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Τποζηηπιζόμενη Αςηοδιασείπιζη – Από ηην Οπηική μιαρ Ππαγμαηικήρ 
Εμπειπίαρ 

Η απηνδηαρείξηζε κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηή θαη λα εξκελεύεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ θάζε θνξέα ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο.  Τα άηνκα πνπ δνπλ κε πόλν, ζεσξνύλ όηη είλαη ζπκπεξηθνξέο, ζηξαηεγηθέο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κε ηαηξηθώλ  
παξεκβάζεσλ δηαρείξηζεο πόλνπ, ελώ αληίζεηα γηα έλαλ επαγγεικαηία πγείαο κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ  
παξαπνκπή ζε έλαλ θιηληθό ή εηδηθό πόλνπ. Η απηνδηαρείξηζε γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κε πόλν, κπνξεί λα 
αληηκεησπηζηεί σο θάηη κνλόπιεπξν θαη όρη ζπλεξγαηηθό.  

Η ππνζηεξηδόκελε απηνδηαρείξηζε πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ 
βηώλνπλ πόλν κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπο, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζε εγθαζηδξπκέλεο ηερληθέο 
απηνδηαρείξηζεο [1]. Από ηνλ επαγγεικαηία πγείαο απαηηείηαη λα κελ βιέπεη ην άηνκν πνπ βηώλεη πόλν, 
σο έλα απιό άηνκν κε ζπκπηώκαηα πνπ ζέιεη ζεξαπεία, αιιά έλα άηνκν κε ηθαλόηεηεο, δπλαηά ζεκεία 
θαη γλσξίζκαηα [2]. 

Η απηνδηαρείξηζε έρεη βξεζεί λα είλαη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξόληνπ 
νζθπτθνύ πόλνπ [3]. Η απνηειεζκαηηθή απηνδηαρείξηζε απαηηεί ελέξγεηεο ηόζν από ηνλ επαγγεικαηία 
πγείαο, όζν θαη από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. 

Καθιεπώνονηαρ ηα Θεμέλια ηηρ Τποζηήπιξηρ. 

 Καηανόηζη: ν επίκνλνο πόλνο είλαη πνιύπινθνο θαη πεξηιακβάλεη πνιιά πεξηζζόηεξα από ηελ 
βηνινγία ηνπ αηόκνπ ή ηα ζπκπηώκαηά ηνπ. Οη άλζξσπνη ζέινπλ ρξόλν λα ληώζνπλ αζθάιεηα θαη 
λα αλνηρηνύλ, ρσξίο δηαθνπέο, ώζηε λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνλ επαγγεικαηία 
πγείαο. Η ζπγγξαθή, ε ηέρλε ή άιιεο κέζνδνη κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο 
εκπεηξίαο  από ηνπο άιινπο. 

 Επικύπυζη:  νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ όηη  ν πόλνο ηνπ αηόκνπ είλαη 
αιεζηλόο. Τα άηνκα πνπ δνπλ κε επίκνλν πόλν ζπλήζσο ζηηγκαηίδνληαη θαη δελ γίλνληαη 
πηζηεπηά. Όηαλ ν πόλνο αμηνινγεζεί θαη δηαπηζησζεί, ην άηνκν ζα ληώζεη έηνηκν λα πξνρσξήζεη 
κπξνζηά θαη λα ελζσκαηώζεη ηελ απηνδηαρείξηζε σο έλα θνκκάηη ηνπ νιηζηηθνύ πιάλνπ 
αληηκεηώπηζεο [4]. 

 Γλώζζα:  ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξεί λα έρεη επηδήκηεο ή 
ζεηηθέο επηξξνέο ζηα άηνκα πνπ δνπλ κε πόλν. Η γιώζζα κε αξλεηηθέο έλλνηεο κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη θόβν γηα ηελ θίλεζε  θαη λα κελ επηηξέςεη ηα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ ηελ 
απηνδηαρείξηζε, ελώ νη ζεηηθέο έλλνηεο ηεο γιώζζαο κπνξνύλ λα είλαη εκςπρσηηθέο θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη επάξθεηαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ.  

 Εμπιζηοζύνη: ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ απαηηεί κηα ίζε θαη γεκάηε ζεβαζκό 
ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν κε πόλν θαη ηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Η αξρή απηή ηεο ζρέζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη ε εκπηζηνζύλε.  

 ςλλογική λήτη αποθάζευν/ςν-Δημιοςπγία: απηή είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην 
άηνκν κε πόλν θαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο 
ηνπο θαη αλαπηύζζνπλ κηα ζπκθσλία σο πξνο ηελ ζεξαπεία θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Απηό 
βνεζά ζην λα δηαζθαιηζηεί όηη νη άλζξσπνη κε πόλν είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη θαη επηιέγνπλ έλα  
πιάλν βαζηζκέλν ζηηο αμίεο ηνπο, ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, όπσο επίζεο θαη ζηα ηειεπηαία 
δηαζέζηκα εξεπλεηηθά δεδνκέλα [5]. 
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 Αποδοσή και Πποθςμία: κόιηο ν πόλνο ηνπ αηόκνπ αλαγλσξηζηεί, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαιάβεη όηη παξόιν πνπ ν πόλνο είλαη θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ γηα πνιιά ρξόληα, ππάξρνπλ 
απνδεδεηγκέλα θαη απνηειεζκαηηθά πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ, έηζη ώζηε λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα δήζνπλ θαιύηεξα κε ηνλ πόλν ηνπο, αλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζπαζήζνπλ  [6]. 

 Τπομονή: ην λα κάζεη θαλείο πσο λα δεη θαιύηεξα κε ηνλ επίκνλν πόλν είλαη κηα κεγάιε 

πξόθιεζε θαη ζπρλά εθλεπξηζηηθή. Οη άλζξσπνη κε επίκνλν πόλν ζα πξέπεη λα είλαη 
ππνκνλεηηθνί κε ηνπο εαπηνύο ηνπ θαη ζπκπνλεηηθνί. Μπνξεί λα ρξεηαζηνύλ εβδνκάδεο ή θαη 
πεξηζζόηεξν, ώζηε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο απηνδηαρείξηζεο λα γίλνπλ εκθαλή. 

 Πποοδεςηικόηηηα: νη άλζξσπνη πνπ δνπλ κε ηνλ πόλν κπνξεί λα επσθειεζνύλ από ηελ 

εθκάζεζε ζηξαηεγηθώλ πξννδεπηηθόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Απηό κπνξεί λα δηαζθαιίζεη όηη δελ ζα θνπξαζηνύλ θαη δελ ζα πξνθαιέζνπλ 

έμαξζε ηνπ πόλνπ ηνπο. 

  Κίνηζη (Φςζική Δπαζηηπιόηηηα): ελώ απηό κπνξεί λα θαίλεηαη αληηθαηηθό όηαλ πνλάκε, ε 

θίλεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηνπ πόλνπ. Είλαη ζεκαληηθό λα βξεζεί απηή  ε θπζηθή 

δξαζηεξηόηεηα πνπ θάπνηνο απνιακβάλεη, θαζώο έηζη ζα δηαζθαιηζηεί όηη ην άηνκν ζα ηελ 

ζπλερίζεη π.ρ. άζθεζε, πνδήιαην, πεξπάηεκα, ηξέμηκν, γπκλαζηήξην, θεπνπξηθή, ρνξόο ή όπνηα 

άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη θίλεζε. Παξάιιεια κε ηελ ξύζκηζε ηνπ πόλνπ θαη ηα 
θπζηθά νθέιε, ε άζθεζε έρεη θαη ςπρνινγηθά νθέιε [7]. 

 ηπαηηγικέρ σαλάπυζηρ: ν πόλνο είλαη αληίδξαζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο [8] 

θαη νη ηερληθέο ραιάξσζεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ ξύζκηζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο.  Οη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο ραιάξσζεο πεξηιακβάλνπλ βαζηέο θαη ειεγρόκελεο 

αλάζεο, απηνζπγθέληξσζε θαη δηαινγηζκό.  
 ημανηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:  ε ζπγθέληξσζε ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ην δηάβαζκα, ηα ρόκπη, 

ν εζεινληηζκόο ή όπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα δίλεη λόεκα  θαη ζθνπό ζηα άηνκα κε πόλν. Οη 
επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα αλαθαιύςνπλ απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη λα δνπιέςνπλ καδί ηνπο, ώζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηηο αλαθαιύςνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ 
καδί πιάλν ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο.  

 Κοινυνική ζςναναζηποθή: θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο θίινπο ή ηελ νηθνγέλεηα [9]. 

 

Οη άλζξσπνη πνπ βηώλνπλ επίκνλν πόλν είλαη ηζρπξνί, αλζεθηηθνί θαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα απηνδηαρείξηζεο ηνπ πόλνπ. Η αλζεθηηθόηεηα νξίδεηαη, κεξηθώο, από ηελ Ακεξηθάληθε 

Έλσζε Ψπρνιόγσλ, σο «ε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρνύο πξνζαξκνγήο ζε δύζθνιεο θαη 
πξνθιεηηθέο εκπεηξίεο δσήο, ηδηαίηεξα κέζα από ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή επειημία ζε 

εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο απαηηήζεηο» [10]. Η αλζεθηηθόηεηα είλαη αλακελόκελε, δειαδή ππάξρεη ζε 
όινπο καο. Μπνξεί λα πνηθίιιεη αλάκεζα ζηα άηνκα, αιιά κπνξεί λα εληζρπζεί θαη λα απμεζεί κέζα από 
ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηόκνπ.  
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