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Σκοπόρ
Η εξέηαζη ηηρ επίδπαζηρ μιαρ παπεμβαηικήρ ηεσνικήρ 

διασείπιζηρ ηος ζηπερ ζηιρ ανηιλήτειρ, ηη τςσική ςγεία 

και ηιρ ζςμπεπιθοπέρ ςγείαρ αζθενών με ζηεθανιαία 

νόζο.

Διζαγωγή

Οι τςσολογικοί παπάγονηερ εμπλέκονηαι ηόζο ζηην

ππόκληζη όζο και ζηην ππόγνυζη ηηρ ζηεθανιαίαρ

νόζος. Διάθοπερ παπεμβαηικέρ μέθοδοι έσοςν ελεγσθεί

μέζα από κλινικέρ δοκιμέρ υρ ππορ ηην

αποηελεζμαηικόηηηα ηοςρ ζε αςηούρ ηοςρ αζθενείρ. Η

ηεσνική ηηρ αςηό-επιβεβαίυζηρ θανεπώνει ηα

εςεπγεηικά οθέλη υρ ππορ αςηέρ ηιρ παπαμέηποςρ.

Ωζηόζο, δεν ςπάπσοςν ζσεηικά εςπήμαηα ζε αζθενείρ

με ζηεθανιαία νόζο.

Μεθοδολογία

Το ςλικό μαρ αποηέλεζαν 100 άηομα. Σηην παπούζα 

μελέηη επιλέσθηκε παπάλληλα με ηην ομάδα 

παπέμβαζηρ (n=50 άηομα) και η σπήζη μιαρ ομάδαρ 

ελέγσος (n=50 άηομα). Οι δύο ομάδερ ζςμπλήπυζαν 

μια θόπμα κοινυνικο-δημογπαθικών, 

ανθπυπομεηπικών και ιαηπικών μεηαβληηών, ηον 

M.O. υπών ύπνος ηιρ ηελεςηαίερ 15 ημέπερ, ηην 

αςηό-αναθοπά ςγείαρ και ηιρ κλίμακερ Healthy 

Lifestyle and Personal Control Questionnaire, 

Subjective Happiness Scale, Rosenberg Self-esteem 

Scale, Generalized Self-Efficacy scale και Hospital 

Anxiety and Depression Scale. Οι μεηπήζειρ 

δόθηκαν καηά ηην ειζαγυγή ζηη μελέηη και ζαν 

follow up μεηά από δύο μήνερ.

Αποηελέζμαηα

Με ηην ολοκλήπυζη ηος ππογπάμμαηορ παπέμβαζηρ

βεληιώνεηαι ζημανηικά η ζςμπεπιθοπά ηυν

ζςμμεηεσόνηυν υρ ππορ ηιρ ςγιεινέρ διαηποθικέρ

επιλογέρ (t=-4,219, p-value<5%), ηην καθημεπινή

ποςηίνα (t=-4,072, p-value<5%) και ηη κοινυνική και

νοηηική ηος ιζοπποπία πος ακολοςθεί ηην κανονική

καηανομή (t=-5,383, p-value<5%).Μειώνεηαι

ζημανηικά η καηάθλιτη (t=3,056, p-value=0,003<5%)

και ηο άγσορ (t=5,190, p-value<5%), αλλά δεν ςπάπσει

ζημανηική ζηαηιζηική διαθοπά ζηην ςποκειμενική

εςηςσία ππιν ηην παπέμβαζη (t=-0,648, p-value=0,519)

και μεηά ηην παπέμβαζη (t=-0,890, p-value=0,377).

Σςμπεπάζμαηα

Τα αποηελέζμαηα έδειξαν πυρ δεν ςπήπξαν ζημανηικέρ

διαθοπέρ μεηαξύ ηηρ ομάδαρ παπεμβάζευρ και ηηρ

ομάδαρ ελέγσος και αςηό πιθανόν οθείλεηαι ζηο

Hawthorn-effect.Οι μεηπήζειρ πος έγιναν ππιν και

μεηά ηην παπέμβαζη, θαίνεηαι να διαθοποποιούνηαι

όζον αθοπά ηην ζςμπεπιθοπά ςγείαρ, ηο άγσορ και ηην

καηάθλιτη.

Δλάτιζηη 

ηιμή

Μέγιζηη 

ηιμή
Μέζη ηιμή

Σσπική 

απόκλιζη

Αριθμός παιδιών 0,00 9,00 1,90 1,48

Έηη εκπαίδεσζης 2,00 27,00 8,99 4,66

Βάρος 45,00 135,00 78,59 15,41

Ύυος 160,00 190,00 168,55 14,30

Ύπνος (ζε ώρες) 3,00 10,00 6,36 1,42

Ηλικία 30,00 94,00 65,52 11,94

Έηη διάγνφζης 0,00 36,00 9,22 7,66


