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Το έργο ΑΛΓΕΑ 

 2 θάζεηο 

 Έξεπλα 

 Παξέκβαζε  



Τι είναι ο πόνος; 

 Ο πόλνο είλαη κηα δπζάξεζηε αηζζεηεξηαθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ε νπνία κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε πξαγκαηηθή ε επαπεηινύκελε 

βιάβε ησλ ηζηώλ ή κε εξεζηζκό ηνπο (Merskey & 

Bogduk, 1994) 

 “Αηληγκαηηθό” αίζζεκα θαη πνιπδηάζηαην (Craig, 

2003; Melzack,1999; Raiville et al., 1999). 

  Πξντόληα πόλνπ: Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, 

αληηδξάζεηο απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο: κπνξνύλ λα 

κεηαβάιινπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πόλνπ.  

 

 



Σστνόηηηα και ζσνέπειες 

 Πεξίπνπ 20- 25% ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ 

ππνθέξεη από ρξόλην πόλν (Breivik et al., 

2006)  

 Σημανηικές επιπηώζεις: 

 Σσκαηηθέο 

 Ψπρνινγηθέο θαη ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ πάζρνληα 

 Σηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία 

 Οηθνλνκηθέο (Turk, 2002). 



Το βιουστοκοινφνικό μονηέλο 

πόνοσ 

 Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ νξγαληθώλ, 

ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξαγόλησλ.  

 Γηαηνκηθέο δηαθνξέο θαη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη 

αληίδξαζεο ζηνλ πόλν.  
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Η έννοια ηης ασηό- ρύθμιζης (self 

regulation) 

 Η ασηο-ρύθμιζη αναθέρεηαι ζηις διεργαζίες μέζφ ηφν οποίφν 
λαμβάνει τώρα η ζσμπεριθορά. Είναι, δηλαδή, η ζσνετής 
διαδικαζία ενεργοποίηζης και ‘καθοδήγηζης’ δραζηηριοηήηφν 
ποσ ζσνηελεί ζηην προζέγγιζη ή ηην απομάκρσνζη από 
διαθορεηικά είδη ζηότφν (Rasmussen et al., 2006).    Ordo ab 
chao… 

 Δεν αναθερόμαζηε ζε ασηορρύθμιζη ηοσ εασηού μόνο, αλλά 
και από ηον εασηό. 

 Κοινό ταρακηηριζηικό ηφν ζτεηικών θεφριών είναι η άμεζη ή 
έμμεζη αναθορά ζε ζηότοσς, καθώς και η ανηίληυη ηοσ 
προζώποσ φς ενεργηηικού παράγονηα. 





Common Sense Model (Leventhal et al., 2001, 2003): 
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Μέζνδνο 

ην «ελζσκαησκέλν» δείγκα: 
121 Αζζελείο κε πόλν  
39.69% κε ξεπκαηνεηδή λόζν, 60,31% κε ζνβαξό κπνζθειεηηθό πξόβιεκα (π.ρ., 
ηζρηαιγίεο) 
MO αζζέλεηαο= 13.25 έηε (ΣΑ= 15.65) 
24.2% άλδξεο θαη 75.8% γπλαίθεο 

ΜΟ ειηθίαο= 55.54 έηε (ΣΑ= 12.32, min-max= 25-78) 
77.3% έγγακνη 

 

50 Αζζελείο ρσξίο ρξόλην πόλν 

80% ρξόλην λεθξνινγηθό πξόβιεκα, 20% ΚΑΠ 

MO αζζέλεηαο= 12.70 έηε (ΣΑ= 10.47) 
56% άλδξεο θαη 44% γπλαίθεο 

ΜΟ ειηθίαο= 59.35 έηε (ΣΑ= 15.55, min-max= 23-81) 
68.1% έγγακνη 



Εξγαιεία: 
Οι αναπαραστάσεις Ασθένειας κεηξήζεθαλ κε ην Revised Illness 
Perception Questionnaire (Moss-Morris et al., 2002). Μεηξήζεθαλ 7 
αλαπαξαζηάζεηο: ρξνληόηεηα, θπθιηθόηεηα, ζπλέπεηεο, πξνζσπηθόο 
έιεγρνο, ζεξαπεπηηθόο έιεγρνο, θαηαλόεζε αζζέλεηαο, ζπλαηζζεκαηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο (Cronbach’s as > .68) 
 

H ποιότητα ζφής κεηξήζεθε κε ην RAND SF-36 Health Survey (Ware 
& Sherbourne, 1992; Stewart & Ware, 1992) (Cronbach’s as > .75) 
 

Η Κλίμακα Καταστρουοποίησης τοσ Πόνοσ (Sullivan, 1995, 
2009), πνπ κεηξά 3 αληηδξάζεηο: κεξπθαζκό, κεγηζηνπνίεζε θαη 
αίζζεκα αβνήζεηνπ (Cronbach’s as > .65) 
 

Άγτος και κατάθλιυη κεηξήζεθαλ κε ην Hospital Anxiety and 
Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983; Mystakidou et al., 2004) 
(Cronbach’s as > .77). 



Όιεο νη αλαιύζεηο έγηλαλ ειέγρνληαο γηα ηηο 
κεηαβιεηέο: θύιν, ειηθία θαη ρξόληα λόζεζεο. 

Μεηαμύ αζζελώλ κε ξεπκαηνεηδή αζζέλεηα θαη κε 
κπνζθειεηηθή λόζν δηαπηζηώζεθε κόλν κηα κηθξή 
δηαθνξά: 
Κπθιηθόηεηα αζζέλεηαο, ΡΑ > Μ, Δκ.ν. = .39 (p < .05, 

η2=.05) 



Διαφορές στις αναπαραστάσεις 

Αναπαράσταση 
τρόνιοσ πόνοσ 

Μέσος 
όρος 

  

ΤA Διαυορά με ασθενείς τωρίς πόνο 

Χξνληόηεηα 3.42 .63  -.53 (p< .oo1, η2=.14)  

Κπθιηθόηεηα 3.48 .87  1.39 (p< .oo1, η2=.27)  

πλέπεηεο 3.07 .63  -.85 (p< .oo1, η2=.23)  

Πξνζσπηθόο 
έιεγρνο 

  
3.18 

  
.61 

  
 -.53 (p< .o1, η2=.07) 

Θεξαπεπηηθόο 
έιεγρνο 

  
3.26 

  
.65 

  
-.49 (p< .o1, η2=.08)  

Καηαλόεζε 3.24 .76 -1.21 (p< .oo1, η2=.25)  

πλαηζζεκαηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο 

  
2.94 

  
.78 

  
p> .o5, η2=.02 



Διαφορές σε ποιότητα 

ζωής 
Δείκτης Μέσος 

όρος 
ΤΑ Διαυορά με ασθενείς τωρίς 

πόνο 

Καηάζιηςε .93 .54 .12 (p> .o5, η2=.02)  

Άγρνο 1.41 .62 .58 (p< .oo1, η2=.11)  

Πεξηνξηζκνί από 
ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα 

44.31 29.16 -23.91  (p< .o5, η2=.04)  

Πεξηνξηζκνί από ςπρηθά 
ζπκπηώκαηα 

54.75 27.05 -27.05 (p< .oo1, η2=.12)  

Κόπσζε 42.69 16.93 -14.67 (p< .o5, η2=.06)  

Ψπρηθή επεμία 49.98 19.94 -6.87 (p> .o5, η2=.01)  

Γεληθή πγεία 37.87 20.79 -2.36 (p> .o5, η2=.01)  

Κνηλσληθή πγεία 54.46 26.43 -11.42 (p> .o5, η2=.01)  

Πόλνο 42.15 27.72 -41.43 (p< .oo1, η2=.28)  

σκαηηθά ζπκπηώκαηα 42.15 27.72 -27.66 (p< .o1, η2=.08)  



Συσχετίσεις 

Μηα «ζεηηθόηεξε» αλαπαξάζηαζε (κεγαιύηεξε θαηαλόεζε, 
κεγαιύηεξε αίζζεζε ειέγρνπ, ιηγόηεξε ‘θπθιηθόηεηα’, επηόηεξα 
ζπλαηζζήκαηα) ζρεηίδεηαη κε  
θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο (π.ρ., ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα, 
πεξηνξηζκνύο δξάζεο, αίζζεζε πόλνπ),  
κηθξόηεξε θαηαζηξνθνπνίεζε (θαη γηα ηηο 3 δηαζηάζεηο ηεο). 
 

Καη νη 3 δηαζηάζεηο ηεο θαηαζηξνθνπνίεζεο ζρεηίδνληαη 
ζπζηεκαηηθά κε αξλεηηθό ηξόπν κε όινπο ηνπο δείθηεο πγείαο 
(.60< rs < .27). 



Διεργασίες 

Καηαλόεζε αζζέλεηαο 

Κπθιηθόηεηα 

Πξνζσπηθόο έιεγρνο 
(παραδειγματικά 

Καηάζιηςε 

Σσκαηηθά ζπκπηώκαηα 
(παραδειγματικά) 

Χξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ Preacher and Hayes (2008) γηα έιεγρν εηδηθώλ έκκεζσλ επηδξάζεσλ κε 

ρξήζε bootstapping (Ν = 5000) θαη CI 



Σύλνιν: CI = -.26 σο -.06 

+ Αίζζεκα αβνήζεηνπ 

Σύλνιν: CI = .06 σο .23 

+ Αίζζεκα αβνήζεηνπ 

Σύλνιν: CI = -11.64 σο -1.52 

+ Μεξπθαζκόο, Μεγηζηνπνίεζε 

Σύλνιν: CI = 1.72 σο 11.09 

+ Όια ηα επηκέξνπο 



Σύλνιν: CI = -.15 σο .08 

Καλέλα επηκέξνπο   

Σύλνιν: CI = .05 σο 12.15 

+ Μεγηζηνπνίεζε 



Παρεμβάζεις διατείριζης πόνοσ 

 Φαξκαθεπηηθή 

 Παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο 

θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ επίηαζεο ηνπ πόλνπ  

 ΓΣΘ 

 Ψπρνεθπαίδεπζε 

 Σπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο  

 Γλσζηηθέο ηερληθέο  

 Σηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο 

 Δλίζρπζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 



Διατείριζη ηοσ πόνοσ 

 Θεξαπεία ή Γηαρείξηζε;  

 Αλάγθε δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ 

   



Παρέμβαζη ΑΛΓΕΑ 

Σσνάνηηζη 1η:  
 Γλσξηκία 

  “Χηίζηκν” ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ζπλνρήο ηεο νκάδαο 

 παξαηήξεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πόλνπ αηζζεηεξηαθά θαη 

απαιιαγκέλε από ηηο ππόινηπεο ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ 

θάλεη 

Σσνάνηηζη 2η:  
 Καηαλόεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πόλνπ θαη ηερληθώλ 

δηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηεξεύλεζε 

ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο.  



Παρέμβαζη ζσνέτεια... 

Σσνάνηηζη 3η:  
 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ αμηώλ θαη ζηόρσλ 

 δεκηνπξγία ππμίδαο αμηώλ  

Σσνάνηηζη 4η:  
 Αλαγλώξηζε γλσζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη πξαθηηθώλ 

δπζθνιηώλ 

 δηαρείξηζε κεξπθαζκνύ θαη εζηίαζε ζην εδώ θαη ηώξα.  

Σσνάνηηζη 5η:  
 Παξαηήξεζε εαπηνύ, απνζύλδεζε από ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, απηόζπκπόληα θαη απην- απνδνρή  



Παρέμβαζη ζσνέτεια.... 

Σσνάνηηζη 6η:  
 Απνδνρή  

 Δλεξγνπνίεζε (Γξαζηεξηνπνίεζε θαη Άζθεζε)  

Σσνάνηηζη 7η:  
 Γξάζεηο δέζκεπζεο (απνζηαζηνπνίεζε, θαη δηαρείξηζε 

ζπκπεξηθνξώλ πόλνπ) 

Σσνάνηηζη 8η: 

 Δμάζθεζε ζηελ ελζπλεηδεηόηεηα θαη θιείζηκν  



Συζήτηση  

 ε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο ρσξίο ρξόλην πόλν, νη αζζελείο 
κε πόλν αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο σο 
αξλεηηθόηεξε: ιηγόηεξν ειέγμηκε, πεξηζζόηεξν αθαηαλόεηε, 
πην απξόβιεπηε. 

 Επίζεο, αλαθέξνπλ ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο, θπξίσο ζε ό,ηη 
αθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπο. 

 Οη αξλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πόλνπ ζρεηίδνληαη κε 
ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο, κε ηελ θαηαζηξνθνπνίεζε ηεο 
εκπεηξίαο ηνπ πόλνπ σο ελδηάκεζν βήκα. 



 Σα επξήκαηα δελ μαθληάδνπλ, αιιά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηα 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ. 

Γηα παξάδεηγκα, ην εύξεκα όηη  
 ε αξλεηηθή αλαπαξάζηαζε θαίλεηαη λα αθνξά ζηελ αίζζεζε ειέγρνπ, 

ή όηη 
 νη δηαθνξέο ζηελ πνηόηεηα δσήο αθνξνύλ ζε πεξηνξηζκνύο δξάζεο, 

αιιά όρη ζηα γεληθά επίπεδα ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο 
πγείαο,  

   κπνξνύλ λα θαλνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα απηά ηα «εηδηθά» 
πξνγξάκκαηα, όπσο θηινδνμεί λα είλαη ην ΑΛΓΕΑ. 
 Πξνγξάκκαηα απεπζπλόκελα ζηνπο αζζελείο 

 Πξνγξάκκαηα απεπζπλόκελα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 



 Σεκαληηθή ε θαηαλόεζε όισλ ησλ πηπρώλ ηνπ 

πόλνπ 

 Αλάγθε εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο 

 Σεκαληηθόηεηα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο  
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Αλλά και αρκετά πλεονεκτήματα! 


