαξαγνληεο νπσο: 

 Ύθεζη ή έξαπζη ηων ζςμπηωμάηων 

 Παπενέπγειερ θαπμάκων 

 Σςσνόηηηα ειζαγωγών ζηο νοζοκομείο 

 Βεληίωζη ή επιδείνωζη ηηρ ππογνώζεωρ 

 Χειποςπγικέρ επεμβάζειρ 

 Φςζική δπαζηηπιόηηηα 

 Επγαζιακή αποδοηικόηηηα 

 Ψςσολογική καηάζηαζη 

 Υποζηήπιξη ηος αζθενούρ 



Η εθηίκεζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα 
ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο είλαη ζε 
κεγάιν βαζκό ππνθεηκεληθή, ξεπζηή θαη 
εμαξηάηαη από ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ  

Πνηόηεηα Εσήο 



Οη άμνλεο πεξί ηνπο νπνίνπο ζηξέθεηαη 
είλαη:   
• Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο  
• Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  
• Η ζεμνπαιηθή δσή  
• Ο γάκνο  
• Η εξγαζία θαη ε επαγγεικαηηθή δσή  
• Οη θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

Πνηόηεηα Εσήο 



Δηαθξίλεηαη ζε:  

• Γεληθή πνηόηεηα δσήο  

• Πνηόηεηα δσήο ζρεηηδόκελε κε ηελ 

πγεία  

• Πνηόηεηα δσήο πνπ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλε λόζν 

Πνηόηεηα Εσήο 



Ζ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή 

θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο Γεληθήο 

Πνηόηεηαο δσήο αλαθέξεηαη ζε 

αλαληηθαηάζηαηεο πιεπξέο ηεο δσήο θαη 

αθνξά ην ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ.    

Γεληθή Πνηόηεηα Εσήο 



Δίλαη δπλακηθή έλλνηα επξηζθόκελε 

ζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο λόζνπ θαη 

κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηνπ αζζελνύο ζε 

απηήλ  

H ζρεηηδόκελε κε ηελ Τγεία Πνηόηεηα Εσήο 



 Φπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα όπσο 

άγρνο, θαηάζιηςε θαη 

ςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο 

παξεκβαίλνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο 

λόζνπ θαη επεξεάδνπλ πνιύ 

αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ 

αζζελνύο.  

 

 

Πνηόηεηα Εσήο 



ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ 

ΝΟΟΤ 

Χεηξόηεξε Πξόγλσζε:  

    ► Παξαλνεηδήο Επηζεηηθόηεηα θαη/ή 

    ► Καηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα  

Καιύηεξε Πξόγλσζε:  

    ► Παληξεκέλνη αζζελείο  

    ► Μεγάιε δηάξθεηα γάκνπ  

    ► Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θαιύηεξε 

       πξόγλσζε από ηνπο λεώηεξνπο 
       



Πνιινί αζζελείο ιόγσ ηνπ θόβνπ από 

ηηο αλεπηζύκεηεο επηπηώζεηο ησλ 

δηαγλσζηηθώλ ρεηξηζκώλ θαη 

ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ απνθεύγνπλ 

ηελ επαθή κε ηνλ ηαηξό θαη δελ 

ζπκκνξθώλνληαη ζην ζεξαπεπηηθό 

πξόγξακκα. 



Από ην άθξν ηεο απόθξπςεο κέρξη ην 

άθξν ηεο απνθάιπςεο ν ηαηξόο, ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα θηλήηαη κε πιήξε 

άλεζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα ζα νξγαλώζεη ην είδνο ηεο 

ελεκέξσζεο πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ αζζελή 

θαη δηεπθνιύλεη ηε ζεξαπεία ηνπ.  

Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνύο 



Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη ππό όξνπο, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη:  

• Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αζζελνύο  

• Ζ κόξθσζε ηνπ θαη  

• Σν είδνο ησλ δηαπξνζσπηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ ππνζηεξίμεσλ πνπ 

δέρεηαη 

Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνύο 



Σνβαξό πξόβιεκα δεκηνπξγεί ζηνπο 

αζζελείο ην αίζζεκα νηη έρνπλ ιίγε 

πιεξνθόξεζε θαη γη’απηό ηείλνπλ λα 

ζπκβνπιεύνληαη πεξηζζόηεξνπο ηαηξνύο.  

Ο ξόινο ηνπ ηαηξνύ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

αζζελνύο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο γηαηί από 

απηήλ ζα εμαξηεζεί ε ζπκκόξθσζε ζηε 

ζεξαπεία θαη θαη΄επέθηαζε ε πνξεία ηεο 

λόζνπ θαη ε πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελνύο.  

Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνύο 



Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, 

θαζώο ν αζζελήο 

πξνζαξκόδεηαη, θαζίζηαηαη θαη 

ηθαλόηεξνο λα δερζεί όιε ηελ 

αιήζεηα ε νπνία επνκέλσο 

κπνξεί λα ηνπ δνζεί ζηαδηαθά.  

Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνύο 





Treatment of Pain 



Syndromes That Overlap  

With Fibromyalgia 

The neurologist sees chronic headache, the gastroenterologist 

sees IBS, the otolaryngologist sees TMJ syndrome, the 

cardiologist sees costochondritis, the rheumatologist sees 

fibromyalgia, and the gynecologist sees PMS. 




