
Δανάη - Ευαγγελία Μαυραγάνη, Μυρτώ Λεμονούδη

«Ανθεκτικότητα σε ασθενείς με χρόνια σωματικά νοσήματα: Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προγραμμάτων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας».



Ανθεκτικότητα



«Ο χυτοσίδηρος ως σκληρός, εύθρυπτος και 

εύθραυστος καθίσταται μη ανθεκτικός, σε 

αντίθεση με το σφυρήλατο σίδερο, το οποίο 

θεωρείται ανθεκτικό καθώς είναι μαλακό, 

εύπλαστο και λυγίζει χωρίς να σπάει». 

- Tugade & Fredrickson (2004)



Ανθεκτικότητα

▹ Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι έχουν υποστεί

τραυματικές εμπειρίες, καταφέρνουν να τις υπομείνουν ή και να

ανακάμψουν πλήρως μετά από την έκθεσή τους σε αυτές.

▹ Η έρευνα για την ανθεκτικότητα είχε αρχικά επικεντρωθεί στις

αντιξοότητες της παιδικής ηλικίας.

▹ Αντιξοότητες: Φυσικές καταστροφές, βία, πόλεμος, ανέχεια, σωματικές

ασθένειες, νοσηλεία κ.λπ.
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Ανθεκτικότητα

▹ Ερευνητικό ενδιαφέρον από πολλούς επιστημονικούς κλάδους.

▹ Δεν υπάρχει συναίνεση για έναν καθολικά αποδεκτό ορισμό.
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Ορισμός ανθεκτικότητας

▹ «Η διαδικασία αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, προσαρμογής ή

διαχείρισης σημαντικών πηγών άγχους ή τραύματος. Τα προσόντα και

οι δεξιότητες του ατόμου καθώς και η ζωή και το περιβάλλον του

διευκολύνουν αυτήν την ικανότητα προσαρμογής και ανάκαμψης παρά

την αντιξοότητα» (Windle, 2010).
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Έννοια της ανθεκτικότητας

▹ Ικανότητα του ατόμου να συνεχίσει να έχει μία φυσιολογική πορεία

ζωής και όχι επίτευξη μίας ανώτερης λειτουργικότητας (Rutter, 2012).

▹ Υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας μετά το αντίξοο συμβάν,

ενδεχομένως να αποτελεί ένδειξη ότι το άτομο ακμάζει (Johnston et al.,

2015).
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Προσδιορισμός ανθεκτικότητας 

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα
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Διαδικασία



Προσδιορισμός ανθεκτικότητας ως 

χαρακτηριστικό

Εγγενές και σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής γνώρισμα.

▹ Δε λαμβάνει υπόψη τη διαρκή μεταβλητότητα της

ανθεκτικότητας, λόγω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με

το περιβάλλον του (Lee et al., 2013; Masten & Barnes, 2018).
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Προσδιορισμός ανθεκτικότητας ως 

δυναμική διαδικασία

Μπορεί να αποκτηθεί ως αποτέλεσμα εκμάθησης, καλλιέργειας και εξάσκησης

(Deshields et al., 2016; Masten & Barnes, 2018).

▹ Η ανθεκτικότητα ποικίλλει σε ένα άτομο ανάλογα με το χρονικό διάστημα και

την περίσταση (Stainton et al., 2018).

▹ Η ανθεκτικότητα επηρεάζεται από τον τύπο, το χρόνο, την ένταση και τη

διάρκεια της αντιξοότητας (Malhi et al., 2019).

▹ Βελτίωση ανθεκτικότητας σε ηλικιωμένα άτομα (MacLeod et al., 2016).

10



Προσδιορισμός ανθεκτικότητας ως αποτέλεσμα

Απουσία συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας ή/και παρουσία μίας

προσαρμοστικής λειτουργικότητας του ατόμου, η οποία έπεται του

τραύματος αλλά προηγείται κάποιας θεραπευτικής παρέμβασης

(Happer et al., 2017).
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Προσδιορισμός ανθεκτικότητας 

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα
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Διαδικασία

▹ Μεγαλύτερη υποστήριξη στο μοντέλο της ανθεκτικότητας ως δυναμική διαδικασία
(Chmitorz et al., 2018; Happer et al., 2017; Kalisch, 2017; McGrath & Kovacs, 2019; Padesky & Mooney, 2012; Rutter,

2012; Stainton et al., 2018).



Strengths‐Based Cognitive-Behavioural Therapy: A Four‐Step Model to 

Build Resilience (Padesky & Mooney, 2012)
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Βασισμένη στα δυνατά σημεία προσέγγιση της ανθεκτικότητας
(Padesky & Mooney, 2012)

Βασισμένο στα δυνατά σημεία ΓΣΘ μοντέλο τεσσάρων βημάτων για το 

χτίσιμο της ανθεκτικότητας.

▹ Οι θεραπευόμενοι δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν νέες δεξιότητες, 

σκέψεις ή συναισθηματικές αντιδράσεις. 

▹ Εντοπισμός δυνατών στοιχείων (στρατηγικές, πεποιθήσεις και προσωπικά 

προσόντα) που ήδη διαθέτουν.
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Βασισμένη στα δυνατά σημεία προσέγγιση της ανθεκτικότητας
(Padesky & Mooney, 2012)

▹ Βήμα 1: Αναζήτηση δυνατών σημείων

▹ Βήμα 2: Κατασκευή προσωπικού μοντέλου

▹ Βήμα 3: Εφαρμογή προσωπικού μοντέλου

▹ Βήμα 4: Εξάσκηση μέσω συμπεριφορικών πειραμάτων
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Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων ανάπτυξης και 

ενίσχυσης της ανθεκτικότητας

Συστηματική ανασκόπηση 11 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (Joyce et al., 

2017) και 13 τυχαιοποιημένων ή μη ελεγχόμενων δοκιμών (Macedo et al., 2014):

▹ Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν ΓΣΘ τεχνικές, τεχνικές ΘΑΔ και τεχνικές 

ενσυνειδητότητας μπορεί να είναι ικανές να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των 

συμμετεχόντων. 
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Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων ανάπτυξης και 

ενίσχυσης της ανθεκτικότητας

Σε συστηματική ανασκόπηση 43 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (Chmitorz

et al., 2018):

▹ Ανιχνεύθηκαν σημαντικά προβλήματα στη μεθοδολογία και το σχεδιασμό των 

μελετών.
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Ανθεκτικότητα και χρόνια σωματικά νοσήματα



Ορισμός και χαρακτηριστικά χρόνιων 

νοσημάτων

▹ Μη μεταδοτικές ασθένειες που χαρακτηρίζονται από αργή εξέλιξη και

διαρκούν τρεις μήνες ή περισσότερο, κατά τη διάρκεια των οποίων το άτομο

μπορεί να βιώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους εξάρσεων και υφέσεων

(Kim et al., 2019).

▹ Καρδιακές παθήσεις, σακχαρώδης διαβήτης, καρκίνος, χρόνια αναπνευστική

νόσος, HIV κ.λπ.

▹ Η θεραπεία των χρόνιων νοσημάτων δε στοχεύει στην ολοκληρωτική ίαση.
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Ανθεκτικότητα, ψυχοκοινωνική υγεία και ποιότητα ζωής 

ασθενών με χρόνια σωματικά νοσήματα

▹ Ογκολογικοί ασθενείς: Ψυχολογική δυσφορία, καταθλιπτικά συμπτώματα,

ποιότητα ζωής, χρήση θετικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης του στρες (π.χ.

έκφραση θετικών συναισθημάτων και θετικός επαναπροσδιορισμός της

εμπειρίας), αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση σχετικά με την εικόνα σώματος

(Izydorczyk et al., 2018; Maatouk et al., 2018; Manne et al., 2015; Matzka et al., 2016).

▹ Ασθενείς με ΙΦΝΕ (Hwang & Yu, 2019; Taylor et al., 2018).

▹ Ασθενείς με Πολλαπλή σκλήρυνση (Nakazawa et al., 2018).

▹ Ασθενείς με Parkinson (Robottom et al., 2011).

▹ Ασθενείς με HIV (McGowan et al., 2018).
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Παράγοντες ανθεκτικότητας σε ασθενείς με σωματικές παθήσεις
(Stewart & Yuen, 2011)

▹ Αυτοαποτελεσματικότητα

▹ Αυτοεκτίμηση

▹ Αισιοδοξία

▹ Ελπίδα

▹ Κοινωνική υποστήριξη

▹ Αποδοχή της νόσου

▹ Αυτοφροντίδα

▹ Αυτοαντίληψη

▹ Αντίληψη για την ασθένεια

▹ Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής

▹ Συμμόρφωση στις θεραπευτικές συστάσεις
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Παρεμβάσεις ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε

ενήλικες ασθενείς με χρόνια σωματικά νοσήματα



Παρέμβαση READY (Resilience and Activities for every Day)
Pakenham, Mawdsley, Brown & Burton (2018) 

▹ Βασισμένη στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης

▹ 37 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

▹ Οκτώ ομαδικές συνεδρίες διάρκειας 2,5 ωρών

▹ Συνεδρία εισαγωγής στο μοντέλο

▹ Πέντε συνεδρίες εστιασμένες στις τεχνικές της ΘΑΔ

▹ Συνεδρία ανασκόπησης

▹ Συνεδρία ενδυνάμωσης
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Παρέμβαση READY (Resilience and Activities for every Day)
Pakenham, Mawdsley, Brown & Burton (2018)

Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων πριν και μετά την παρέμβαση

Σημαντική βελτίωση σε:

▸ Ανθεκτικότητα

▸ Διαστάσεις της ψυχικής και σωματικής υγείας της ποιότητας ζωής

▸ Κατάθλιψη

▸ Στρες
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Παρέμβαση READY (Resilience and Activities for every Day)
Ryan, Pakenham & Burton (2019) 

▹ 20 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη

▹ 10 συνεδρίες (18 ώρες)

Βελτίωση σε:

▹ Ανθεκτικότητα

▹ Ψυχική δυσφορία (κατάθλιψη και στρες)

▹ Προστατευτικούς παράγοντες της ανθεκτικότητας (ψυχολογική ευελιξία,

θετικά συναισθήματα, αξίες και σωματική δραστηριότητα).
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Παρέμβαση Building a Healthy Future
Robinson, Hanna, Raine & Robertson (2017) 

▹ Ομαδικό σεμινάριο ψυχικής ανθεκτικότητας βασισμένο στη ΓΣΘ.

▹ 24 ασθενείς (45-80 ετών) με καρδιακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη 1 και 2 ή

αρθρίτιδα.

Έξι συνεδρίες (12 ώρες)

▹ Τεχνικές χαλάρωσης

▹ Διαχείριση στρες και προκλήσεων

▹ Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων

▹ Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

▹ Αντιμετώπιση αλλαγών

▹ Ανταλλαγή εμπειριών
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Παρέμβαση Building a Healthy Future
Robinson, Hanna, Raine & Robertson (2017) 

▹ 53% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε και τις έξι συνεδρίες

▹ Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων πριν και μετά την παρέμβαση

Σημαντική βελτίωση σε:

▹ Ανθεκτικότητα

▹ Ευημερία

▹ Κοινωνική υποστήριξη

▹ Αυτοπεποίθηση για τη διαχείριση της ασθένειας
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Παρέμβαση Psychology Toolbox
Yang et al. (2018)

▹ Σύντομη παρέμβαση βασισμένη σε ΓΣΘ δεξιότητες

▹ 10 ομοφυλόφιλοι άντρες με πρόσφατη διάγνωση HIV

Τρεις εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες

▹ 1η: Γνωσιακή αναδόμηση μέσω ημερολογίων καταγραφής των αρνητικών

σκέψεων ➞ εξοικείωση με ρεαλιστική επαναξιολόγηση καταστάσεων.

▹ 2η: Αναγνώριση λειτουργίας των συμπεριφορών αποφυγής και των

εναλλακτικών συμπεριφορών αντιμετώπισης. Ενίσχυση συμπεριφορικής

ενεργοποίησης ➞ μείωση απομόνωσης και κατάθλιψης.

▹ 3η: Ρυθμική αναπνοή ➞ μείωση άγχους και βελτίωση ρύθμισης

συναισθημάτων.
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Παρέμβαση Psychology Toolbox
Yang et al. (2018)

▹ 100% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε και τις τρεις συνεδρίες

Βελτίωση σε:

▹ Ανθεκτικότητα

▹ Καταθλιπτικά συμπτώματα

▹ Δεξιότητες αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης

▹ Προβλήματα προσαρμογής

▹ Αντιλαμβανομένη κοινωνική υποστήριξη
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Παρέμβαση SMART (Stress Management and Resiliency Training)
Loprinzi, Prasad, Schroeder & Sood (2011) 

▹ Πρόγραμμα βασισμένο στην ενσυνειδητότητα

▹ 20 γυναίκες με καρκίνο μαστού (46-75 ετών)

▹ Πειραματική ομάδα: 12 συμμετέχουσες

▹ Ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής για 12 εβδομάδες): 8 συμμετέχουσες

▹ Δύο ομαδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, διάρκειας 90 λεπτών

▹ Σύντομη δομημένη παρέμβαση χαλάρωσης

▹ Συζήτηση

▹ Προαιρετική ατομική συνεδρία
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Παρέμβαση SMART (Stress Management and Resiliency Training)
Loprinzi, Prasad, Schroeder & Sood (2011) 

Κατά τη 12η εβδομάδα:

▹ Πειραματική ομάδα:

Βελτίωση ανθεκτικότητας και συνολικής ποιότητας ζωής.

Μείωση του στρες και του άγχους.

▹ Ομάδα ελέγχου:

Δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά.

31



Παρεμβάσεις ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε παιδιατρικούς

ασθενείς και νεαρούς ενήλικες με χρόνια σωματικά νοσήματα



Παρέμβαση PRISM (Promoting Resilience in Stress Management)
Rosenberg et al. (2018) 

▹ ΓΣΘ παρέμβαση βασισμένη στις δεξιότητες

▹ 92 έφηβοι και νεαροί ενήλικες με διάγνωση καρκίνου (12-25 ετών)

▹ Πειραματική ομάδα: 48 συμμετέχοντες (εκπαίδευση στην παρέμβαση

PRISM και λήψη καθιερωμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας)

▹ Ομάδα ελέγχου: 42 συμμετέχοντες (μόνο λήψη καθιερωμένης

ψυχοκοινωνικής φροντίδας)
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Παρέμβαση PRISM (Promoting Resilience in Stress Management)
Rosenberg et al. (2018) 

▹ Τέσσερις εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες (30-60’).

▹ 1η: Διαχείριση του στρες (τεχνικές χαλάρωσης και ενσυνειδητότητας)

▹ 2η: Στοχοθεσία

▹ 3η: Γνωσιακή αναδόμηση (ανεύρεση μη ρεαλιστικών/αρνητικών σκέψεων

και αντικατάστασή τους με θετικές/διαχειρίσιμες σκέψεις)

▹ 4η: Εύρεση οφέλους και αναδιαμόρφωση τρέχουσας εμπειρίας (π.χ.

αναγνώριση του νοήματος των αντιξοοτήτων)
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Παρέμβαση PRISM (Promoting Resilience in Stress Management)
Rosenberg et al. (2018) 

▹ Προαιρετική οικογενειακή συνεδρία

▹ Προαιρετικές μηνιαίες «ενισχυτικές» συνεδρίες

▹ Βελτίωση σε:

▹ Ανθεκτικότητα

▹ Ψυχική δυσφορία

▹ Ειδική για τον καρκίνο ποιότητας ζωής

Κλινικά σημαντική βελτίωση στην ψυχοκοινωνική υγεία σε σύγκριση με

την ομάδα ελέγχου.
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Παρέμβαση CBT
Zhang, Mo, Torres & Huang (2019) 

▹ ΓΣΘ πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της ψυχικής προσαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας και της αρνητικής διάθεσης.

▹ 106 παιδιά και έφηβοι με καρκίνο, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία (8-18 ετών)

▹ Πειραματική ομάδα: 53 συμμετέχοντες (εκπαίδευση στην CBT παρέμβαση

και λήψη καθιερωμένης ψυχολογικής φροντίδας)

▹ Ομάδα ελέγχου: 53 συμμετέχοντες (μόνο λήψη καθιερωμένης ψυχολογικής

φροντίδας)
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Παρέμβαση CBT
Zhang, Mo, Torres & Huang (2019) 

Η καθιερωμένη ψυχολογική φροντίδα περιλαμβάνει:

▸ Ενημέρωση ασθενών και της οικογένειάς τους σχετικά με την ασθένεια και 

την ακριβή διάγνωση (στάδιο και εξέλιξη της νόσου).

▸ Ενημέρωση και συμμετοχή στο θεραπευτικό πλάνο.

▸ Ενημέρωση για πιθανές επιπλοκές, παρενέργειες και την πρόγνωση.

▸ Ενημέρωση για τη συσχέτιση της αρνητικής διάθεσης με τις αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία τους.

▸ Δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης ψυχολογικής υποστήριξης από άλλους 

ασθενείς.  
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Παρέμβαση CBT
Zhang, Mo, Torres & Huang (2019) 

Η ΓΣΘ παρέμβαση διάρκειας 5 εβδομάδων περιλαμβάνει:

▸ 1η: Εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης και ψυχοεκπαίδευση στη ΓΣΘ.

▸ 2η: Ενημέρωση για τις γνωσιακές παραποιήσεις και χρήση ημερολογίων.

▸ 3η: Αναγνώριση γνωσιακών παραποιήσεων και γνωσιακή αναδόμηση

(π.χ. «Ο καρκίνος ισούται με θάνατο» -> «Τα παιδιά με καρκίνο μπορούν να 

ζήσουν με έναν όγκο για μεγάλο χρονικό διάστημα»). 

▸ 4η: Εκπαίδευση στη διαφραγματική αναπνοή και στην προοδευτική 

νευρομυϊκή χαλάρωση -> διαχείριση παρενεργειών χημειοθεραπείας.

▸ 5η: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις και αναμνηστικές συνεδρίες.
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Παρέμβαση CBT
Zhang, Mo, Torres & Huang (2019) 

▹ Πριν την υλοποίηση της παρέμβασης: Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική

διαφορά στις δύο ομάδες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την αρνητική

διάθεση.

▹ Μετά την υλοποίηση της παρέμβασης: Η ομάδα παρέμβασης ανέφερε

σημαντικά υψηλότερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερες βαθμολογίες όσον

αφορά το άγχος και την κατάθλιψη, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.
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40

Προγράμματα ενίσχυσης ανθεκτικότητας σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς με χρόνια 

σωματικά νοσήματα



Συζήτηση



Συζήτηση

▹ Τα αποτελέσματα της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης

καταδεικνύουν ότι:

Oι παρεμβάσεις ανθεκτικότητας που βασίζονται στη ΓΣΘ, στη ΘΑΔ, στην

ενσυνειδητότητα ή σε ένα συνδυασμό αυτών, μπορεί να είναι επωφελείς

για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ελαχιστοποίηση της

ψυχολογικής δυσφορίας σε ασθενείς με χρόνια σωματικά νοσήματα.
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Συζήτηση

Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα

συμμετεχόντων.

▹ Ενισχύει τη θεώρηση της ανθεκτικότητας ως μία δυναμική

διαδικασία, η οποία δύναται να μεταβληθεί με το πέρασμα του

χρόνου και να τροποποιηθεί μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
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Συζήτηση

Κρίνεται σημαντικό τα αποτελέσματα να ερμηνευθούν λαμβάνοντας

υπόψη τους περιορισμούς των ερευνών.

▹ Μικρός αριθμός δείγματος.

▹ Έλλειψη ομάδων ελέγχου.

Ετερογένεια ορισμών ανθεκτικότητας.

▹ Δύναται να επηρεάσει την αξιολόγησή της, καθώς και το σχεδιασμό

των παρεμβάσεων και να οδηγήσει σε εννοιολογικά και

μεθοδολογικά προβλήματα.
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Συζήτηση

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή ή θεωρητική βάση

που να καθορίζει ένα πρόγραμμα ανθεκτικότητας (Leppin et al., 2014).

▹ Τα προγράμματα που αναπτύσσουν και ενισχύουν την

ανθεκτικότητα ποικίλλουν ως προς το σχεδιασμό και τη δομή τους.

▹ Προγράμματα βασισμένα σε κοινό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο

παρουσιάζουν διακριτές διαφορές.
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Συζήτηση

Μελλοντικές έρευνες:

▹ Παρεμβάσεις εστιασμένες στα δυνατά σημεία των ασθενών αντί

για την ευπάθεια και τα ελλείμματά τους.

▹ Διερεύνηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων ενίσχυσης της

ανθεκτικότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορική φροντίδα.
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Συνοψίζοντας…

▹ Η έννοια της ανθεκτικότητας φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη όσον

αφορά την έρευνα αλλά και την κλινική πράξη σε ενήλικες και

παιδιατρικούς ασθενείς με χρόνια σωματικά νοσήματα.

▹ Η βελτίωση της ανθεκτικότητας των ασθενών με χρόνια σωματικά

νοσήματα είναι εφικτή.

▹ Απαιτείται περεταίρω έρευνα.
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