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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καθυστέρηση λήψησ ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ από τουσ ασθενείσ που εµφανίζουν
συγκεκριµένα κλινικά συµπτώµατα, επηρεάζεται από πλήθοσ δηµογραφικών, ψυχολογικών,
κοινωνικών, γνωστικών και θρησκευτικών παραγόντων, όπωσ είναι το φύλο, η οικογενειακή
κατάσταση, η ηλικία, η σοβαρότητα των συµπτωµάτων, η προηγούµενη εµπειρία του ατόµου,
η ψυχική του διάθεση, οι αντιλήψεισ του για τα νοσήµατα, η στάση και οι φόβοι του απέναντι στην ασθένεια, το κοινωνικό του δίκτυο και οι θρησκευτικέσ του πεποιθήσεισ. Ιδιαίτερο
ρόλο στη λήψη τησ απόφασησ για τη χρήση των υπηρεσιών υγείασ, φαίνεται να διαδραµατίζει το επίπεδο των γνώσεων του ατόµου, µε τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ να συνιστούν µία ειδική κατηγορία που χρήζει ιδιαίτερησ προσοχήσ. Σκοπόσ τησ παρούσασ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ είναι να παρουσιάσει τουσ παράγοντεσ που επιδρούν στην απόφαση του ατόµου,
για την αναζήτηση ή την καθυστέρηση αναζήτησησ ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ, µε απώτερο στόχο να διατυπωθούν προτάσεισ, ώστε να περιοριστεί ο χρόνοσ τησ καθυστέρησησ
αυτήσ.
Λέξεισ κλειδιά: Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, γνωστικό επίπεδο, φύλο, πεποιθήσεισ υγείασ, επαγγελµατίεσ υγείασ.
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ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕΊΑ
• Οι παράγοντεσ αναζήτησησ ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ είναι δηµογραφικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και θρησκευτικοί.
• Το επίπεδο των γνώσεων σχετίζεται θετικά
µε την αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ.
• Οι επαγγελµατίεσ υγείασ αποτελούν µία κατηγορία ασθενών που χρήζει προσοχήσ.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
άθε χρονική στιγµή, ενώ το 75%-90% των ανθρώπων βιώνουν διάφορα συµπτώµατα αναφορικά µε
την υγεία τουσ, τα οποία θα µπορούσαν να θεωρηθούν ωσ κλινικώσ σηµαντικά, ωστόσο, µόλισ το 20%30% αυτών των ατόµων αποφασίζει να αναζητήσει τη
συµβουλή ενόσ ειδικού επαγγελµατία υγείασ (Kellner
1986). Οι ασθενείσ έχουν την τάση να παραβλέπουν ή
να παρερµηνεύουν τα συµπτώµατά τουσ, αλλά ακόµη
και όταν τα αναγνωρίζουν ωσ σηµαντικά, συχνά χρονοτριβούν άσκοπα. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των
Devon et al (2011), βρέθηκε ότι ο µέσοσ χρόνοσ καθυστέρησησ µεταξύ τησ εµφάνισησ συµπτωµάτων εµφράγµατοσ του µυοκαρδίου και αναζήτησησ βοήθειασ, κυµαίνεται από 1,5 έωσ 6 ώρεσ, ενώ στην περίπτωση του
εγκεφαλικού επεισοδίου µπορεί να φτάσει τισ 16 ώρεσ.
Το αποτέλεσµα αυτήσ τησ καθυστέρησησ είναι να επιβαρύνεται η πρόγνωση για την έκβαση τησ υγείασ του
ασθενούσ (Kleindorfer et al 2007).
Επιπλέον, παρατηρείται το παράδοξο φαινόµενο, οι
άνδρεσ να εµφανίζουν κατώτερα επίπεδα υγείασ, σε
σχέση µε τισ γυναίκεσ, αν και διαθέτουν µεγαλύτερη
κοινωνικοοικονοµική δύναµη (Springer & Mouzon 2011).
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο µέσοσ όροσ ζωήσ των γυναικών είναι 83,1 έτη,
ενώ των ανδρών 77,5 έτη (Eurostat 2014). Αξίζει να
σηµειωθεί, ότι οι άνδρεσ κάνουν σηµαντικά λιγότερεσ
ιατρικέσ επισκέψεισ από τισ γυναίκεσ (Courtenay 2000),
αν και η διαφορά εξαλείφεται όταν το πρόβληµα υγείασ κρίνεται ωσ σοβαρό (Mor et al 1990). Οι ερευνητέσ
αποδίδουν εν µέρει τισ διαφορέσ αυτέσ στα κοινωνικά
χαρακτηριστικά των δύο φύλων και στο ρόλο που τουσ
αποδίδεται, στο εκάστοτε χρονικό και πολιτισµικό πλαίσιο (Courtenay 2000, Springer & Mouzon 2011).
Επίσησ, σηµαντικέσ επιδράσεισ δέχεται το άτοµο
αναφορικά µε την αναζήτηση ιατρικήσ βοήθειασ, από
τα κοινωνικά δίκτυα που το πλαισιώνουν. Τα δίκτυα αυτά
αποτελούνται από τα µέλη τησ οικογένειάσ του, τουσ
φίλουσ, τουσ συναδέλφουσ στο χώρο εργασίασ κ.τ.λ.
Αυτοί είναι δυνατό να αποτελέσουν από τη µια πλευρά
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πηγή υλικήσ, πληροφοριακήσ και συναισθηµατικήσ υποστήριξησ, ενώ από την άλλη, συνιστούν πηγή άγχουσ και
ανησυχίασ (Umberson et al 2010). Έτσι, επηρεάζουν
σηµαντικά τισ στάσεισ και τισ συµπεριφορέσ του ατόµου στα ζητήµατα υγείασ (Resnick et al 1997) και ο
ρόλοσ τουσ κρίνεται ωσ ιδιαίτερα σηµαντικόσ στην απόφαση για την αναζήτηση ιατρικήσ βοήθειασ (Smith et
al 2005).
Σκοπόσ τησ παρούσασ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ, είναι να περιγραφούν τα στάδια τησ καθυστέρησησ στην αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ, να
εξεταστούν οι παράγοντεσ που παρακινούν ένα άτοµο
να αναζητήσει βοήθεια για τα συµπτώµατα που εµφανίζει και να αναλυθεί ο ρόλοσ του επιπέδου των γνώσεων των ασθενών σχετικά µε τα διάφορα νοσήµατα.
ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο εντοπισµόσ συµπτωµάτων ή σωµατικών αλλαγών, δεν
οδηγεί απαραίτητα σε αναζήτηση ιατρικήσ βοήθειασ,
αλλά προηγείται η προσπάθεια εκλογίκευσησ και ερµηνείασ τουσ. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται από τουσ
Leventhal et al (1980), στο µοντέλο τησ “κοινήσ λογικήσ
αναπαράστασησ τησ ασθένειασ”. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, αρχικά επιχειρείται από τον ασθενή η αναγνώριση του προβλήµατοσ και ακολουθεί ο προσδιορισµόσ
τησ αιτίασ του. Στα επόµενα στάδια, υπολογίζεται η πιθανή διάρκεια τησ ασθένειασ, έπεται η εκτίµηση των συνεπειών τησ (σωµατικέσ, κοινωνικέσ, ψυχολογικέσ) και
τέλοσ εκτιµάται η δυνατότητα θεραπείασ.
Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή
τησ εµφάνισησ των συµπτωµάτων µέχρι τη λήψη ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ, ορίζεται ωσ «συνολική καθυστέρηση» και διακρίνεται στην καθυστέρηση που οφείλεται στον ασθενή και σε εκείνη που οφείλεται στουσ
παρόχουσ ιατρικήσ φροντίδασ (Facione 1993). Η καθυστέρηση οφειλόµενη στον ασθενή αναφέρεται στο χρόνο που µεσολαβεί από την πρώτη αναγνώριση των συµπτωµάτων από τον ασθενή, µέχρι την αρχική του επίσκεψη
στο γιατρό, ενώ η καθυστέρηση οφειλόµενη στον πάροχο αποτελεί το χρόνο που µεσολαβεί ανάµεσα στην αρχική επίσκεψη και την τελική θεραπεία. Για την περιγραφή τησ καθυστέρησησ, προτείνονται στη βιβλιογραφία
δύο βασικά µοντέλα: α) των τριών σταδίων (Safer et al
1979) και β) των πέντε σταδίων (Andersen et al (1995).
Το µοντέλο των τριών σταδίων
Το µοντέλο των τριών σταδίων προτάθηκε για πρώτη
φορά από τουσ Safer et al (1979), σε µελέτη που πραγµατοποίησαν, προκειµένου να εντοπίσουν τουσ καθοριστικούσ παράγοντεσ που επηρεάζουν την απόφαση
των ασθενών να προσέλθουν σε κλινική για να αναζητήσουν ιατρoνοσηλευτική φροντίδα. Σύµφωνα µε το
µοντέλο αυτό, η συνολική καθυστέρηση µπορεί να διαιρεθεί σε τρία στάδια:
• Το πρώτο στάδιο ορίζεται ωσ «χρόνοσ αξιολόγησησ»
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και αναφέρεται στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
αρχική εµφάνιση των συµπτωµάτων, µέχρι τη στιγµή
που ο ασθενήσ αντιλαµβάνεται ότι αποτελούν ένδειξη
προβλήµατοσ υγείασ. Ο κυριότεροσ προσδιοριστικόσ
παράγοντασ στο στάδιο αξιολόγησησ, είναι η φύση του
συµπτώµατοσ, όπωσ η παρουσία πόνου κι ο εντοπισµόσ
του, ο υψηλόσ πυρετόσ και η ύπαρξη αιµορραγίασ.
• Το δεύτερο στάδιο ονοµάζεται «καθυστέρηση στην
αντιµετώπιση τησ ασθένειασ» και ορίζεται ωσ ο χρόνοσ που µεσολαβεί από τη στιγµή που ένα άτοµο αντιλαµβάνεται ότι νοσεί, µέχρι να λάβει την απόφαση να
αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Η καθυστέρηση σε αυτό
το στάδιο, σχετίζεται µε την αντίληψη που έχει ένα
άτοµο για τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων του, εάν
αυτά είναι παλιά ή νέα, την πιθανή υποτίµηση αυτών,
τα αναµενόµενα θεραπευτικά αποτελέσµατα, τον αρνητισµό απέναντι στη θεραπεία. Αξίζει να σηµειωθεί,
ότι η εφαρµογή πρακτικών θεραπειών επιτείνει το
φαινόµενο τησ καθυστέρησησ.
• H «καθυστέρηση στη χρήση των ιατρικών υπηρεσιών» αποτελεί το τρίτο στάδιο. Αφορά στο χρόνο που
µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση για λήψη ιατρικήσ φροντίδασ και στην υλοποίησή τησ. Φραγµοί σχετιζόµενοι µε το οικονοµικό κόστοσ τησ θεραπείασ ή
γεωγραφικά εµπόδια, αποτελούν σχετικούσ παράγοντεσ καθυστέρησησ. Επιπρόσθετο παράγοντα, συνιστά η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του άτοµου και
ιδιαίτερα τα γεγονότα που αποσπούν την προσοχή του.
Το µοντέλο των πέντε σταδίων
Οι Andersen et al (1995), επέκτειναν το µοντέλο των
Safer et al (1979), προτείνοντασ ένα εµπλουτισµένο µοντέλο πέντε σταδίων για την περιγραφή τησ ολικήσ καθυστέρησησ στην αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ. Αντικατέστησαν το τρίτο στάδιο τησ καθυστέρησησ
χρήσησ των ιατρικών υπηρεσιών µε: α) το στάδιο τησ
καθυστέρησησ “ανταπόκρισησ”, για να περιγράψουν το
διάστηµα που µεσολαβεί από την απόφαση του άτοµο ότι
νοσεί, µέχρι την απόφαση του να δράσει, β) το στάδιο
τησ καθυστέρησησ που αφορά στο διάστηµα από τη λήψη
τησ απόφασησ του ατόµου να δράσει ωσ τον προγραµµατισµό τησ πρώτησ επίσκεψησ σε επαγγελµατία υγείασ
και γ) το στάδιο τησ καθυστέρησησ τησ «θεραπείασ», που
αφορά στο διάστηµα από την πρώτη επίσκεψη σε επαγγελµατία υγείασ, ωσ την έναρξη τησ θεραπείασ.
Επίσησ, οι ερευνητέσ επεσήµαναν ότι η µετάβαση
από το ένα στάδιο στο άλλο δεν είναι µονόδροµη, αλλά
συνιστά µια παλίνδροµη διεργασία, επηρεαζόµενη από
διάφορα γεγονότα που προκύπτουν κατά την πορεία τησ
νόσου ή από παράγοντεσ όπωσ η ψυχοσύνθεση του ατόµου και οι οικογενειακέσ συνθήκεσ. Για παράδειγµα,
ένασ πόνοσ που υποχωρεί, µπορεί να οδηγήσει στην
αναθεώρηση τησ απόφασησ του ατόµου να αναζητήσει
βοήθεια.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρεται ένα πλήθοσ παραγόντων που παρακινούν τα άτοµα για την αναζήτηση
ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ. Σε αυτούσ, συγκαταλέγονται δηµογραφικοί (φύλο, οικογενειακή κατάσταση,
ηλικία), ψυχολογικοί (οι στάσεισ του ατόµου απέναντι
στην ασθένεια, οι προηγούµενεσ εµπειρίεσ του, τα χαρακτηριστικά τησ προσωπικότητασ του και η ψυχική του
διάθεση), κοινωνικοί (κοινωνικά δίκτυα-δίκτυο µη ειδηµόνων) και θρησκευτικοί παράγοντεσ. Ασ τονιστεί επίσησ ότι, οι παράγοντεσ αυτοί δεν επιδρούν µεµονωµένα, αλλά ο συνδυασµόσ τουσ είναι αυτόσ που τελικά
καθορίζει την έγκαιρη ή µη, απόφαση των ατόµων για
την αναζήτηση βοήθειασ. Αναλυτικότερα:
∆ηµογραφικοί παράγοντεσ
Το φύλο αποτελεί έναν από τουσ κυριότερουσ δηµογραφικούσ παράγοντεσ, η επίδραση του οποίου έχει µελετηθεί εκτενώσ στη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά, αξίζει
να γίνει αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο δοµούνται τα
στερεότυπα σχετικά µε το ρόλο και τα χαρακτηριστικά
των δύο φύλων. Σε κάθε κοινωνία, οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να συµµορφώνονται και να υιοθετούν στερεότυπεσ αντιλήψεισ και συµπεριφορέσ, οι οποίεσ διαµορφώνονται ανάλογα µε τισ κοινωνικέσ νόρµεσ που επικρατούν
σχετικά µε τον ανδρισµό και τη θηλυκότητα (Bohan 1993).
Οι άντρεσ, ήδη από νεαρή ηλικία, δέχονται µεγαλύτερη
κοινωνική πίεση συγκριτικά µε τισ γυναίκεσ, να υιοθετήσουν τισ κοινωνικέσ αυτέσ επιταγέσ (Martin 1995).
Εποµένωσ, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονόσ ότι οι αντιλήψεισ και οι συµπεριφορέσ των ανδρών είναι πιο στερεότυπεσ από αυτέσ των γυναικών (Rice & Coates 1995).
Έτσι, οι άντρεσ αναµένεται να είναι ανεξάρτητοι, αυτάρκεισ, δυνατοί και σκληροί, δεν πρέπει να επιδεικνύουν
αδυναµία και οφείλουν να διατηρούν σωµατικό και ψυχικό έλεγχο, προκειµένου να αποδεικνύουν τον ανδρισµό
τουσ (Martin 1995). Εξάλλου, κυριαρχεί η αντίληψη ότι
το ανδρικό σώµα είναι ανώτερο και λιγότερο ευάλωτο
από το γυναικείο (Courtenay 2000).
Ωστόσο, η υιοθέτηση του παραπάνω στερεοτύπου
του ανδρισµού έχει σηµαντικέσ επιπτώσεισ στην υγεία
και τη µακροβιότητα των ανδρών, καθώσ επηρεάζει
αρνητικά την απόφασή τουσ να αναζητήσουν ιατρονοσηλευτική βοήθεια (Smith et al 2005). Η φροντίδα για
την υγεία θεωρείται γυναικεία έγνοια, ενώ η αναζήτηση βοήθειασ συνιστά αδυναµία και έρχεται σε αντίθεση µε το ανδρικό πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο το ανδρικό σώµα είναι άτρωτο (White 2000). Ακόµη, πολλοί
άνδρεσ αποφεύγουν την επίσκεψη στο γιατρό, γιατί δε
θέλουν να βρεθούν σε µία υποδεέστερη θέση σε σχέση µε τον επαγγελµατία υγείασ (Courtenay 2000). Επίσησ, αρκετοί εργάζονται πολλέσ ώρεσ, προκειµένου να
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εξασφαλίσουν ένα ανώτερο κοινωνικοοικονοµικό στάτουσ, που επιβεβαιώνει τον ανδρισµό τουσ, µε αποτέλεσµα να παραβλέπουν τισ ενδείξεισ ότι απειλείται η
υγεία τουσ (Saltonstall 1993). Σύµφωνα, όµωσ, µε έρευνα των Smith et al (2008) η καθυστερηµένη αναζήτηση
ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ από τουσ άνδρεσ δε σηµαίνει ότι οι τελευταίοι αδιαφορούν για την υγεία τουσ.
Απλά οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο που παρακολουθούν και αξιολογούν τισ µεταβολέσ στο σώµα τουσ.
Σε αντίθεση µε τουσ άντρεσ, οι γυναίκεσ θεωρούνται
περισσότερο ευάλωτεσ και λιγότερο ανταγωνιστικέσ, ενώ
ενθαρρύνονται να αναζητούν ιατρική βοήθεια για τα προβλήµατα υγείασ τουσ (Corney 1990). Οι γυναίκεσ εντοπίζουν πιο γρήγορα αλλαγέσ στο σώµα τουσ (π.χ. οσµέσ,
πυρετόσ) και είναι περισσότερο ευαίσθητεσ σε συµπτώµατα που συνοδεύονται από πόνο (Burns et al 2010).
Άλλωστε, το ενδιαφέρον για την υγεία θεωρείται συστατικό στοιχείο τησ θηλυκότητασ. Ωστόσο, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Galdas et al (2005) δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικέσ διαφορέσ µεταξύ ανδρών και
γυναικών στη χρήση των υπηρεσιών υγείασ και θεωρήθηκε ότι άλλοι κοινωνικοοικονοµικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ είναι πιο σηµαντικοί σε σχέση µε το
φύλο. Εποµένωσ, σηµαντικέσ καθυστερήσεισ στην αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ παρουσιάζονται
και στην περίπτωση των γυναικών. Σύµφωνα µε τουσ
Schroetter and Peck (2008), η γυναικεία παθητικότητα
συντελεί στην αυξηµένη καθυστέρηση αναζήτησησ βοήθειασ σε περιπτώσεισ καρδιοπάθειασ, σε σχέση µε τουσ
άνδρεσ. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και άλλεσ
έρευνεσ (Dempsey et al 1995, Lefler & Bondy 2004,
Kreatsoulas 2014). Οι ερευνητέσ, απέδωσαν την καθυστερηµένη αναζήτηση βοήθειασ στην εσφαλµένη αντίληψη των γυναικών ότι η στεφανιαία νόσοσ αφορά κυρίωσ
στουσ άνδρεσ, στην προσπάθεια τουσ να διατηρήσουν
τον έλεγχο τησ κατάστασησ µε την παραγνώριση των
συµπτωµάτων, στην τάση για αυτοφροντίδα, στην επιθυµία τουσ να µην ενοχλήσουν τα οικεία τουσ πρόσωπα
και στην απόδοση των συµπτωµάτων σε λιγότερο απειλητικέσ καταστάσεισ Επίσησ, λόγω των αυξηµένων οικογενειακών και εργασιακών τουσ υποχρεώσεων, συχνά
οι γυναίκεσ έχουν την τάση να θέτουν σε δεύτερη µοίρα
τισ δικέσ τουσ ανάγκεσ και να αναβάλλουν τη λήψη ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ (Arslanian-Engoren 2007).
Η οικογενειακή κατάσταση του ατόµου αποτελεί έναν
πρόσθετο δηµογραφικό παράγοντα που επηρεάζει την
αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ. Συχνά τα µέλη
τησ οικογένειασ είναι αυτά που αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα και παροτρύνουν το άτοµο να επισκεφτεί έναν ειδικό ή ακόµα ο/η σύζυγοσ αναλαµβάνει να φέρει σε επαφή τον/την ασθενή µε το γιατρό (Gascoigne et al 1999,
Burgess et al 2001). Ωστόσο, τα µέλη τησ οικογένειασ
είναι δυνατό να καθυστερήσουν την απόφαση του ατόµου για αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ. Έχει
βρεθεί ότι η παρουσία ενόσ άλλου προσώπου κατά την

εµφάνιση συµπτωµάτων ενδεικτικών οξέων καρδιακών
νοσηµάτων, ελαττώνει το χρόνο αναζήτησησ βοήθειασ
σε σχέση µε την περίπτωση που το άτοµο είναι µόνο του
στο σπίτι (Moser et al 2006). To παραπάνω, όµωσ, δεν
ισχύει στην περίπτωση που το άλλο παρευρισκόµενο
άτοµο είναι µέλοσ τησ οικογένειασ, γιατί τα µέλη τησ
οικογένειασ έχουν την τάση να αποδίδουν τα συµπτώµατα σε µη καρδιακά αίτια, καθυστερώντασ την απόφαση για λήψη ιατρικήσ συµβουλήσ (Moser et al 2006,
Rosenfeld et al 2005).
Επίσησ, η κοινωνικοοικονοµική θέση του ατόµου
µπορεί να επηρεάσει την απόφαση του να αναζητήσει ή
όχι ιατρονοσηλευτική βοήθεια. Αν και τα ευρήµατα σχετικά µε την επίδραση του συγκεκριµένου παράγοντα είναι
µάλλον αντικρουόµενα (Smith et al 2005), ορισµένοι
ερευνητέσ υποστηρίζουν ότι η ενδεχόµενη οικονοµική
επιβάρυνση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ (Moser et al 2006).
Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των
Niederdeppe & Levy (2007), οι οποίοι διαπίστωσαν την
ύπαρξη θετικήσ συσχέτισησ µεταξύ τησ µοιρολατρικήσπαθητικήσ στάσησ απέναντι στην ασθένεια και τησ αδυναµίασ ανταπόκρισησ στο κόστοσ θεραπείασ.
Επιπρόσθετα, οι µεγαλύτερησ ηλικίασ ασθενείσ τείνουν να καθυστερούν περισσότερο την απόφαση για λήψη
ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ. Οι Moser et al (2005) διαπίστωσαν ότι οι νεότερεσ γυναίκεσ απευθύνονταν γρηγορότερα σε ειδικό, όταν εµφάνιζαν θωρακικό άλγοσ σε
σχέση µε τισ πιο ηλικιωµένεσ. Σύµφωνα µε τουσ Grunfeld
et al (2003), το παραπάνω εξηγείται από το γεγονόσ ότι
οι µεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείσ είναι λιγότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τη φύση των ασθενειών µε αποτέλεσµα να θεωρούν ότι η επιστήµη δεν µπορεί να τουσ
βοηθήσει ή ακόµα ότι οι προτεινόµενεσ θεραπείεσ είναι
επώδυνεσ και αναποτελεσµατικέσ. Εξάλλου, οι ηλικιωµένοι ασθενείσ είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την
παρουσία συµπτωµάτων έτσι, ώστε να µη θορυβούνται
από την εµφάνιση τουσ και να καθυστερούν να απευθυνθούν σε ειδικό (Arslanian-Engoren 2007)
Ψυχολογικοί παράγοντεσ
Η αντίληψη του ατόµου σχετικά µε το πόσο δεκτικό είναι
στη νόσο, συµβάλλει στην επίσπευση τησ αναζήτησησ
ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ (Smith et al 2008). Η αντίληψη αυτή επηρεάζεται σηµαντικά από την υποκειµενική σοβαρότητα των συµπτωµάτων. Τα συµπτώµατα θεωρούνται σοβαρά όταν επιµένουν για µεγάλο χρονικό
διάστηµα (Smith et al 2008), έχουν την τάση να επιδεινώνονται (Gascoigne et al 1999, Burgess et al 2001),
εµφανίζονται νέα συµπτώµατα (Facione & Dodd 1995),
συνοδεύονται από πόνο (Burgess et al 2001, Smith et al
2007) και ξεπερνούν τον ουδό αντοχήσ του ατόµου (Burgess
et al 2001). Επιπλέον, η παρεµπόδιση των καθηµερινών
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα η παρεµπόδιση τησ ικανότητασ για εργασία έχει ωσ αποτέλεσµα την άµεση ανα-
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ζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ (Gascoigne et al
1999, Smith et al 2008). Επίσησ, συµπτώµατα που είναι
εµφανή, και συνήθωσ πρόκειται για σωµατικά συµπτώµατα, δύσκολα παραβλέπονται (Smith et al 2008).
Επιπρόσθετα, η προηγούµενη εµπειρία έχει σηµαντική επίδραση στην απόφαση ενόσ ατόµου να αναζητήσει ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Οι άνθρωποι δεν επιθυµούν να βιώνουν πόνο και έτσι τείνουν να αποφεύγουν
τισ δυνητικά επώδυνεσ διαγνωστικέσ και θεραπευτικέσ
διαδικασίεσ. Σύµφωνα µε µελέτη του Αυστραλιανού
Ερευνητικού Κέντρου για τη Στοµατική Υγεία του Πληθυσµού (A.R.C.P.O.H. 2012), τα δύο τρίτα των Αυστραλών καθυστερούσαν ή ανέβαλλαν την επίσκεψη τουσ
στον οδοντίατρο εξαιτίασ του φόβου τουσ ότι θα βιώσουν πόνο κατά την θεραπεία. Επιπλέον, οι ασθενείσ
καθυστερούν να προσέλθουν στο ιατρείο όταν τα συµπτώµατα είναι οικεία, όπωσ στισ περιπτώσεισ ηλικιωµένων
ή ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα (ArslanianEngoren 2007, DeVon et al 2011). Ωστόσο, η παρατεταµένη διάρκεια ή η αυξηµένη βαρύτητα των συµπτωµάτων ή ακόµα η εµφάνιση πρωτόγνωρων συµπτωµάτων
επισπεύδει τη διαδικασία αναζήτησησ ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ (Smith et al 2008).
Η ψυχική κατάσταση του ατόµου αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα. Ο νευρωτισµόσ, αυξάνει την ευαισθησία σε υποκείµενα συµπτώµατα και οδηγεί σε αυξηµένη αναζήτηση υπηρεσιών υγείασ (Gramling et al 1996).
Παρόµοια συµπεριφορά επιδεικνύουν και τα υποχονδριακά άτοµα, καθώσ δίνουν υπέρµετρη σηµασία σε πληροφορίεσ σχετικέσ µε την υγεία και επικεντρώνονται
υπερβολικά στα σωµατικά συµπτώµατα (Lecci & Cohen,
2002). Επιπλέον, σύµφωνα µε έρευνεσ, η παρουσία στρεσ
µειώνει το χρόνο αναζήτησησ ιατρικήσ βοήθειασ, εφόσον συµβάλλει στην έστω και προσωρινή εκτόνωση τησ
ψυχικήσ έντασησ και τη µετατόπιση του ενδιαφέροντοσ
σε άλλο πρόβληµα (Moser et al 2006) Γενικότερα, τα
ευσυνείδητα άτοµα υποκινούνται από την αίσθηση ευθύνησ τουσ απέναντι στουσ άλλουσ και απευθύνονται ταχύτερα στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ (Tucker et al, 2006).
Κοινωνικοί παράγοντεσ
Σε πολλέσ περιπτώσεισ τα άτοµα που εµφανίζουν συµπτώµατα δεν προσέρχονται στο γιατρό τουσ, αλλά αναζητούν
µία αρχική εκτίµηση και αξιολόγηση των συµπτωµάτων
τουσ από τον οικογενειακό και φιλικό τουσ περίγυρο.
Ενδεικτικά τησ µεγάλησ σηµασίασ του δικτύου των µη
ειδηµόνων, αποτελούν τα ευρήµατα τησ έρευνασ τησ
Arslanian-Engoren (2007), σύµφωνα µε την οποία, οι
περισσότερεσ από τισ γυναίκεσ που συµµετείχαν, απάντησαν ότι αρχικά θα αναζητούσαν τη συµβουλή των
µελών τησ οικογένειάσ τουσ, εάν εµφάνιζαν συµπτώµατα ενδεικτικά ενόσ εµφράγµατοσ του µυοκαρδίου.
Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι όταν τα άτοµα δεν αποκαλύπτουν τα συµπτώµατά τουσ σε κάποιο άλλο πρόσωπο,
τότε αυξάνονται οι πιθανότητεσ για καθυστέρηση στην
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αναζήτηση βοήθειασ (Cameron et al 1993, Perry et al
2001). Η αποκάλυψη των συµπτωµάτων σχετίζεται µε την
άµεση αναζήτηση βοήθειασ, εφόσον έτσι, εξασφαλίζεται
η επικύρωση τουσ και η προτροπή για επίσκεψη σε ειδικό από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Αντίθετα,
η παραγνώρισή τουσ συνδέεται µε αύξηση του χρόνου
αναζήτησησ ιατρικήσ συµβουλήσ (Zola 1973, Cameron et
al 1993). Εξάλλου, όταν ο/η ασθενήσ συζητά µε το κοινωνικό περιβάλλον του για ένα σύµπτωµα, η συνηθέστερη
αντίδραση τουσ είναι να προτείνουν την αναζήτηση βοήθειασ, όχι πάντα λόγω τησ ορθήσ ερµηνείασ των συµπτωµάτων, αλλά χάριν τησ ροήσ τησ συζήτησησ. Σε κάθε περίπτωση, το είδοσ τησ σχέσησ παίζει σηµαντικό ρόλο στην
τελική απόφαση για αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ: όσο στενότερη είναι η σχέση τόσο µεγαλύτερη είναι
και η πιθανότητα να επηρεασθεί η απόφαση του ατόµου
να συµβουλευτεί ένα γιατρό (Conford & Conford 1999).
Ειδικότερα στην περίπτωση των ανδρών, το κοινωνικό δίκτυο επηρεάζει σηµαντικά την απόφασή τουσ να
αναζητήσουν βοήθεια. Συχνά οι άντρεσ, αναβάλλουν την
επίσκεψή τουσ στο γιατρό, επειδή φοβούνται µήπωσ τα
συµπτώµατά τουσ αποδειχθούν τελικά ασήµαντα. Εξάλλου, η ανησυχία για την υγεία αποτελεί γυναικείο χαρακτηριστικό (Courtenay 2000). Εποµένωσ, η παρουσία
τησ οικογένειασ και των φίλων που παροτρύνουν τουσ
άνδρεσ να δεχθούν ιατρική συµβουλή ουσιαστικά αποτελεί έρεισµα ότι τα συµπτώµατα τουσ είναι σηµαντικά
και νοµιµοποιεί την απόφαση τουσ για αναζήτηση βοήθειασ, παρακάµπτοντασ το φόβο τουσ ότι µπορεί να ντροπιαστούν (Gascoigne et al 1999).
Επιπλέον, ασ τονιστεί ότι δεν παρατηρείται σηµαντική διαφορά στη χρήση του δικτύου των µη ειδηµόνων
από τα δύο φύλα (Conford & Conford 1999). Γενικά, οι
άνδρεσ αναπτύσσουν ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι
γυναίκεσ διατηρούν µικρότερα, αλλά πιο έµπιστα. Ακόµη, οι άνδρεσ λαµβάνουν τισ περισσότερεσ πρακτικέσ
πληροφορίεσ από το κοντινότερο πρόσωπο που συνήθωσ είναι η σύζυγοσ (Fuhrer & Stansfeld 2002), ενώ οι
γυναίκεσ είναι πιο δεκτικέσ σε συµβουλέσ προερχόµενεσ από το γενικότερο οικείο περιβάλλον (Ek 2013).
Αξίζει τέλοσ να σηµειωθεί ότι το κοινωνικό στίγµα
που περιβάλλει ορισµένεσ ασθένειεσ, όπωσ το AIDS και
οι ψυχικέσ διαταραχέσ, αποµονώνει τα άτοµα. Το αποτέλεσµα είναι να αποφεύγουν τη χρήση των υπηρεσιών
υγείασ (Clement et al 2015).
Θρησκευτικοί παράγοντεσ
Οι Θρησκευτικέσ πεποιθήσεισ, ωσ µέσο κοινωνικήσ
εκδήλωσησ και αλληλοϋποστήριξησ, έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία, όταν συνδυάζονται µε την αποδοχή
και τη χρήση τησ ιατρικήσ επιστήµησ (Sanderson 2013).
Ωστόσο, έχουν συσχετισθεί και µε την υιοθέτηση παθητικήσ στάσησ απέναντι στην αντιµετώπιση των ασθενειών. Ειδικότερα, όταν η πεποίθηση αυτή συνοδεύεται
από την πίστη ότι καταφεύγοντασ στην προσευχή ή σε
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θρησκευτικέσ πρακτικέσ επιτυγχάνεται θεραπεία, τότε
παρατηρείται καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ (Franklin et al 2007).
ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Το επίπεδο των γνώσεων του ατόµου σχετικά µε µία νόσο
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην έγκαιρη αναζήτηση
ιατρικήσ βοήθειασ. Όσεσ περισσότερεσ πληροφορίεσ διαθέτει το άτοµο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητεσ να αναγνωρίσει τα συµπτώµατα µίασ σοβαρήσ ασθένειασ και να
επισκεφτεί άµεσα το γιατρό του (Bish et al 2005, DeVon
et al 2011). Σύµφωνα µε έρευνα των Meischke et al (1999),
οι οποίοι διεξήγαγαν τηλεφωνικέσ συνεντεύξεισ σε δείγµα 862 γυναικών ηλικίασ άνω των 50 ετών, διαπιστώθηκε ότι η µη αναγνώριση των συµπτωµάτων του εµφράγµατοσ του µυοκαρδίου, είχε ωσ αποτέλεσµα την καθυστερηµένη
προσέλευση στο τµήµα των επειγόντων περιστατικών.
Ωστόσο, συχνά δηµιουργείται σύγχυση εξαιτίασ τησ
στερεότυπησ αντίληψησ που διαµορφώνουν οι άνθρωποι σχετικά µε τα νοσήµατα. Έτσι, όταν δεν παρατηρούνται τα τυπικά συµπτώµατα που συνοδεύουν µία νόσο,
τότε το άτοµο καθυστερεί σηµαντικά την αναζήτηση βοήθειασ (Arslanian-Engoren,2007). Οι Ramirez et al (1999),
διαπίστωσαν ότι οι γυναίκεσ που έπασχαν από καρκίνο
του µαστού και δεν παρουσίαζαν κάποιο ψηλαφητό όγκο,
καθυστερούσαν σηµαντικά περισσότερο την επίσκεψη
στο γιατρό σε σχέση µε εκείνεσ που εµφάνιζαν έναν
τέτοιο όγκο. Οµοίωσ, οι Perry et al (2001), διαπίστωσαν
ότι οι ασθενείσ που είχαν υποστεί έµφραγµα του µυοκαρδίου καθυστερούσαν σηµαντικά περισσότερο την
προσέλευση τουσ στο νοσοκοµείο, όταν εµφάνιζαν άτυπα συµπτώµατα.
Πάντωσ, η απλή αναγνώριση των συµπτωµάτων δεν
επαρκεί, ώστε να παρακινήσει τον ασθενή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια (Chapple et al 2004). Συχνά, ο φόβοσ
του ατόµου ότι µπορεί να πάσχει από µία σοβαρή ασθένεια, οι επώδυνεσ θεραπείεσ που τη συνοδεύουν καθώσ
και ο φόβοσ του θανάτου αποτελούν ανασταλτικούσ παράγοντεσ (Gascoigne et al 1999, Burgess et al 2001). Σε
µία βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Bish et al (2005),
συµπέραναν ότι τόσο η αρχική στάση των γυναικών που
έπασχαν από καρκίνο του µαστού, όσο και ο φόβοσ τουσ
για τη θεραπεία, καθυστερούσαν σηµαντικά την απόφασή τουσ για αναζήτηση βοήθειασ.
Επιπλέον, η απειλή µίασ σοβαρήσ νόσου, έχει ωσ
αποτέλεσµα τα άτοµα να ενεργοποιούν µηχανισµούσ
άρνησησ τησ πραγµατικότητασ, παραβλέποντασ τα συµπτώµατα, ώστε τελικά να καθυστερούν την αναζήτηση ιατρικήσ συµβουλήσ (Cameron et al 1993). Θεωρούν ότι
σύντοµα θα περάσουν από µόνα τουσ και αναζητούν εναλλακτικέσ ερµηνείεσ, πιστεύοντασ ότι είναι νέοι και δυνατοί και ότι είναι απίθανο να τουσ συµβαίνει κάτι σοβαρό (Sanden et al al 2000).

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των επαγγελµατιών υγείασ ωσ προσ το χρόνο αναζήτησησ ιατρονοσηλευτικήσ φροντίδασ. Οι επαγγελµατίεσ υγείασ ωσ
µία ιδιαίτερη οµάδα, απόλυτα σχετιζόµενη µε τισ γνώσεισ για την υγεία, θα αναµένονταν ότι θα έδιναν ιδιαίτερη προσοχή σε συµπτώµατα που τουσ αφορούν. Αντίθετα πολλέσ µελέτεσ έχουν δείξει ότι πολλοί παραµελούν
την υγεία τουσ και καθυστερούν την αναζήτηση βοήθειασ, λόγω των επαγγελµατικών τουσ υποχρεώσεων, τησ
δυσκολίασ τουσ να υποδυθούν το ρόλο του ασθενή, τησ
άρνησησ τρωτότητασ ωσ µέροσ τησ επαγγελµατικήσ τουσ
κουλτούρασ, τησ τάσησ να αυτοθεραπεύονται και τησ
ντροπήσ να απευθυνθούν σε συνάδελφό τουσ (Rosvold
& Bjertness 2002, Davidson & Schattne, 2003).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρ’ όλο που η επιµήκυνση του χρόνου αναζήτησησ
ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ είναι δυνατό να επηρεάσει την τελική έκβαση για την υγεία του ασθενούσ, οι
περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να καθυστερούν τη λήψη
τησ απόφασησ για χρήση των υπηρεσιών υγείασ. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζεται από το επίπεδο γνώσεων του
ατόµου σχετικά µε τα νοσήµατα, καθώσ και από πλήθοσ
δηµογραφικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Η κοινωνικοποίηση των ανδρών φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη χρήση των υγειονοµικών υπηρεσιών. Ωστόσο και
οι γυναίκεσ καθυστερούν σηµαντικά την απόφασή τουσ
για λήψη ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ. Επίσησ, ο κοινωνικόσ περίγυροσ µπορεί να προτρέψει ή και να αποτρέψει ένα άτοµο από το να ζητήσει ιατρική συµβουλή.
Εποµένωσ, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν και
να τροποποιηθούν οι παράγοντεσ εκείνοι που καθυστερούν την αναζήτηση φροντίδασ. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω εθνικών εκστρατειών (φυλλάδια, διαφηµίσεισ στην τηλεόραση, ειδικέσ ιστοσελίδεσ στο
διαδίκτυο, ενηµερώσεισ στα σχολεία κ.λ.π.), οι οποίεσ
θα έχουν ωσ στόχο την ενηµέρωση και τη βελτίωση του
γνωστικού επιπέδου των ασθενών, αλλά και του κοινωνικού τουσ περίγυρου σχετικά µε τα νοσήµατα και τη
σηµασία τησ έγκαιρησ λήψησ ιατρονοσηλευτικήσ βοήθειασ. Ιδιαίτερη έµφαση επίσησ θα πρέπει να δοθεί στα
άτυπα συµπτώµατα που δύσκολα αναγνωρίζονται ωσ
σοβαρά. Επιπλέον, η συµµετοχή διάσηµων προσωπικοτήτων που δεν διστάζουν να εκθέσουν δηµόσια την πάθηση τουσ και να παροτρύνουν την υιοθέτηση ενόσ υγιεινού τρόπου ζωήσ ή την προληπτική χρήση των υπηρεσιών
υγείασ, µπορεί να συµβάλλει θετικά στα αποτελέσµατα
των εκστρατειών αυτών. Στην περίπτωση των ανδρών,
οι επαγγελµατίεσ υγείασ οφείλουν να τουσ ενθαρρύνουν
να χρησιµοποιούν τισ υπηρεσίεσ ακόµη και όταν δεν
εµφανίζουν σοβαρά συµπτώµατα και να τουσ διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι δείγµα αδυναµίασ το να αναζητούν
τη συµβουλή ενόσ ειδικού για θέµατα που αφορούν στην
υγεία τουσ. Τέλοσ, ιδιαίτερο βάροσ θα πρέπει να δοθεί
στην περίπτωση των επαγγελµατιών υγείασ µέσω ειδι-
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κών προγραµµάτων ενηµέρωσησ και τακτικήσ πραγµατοποίησησ προληπτικών εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται εξατοµικευµένη προσέγγιση, ανάλογα µε
τα ιδιαίτερα σωµατικά, συναισθηµατικά, γνωστικά και
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόµων.
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For Medical Care:
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ABSTRACT
The delay in seeking medical care, when patients experience specific symptoms, is influenced
by a range of demographic, psychological, social, cognitive and religious factors such as gender,
family status, age, symptom severity, previous experiences, psychological mood, perceptions
towards diseases, attitudes and fears towards illness, social networks and religious beliefs.
The patient’s cognitive level appears to play a significant role in his/her decision to seek for
medical care. Health professionals constitute a particular group which requires special attention.
The aim of the present literature review is to highlight the factors which affect the patient’s
decision to seek for or to delay seeking medical help and to offer suggestions in order to limit
this delay.
Key Words: Cognitive level, gender, health perceptions, health professionals, medical care
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