
Ελευθερύα Άνθη - Χυχολόγοσ



 υγεύα & αςθϋνεια: 

προώόν αλληλεπύδραςησ μεταξύ βιολογικών, 
ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

Taylor, S.E. (1999). Health Psychology. McGraw-Hill, New York



Οι δυςκολύεσ



 υμπτώματα όπωσ η φαγούρα μπορεύ να εύναι πολύ 
ενοχλητικϊ για τουσ αςθενεύσ.

 Οι θεραπεύεσ μπορεύ να εύναι κουραςτικϋσ όταν εύναι 
χρονοβόρεσ ό απαιτούν τη φροντύδα από οικεύουσ.

 Οι παρενϋργειεσ των θεραπειών προβληματύζουν 
ιδιαύτερα τουσ αςθενεύσ.



 Η ψωρύαςη ςαν δερματικό νόςοσ ςυχνϊ ςυνοδεύεται 
από αλλαγϋσ ςτην εξωτερικό εμφϊνιςη.

 Η ορατότητα τησ νόςου μπορεύ να μειώςει την αύςθηςη 
ελϋγχου του αςθενό, 

καθώσ μειώνονται οι επιλογϋσ του πότε και πώσ θα μϊθει 
κϊποιοσ για την κατϊςταςη τησ υγεύασ του.



 Αςταθεύσ και 
απρόβλεπτεσ περύοδοι 
εξϊρςεων και υφϋςεων

 Παρατεταμϋνο ϊγχοσ

 Διαρκώσ μεταβαλλόμενη 
εξωτερικό εμφϊνιςη

 Απρόβλεπτη 
περιοδικότητα & 
κυμαινόμενη 
ςοβαρότητα

 Ανϊγκη για νόημα

 Αιτιολογύα ?



 Αντιληπτό τύγμα

 Πραγματικό τύγμα

 Απομόνωςη



 Άγχοσ

 Αύςθημα ντροπόσ & ενοχϋσ

 Ανηςυχύεσ για την εικόνα του ςώματοσ

 Φαμηλό αυτό-εκτύμηςη



Μεύζονα καταθλιπτικό διαταραχό

Αγχώδεισ διαταραχϋσ: 
-κοινωνικό φοβύα, μετατραυματικό διαταραχό του ςτρεσ

ωματόμορφεσ διαταραχϋσ: 
-διαταραχό ςωματικόσ δυςμορφύασ

Διατροφικϋσ διαταραχϋσ:
-ανορεξύα και βουλιμύα

Χυχωτικϋσ διαταραχϋσ

Διαταραχϋσ προςωπικότητασ: 
-οριακό, ναρκιςςιςτικό, δραματικό, ιδεοψυχαναγκαςτικό



Η ψυχολογικό υποςτόριξη



Ατομικό ψυχολογικό υποςτόριξη:

 Να διερευνόςουν τισ δυςκολύεσ που βιώνουν λόγω τησ 
ψωρύαςησ και να αποκτόςουν επύγνωςη των 
παραγόντων που ςυμβϊλλουν ςτη διατόρηςη αυτών 
των δυςκολιών

 Να επεξεργαςτούν θϋματα που μπορεύ να ςχετύζονται 
ϋμμεςα με την ψωρύαςη

 Να αναπτύξουν χρόςιμεσ ςτρατηγικϋσ αντιμετώπιςησ

 Να ςυμφιλιωθούν με την αςθϋνεια



Ομαδικό ψυχολογικό υποςτόριξη:

 Να αντιμετωπύςουν δυςκολύεσ ςε κοινωνικϋσ 
καταςτϊςεισ

 Να ςυζητόςουν τα προβλόματϊ τουσ με ανθρώπουσ 
που μπορούν να τουσ καταλϊβουν «εκ των ϋςω»

 Να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηςη τησ νόςου 
μϋςα από τισ εμπειρύεσ των ϊλλων αςθενών

 Να αποκτόςουν και να αναπτύξουν μια ποικιλύα νϋων 
δεξιοτότων και να εξαςκηθούν με τα ϊλλα μϋλη

 Να λϊβουν ςυναιςθηματικό και κοινωνικό υποςτόριξη



Ο ρόλοσ του φαρμακοποιού



 Πληροφόρηςη, Εκπαύδευςη, Υαρμακευτικό φροντύδα

 Τπεύθυνοι να παρϋχουν πληροφορύεσ ςτουσ αςθενεύσ 
για τη

 διαχεύριςη του κινδύνου 

 εκτύμηςη του κινδύνου

 Ποιοτικό φροντύδα των αςθενών



 υλλϋγουν επαρκεύσ πληροφορύεσ ςε ςχϋςη με τισ 
γνώςεισ και τισ πεποιθόςεισ των αςθενών γύρω από τη 
φαρμακολογύα και τισ αγωγϋσ.

 Απευθύνουν ερωτόςεισ ςτουσ αςθενεύσ και παρϋχουν 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ οδηγύεσ λόψησ, τισ 
παρενϋργειεσ και τα ανεπιθύμητα αποτελϋςματα τησ 
αγωγόσ.

 Εκπληρώνουν ό υπερβαύνουν τισ προςδοκύεσ των 
αςθενών τουσ για ευαύςθητη διαπροςωπικό επικοινωνύα.



 Ανϊγκη για αμοιβαύα ςχϋςη ςυνεργαςύασ

Ρόλοι:

 Πληροφόρηςη

 Τπεύθυνη ςυμπεριφορϊ

 Διαπροςωπικό επικοινωνύα

 Δημιουργύα μιασ ςχϋςησ πελατοκεντρικόσ

 Ενεργό επικοινωνύα ςχετικϊ με τη φροντύδα τησ υγεύασ



Σο ωματεύο Καλυψώ



 Τποςτόριξη αςθενών με ψωρύαςη:

 Αντιμετώπιςη μη ιατρικών ζητημϊτων

 Βελτύωςη ποιότητασ ζωόσ

 Ενημϋρωςη αςθενών

 Προαγωγό διαπροςωπικών ςχϋςεων

 Τπηρεςύεσ ψυχολογικόσ υποςτόριξησ

 Καταπολϋμηςη κοινωνικού ςτύγματοσ

 Διεκδύκηςη δικαιωμϊτων των αςθενών
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