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Ορισμός της ασθένειας  

     Εφόσον η σχέση γιατρού – αρρώστου βασίζεται στην πίστη του αρρώστου ότι ο ίδιος είναι άρρω-

στος, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε πρώτα το τι είναι ασθένεια. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να 

διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στην υποκειμενική και αντικειμενική περιγραφή της αρρώστιας, η ο-

ποία στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται με τους όρους illness και disease. Έτσι, ενώ ο όρος αρρώστια ( di-

sease ) σημαίνει « νοσηρά κατάσταση του σώματος » και αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, η οποία 

μπορεί να προσδιοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια, ο όρος ασθένεια (  illness ) αναφέρεται σε μια μη     

« υγιεινή κατάσταση του σώματος » και περιλαμβάνει μια υποκειμενική προσέγγιση της δυσφορίας ( fee-

ling unwell ) του ατόμου. 

     Επιπρόσθετα, ο όρος sickness αναφέρεται στο κοινωνικό προσδιοριστικό στοιχείο της ασθένειας, προ-

κειμένου να δηλωθεί η ικανότητα ή ανεπάρκεια του ατόμου, όσον αφορά την ανταπόκριση στις κοινωνι-

κές υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με τον Denton, ο βασιζόμενος στην κλινική παρατήρηση και στα επαγ-

γέλματα υγείας ορισμός της αρρώστιας, αναφέρεται ως αντικειμενικός ( ενώ ο βασιζόμενος στους ασθε-

νείς ( άτομα ) ως υποκειμενικός ( subjective ). Συχνά οι δύο αυτοί ορισμοί αλληλοαναιρούνται. Έτσι αρ-

κετά άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άρρωστοι από ιατρικής πλευράς, δεν θεωρούν τους εαυτούς 

τους ασθενείς, αλλά και το αντίθετο. 

     Η ασθένεια ( illness ) δεν είναι μια απλή κατάσταση των ατόμων αλλά μια κοινωνική διαδικασία συ-

νοδευόμενη από ένα ειδικό τύπο συμπεριφοράς, γνωστής ως συμπεριφορά ασθένειας ( illness behavior ). 

Έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις – θεωρίες σχετικά μ’ αυτή τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διά-

φορα στάδια μέσα από τα οποία περνά ο ασθενής. Σύμφωνα μ’ αυτούς, το άτομο, μετά την παρατήρηση 

των συμπτωμάτων της ασθένειας του, αποδέχεται το ρόλο του ασθενούς ( sick role ) βλέποντας τους κοι-

νωνικούς του ρόλους να περιορίζονται, αναζητά βοήθεια από το γιατρό και τελικά ενδύεται το ρόλο του 

αρρώστου ( patient ). Ο Suchman αναφέρει ότι μεταξύ ασθένειας και ιατρικής φροντίδας μεσολαβούν 

πέντε στάδια, τα παρακάτω : Η εμπειρία του συμπτώματος. Η υπόθεση του ρόλου του ασθενούς. Η επα-

φή με το γιατρό. Ο εξαρτημένος – από το γιατρό – ρόλος του αρρώστου. Η ανάρρωση και η αποκατά-

σταση.  

     Γίνεται φανερό, με άλλα λόγια, ότι αμέσως μετά την εμπειρία των πρώτων συμπτωμάτων το άτομο 

καλείται να αποφασίσει πρώτα απ’ όλα εάν ή όχι έχει κάποια ασθένεια και εάν ναι να επιλέξει τι ενέργεια 

θα κάνει. Ο ορισμός ( αντίληψη ) της ασθένειας από το ίδιο το άτομο βασίζεται δηλαδή στην αναγνώριση 

και αξιολόγηση των βιούμενων συμπτωμάτων του. Η προσέγγιση αυτή της κατάστασης της υγείας από 

το ίδιο το άτομο αποτελεί ένα είδος αυτοεκτίμησης και επηρεάζεται από κοινωνικούς, ψυχολογικούς και 

βιολογικούς παράγοντες. Συνήθως το ίδιο το άτομο είναι αυτό που κάνει την πρώτη διάγνωση βασιζόμε-

νο στα σωματικά του ενοχλήματα.  

 

     Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει τη φυσική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώ-

ντος οργανισμού. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας ( 1946 ) η υγεία είναι « η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευε-

ξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας ». Έτσι, λοιπόν, η έννοια της υγείας δεν αποδίδεται 

μόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η ερ-

γασία κλπ. 

     Το πώς ορίζεται βέβαια η υγεία και η ασθένεια ως κοινωνική αναπαράσταση ίσως να διαφέρει ανάλο-

γα με τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία αλλά και 

τις θρησκευτικές αντιλήψεις ( για τη ζωή, το θάνατο, την αμαρτία, την τιμωρία, το μίασμα ), καθώς και 

τις αντιλήψεις για το σώμα ( για τα όριά του, την καθαριότητα, την εικόνα του, το φύλο του ) που υπάρ-

χουν σε κάθε κοινωνία. Είναι γνωστό ακόμα ότι ο τεράστιος αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν την 

κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την κοινωνική αναπαράσταση 

που έχει ο πληθυσμός για την υγεία του. Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί ( τρόπος διαβίωσης, κα-

τοικία, εργασία, συνθήκες εργασίας, ρύπανση περιβάλλοντος ), παράγοντες συνθηκών ζωής ( διατροφή, 

κάπνισμα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών, συμπεριφορά ), παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα 



και τις υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης στην υγεία επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων, 

αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του διπόλου υγείας – ασθένειας. 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

     Κάθε ζωντανός οργανισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία διατηρεί, για παράδειγμα η 

θερμοκρασία του ανθρώπου διατηρείται στους 36,7 βαθμούς Κελσίου. Η διατήρηση των χαρακτηριστι-

κών ενός ζωντανού οργανισμού ονομάζεται ομοιόσταση και είναι η φυσιολογική κατάσταση ενός οργα-

νισμού. Ασθένεια είναι η διαταραχή αυτής της ομοιόστασης, δηλαδή η μη φυσιολογική κατάσταση. Οι 

ασθένειες μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς, να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη ή θάνατο. 

     Μια ασθένεια μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η μόλυνση ( δηλαδή, η είσοδος του πα-

θογόνου στον ξενιστή ) και η λοίμωξη ( δηλαδή, η συγκέντρωση μεγάλου μικροβίων πάνω από ένα κρί-

σιμο αριθμό ) οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, δηλαδή σε ιούς και μικρόβια. Άλλα αίτια εί-

ναι κληρονομικά, διανοητικής ( ψυχικής ) φύσεως, μπορεί να είναι ατύχημα ή κατάληξη μιας μάχης, επι-

βλαβείς ουσίες, όπως οι τοξικές, αυτοάνοσο νόσημα ή ο οργανισμός να μην μπορεί πια να ανταπεξέλθει. 

Ανάλογα με τη δυνατότητα αντιμετώπισης, οι ασθένειες διακρίνονται σε ελαφριές όπως ένα κρυολόγημα, 

μέτριες όπως η ανεμοβλογιά και η γρίπη, σοβαρές όπως ο καρκίνος. Η ίδια ασθένεια μπορεί να επανα-

ληφθεί.      

     Το ανοσοποιητικό σύστημα συμβάλλει στην άμυνα ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Αρχικά, ο οργανισμός είναι ευάλωτος σ’ αυτές τις ασθένειες, αλλά το ανοσοποιητικό σύστημα έχει την 

ικανότητα να θυμάται την αντιμετώπιση προηγούμενων περιπτώσεων, ώστε να γίνεται αποτελεσματικό-

τερο με το πέρασμα του χρόνου σε σημείο που ο οργανισμός να μην αντιληφθεί ότι ασθένησε. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράξενες ασθένειες  

     Πώς θα σας φαινόταν να μην μπορείτε να κάνετε ένα απλό ντους μετά από μια κουραστική μέρα ; 

Πώς θα αντιδρούσατε αν κάθε φορά, που γελάγατε, λιποθυμούσατε ; Σας παρουσιάζουμε τις πιο ασυνή-

θιστες, τις πιο περίεργες αρρώστιες και παθήσεις, που έχουν καταγραφεί στον πλανήτη. 

1. Elephantiasis : Lymphatic filariasis, στα ελληνικά ελεφαντίαση. Είναι η γνωστή αλλά και πολύ πε-

ρίεργη ασθένεια, όπου μέλη του ανθρώπινου σώματος διογκώνονται περίεργα, πρήζονται και δημιουρ-

γούνται απόκοσμες μορφές στα χέρια και στα πόδια του ανθρώπου που υποφέρει από την πάθηση. Η α-

σθένεια προκαλείται από παρασιτικές μορφές ζωής που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα κουνούπια. Η 

ελεφαντίαση έχει χτυπήσει πάνω από 120 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και 40 από αυτά είναι σε 

προχωρημένο στάδιο. Όταν ένα θηλυκό κουνούπι τσιμπήσει έναν άνθρωπο και του μεταδώσει αυτύς τους 

μικροοργανισμούς μέσα στο αίμα, αυτοί με τη σειρά τους προκαλούν το αίμα να κυκλοφορήσει και 

στους παρακείμενους ιστούς, με αποτέλεσμα τη σταδιακή διόγκωσή τους.   

2. Progeria : Πρόωρη γήρανση. Συμβαίνει από ένα μικρό ελάττωμα στο γενετικό κώδικα του παιδιού, 

αλλά οι συνέπειες είναι τεράστιες. Κατά μέσο όρο, όταν ένα παιδί γεννηθεί μ’ αυτήν την πάθηση, δεν 

πρόκειται να ζήσει παραπάνω από 13 χρόνια. Η γήρανση του σώματος εξελίσσεται ταχύτατα σε σχέση με 

το φυσιολογικό άνθρωπο του προκαλεί όλα τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε έναν ηλικιωμένο άν-

θρωπο, όπως αρθρίτιδα, καρδιακά προβλήματα, τριχόπτωση κλπ. Είναι εξαιρετικά σπάνια ασθένεια και 

αυτή τη στιγμή υπάρχουν παγκοσμίως 48 μόνο περιπτώσεις παιδιών με την ασθένεια αυτή. 

3. Werewolf syndrome : το σύνδρομο του λυκάνθρωπου. Η συγκεκριμένη ασθένεια ονομάζεται έτσι, 

γιατί, όσοι νοσήσουν από αυτήν, μοιάζουν εμφανισιακά με το μύθο του Λυκάνθρωπου, εκτός φυσικά από 

τα δόντια και τα νύχια. Στο Μεξικό μάλιστα μια ολόκληρη οικογένεια ανδρών είχαν αυτή την πάθηση σε 

ολόκληρο το πρόσωπο και το πάνω μέρος του σώματος, τόσο έντονη, που προτάθηκε σε 2 από τα μέλη 

της οικογένειας να πάρουν μέρος ως guest star στη γνωστή σειρά X-Files, την οποία προσφορά όμως αρ-

νήθηκαν. 

4. Blue skin disorder : μια μεγάλη οικογένεια, γνωστή ως οι « μπλε άνθρωποι » έμενα στους λόφους του 

Troublesome Creek στο Kentacky μέχρι τα 1960. Οι περισσότεροι από αυτούς έζησαν πάνω από 80 χρό-

νια χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά όλοι είχαν μπλε δέρμα. Το φαινόμενο αυτό μάλιστα πέ-

ρασε από γενιά σε γενιά. Το χρώμα τους, αν και ονομάστηκε το φαινόμενο ως « η διαταραχή του μπλε 

δέρματος », δεν ήταν ακριβώς μπλε, αλλά πλησίαζε προς το σκούρο μπλε προς μωβ. 

5. Pica : η ασθένεια Pica είναι ένα περίεργο φαινόμενο που προκαλεί στον ασθενή την ανάγκη να φάει 

μη φαγώσιμα υλικά αντί φαγητού ! Χώμα, χαρτί, κόλλα και πηλός, είναι μερικά από αυτά τα υλικά. Λέ-

γεται ότι προκαλείται από έλλειψη μεταλλικών στοιχείων στο ανθρώπινο σώμα. Οι ειδικοί δεν βρήκαν 

πραγματική αιτία πάντως, ούτε θεραπεία. 

6. Vampire disease : ο Βαμπιρισμός, η ασθένεια των Βαμπίρ, πήρε το όνομά της από τις ιστορίες του 

Δράκουλα και των Βαμπίρ. Πρόκειται για μια ασθένεια κατά την οποία ο ασθενής έχει σοβαρή αλλεργία 

στο φως. Με την παραμικρή έκθεση στις ακτίνες του ήλιου δημιουργούνται φουσκάλες σε ολόκληρο το 

σώμα του και πολλοί ασθενείς υποφέρουν και από πόνους. Προφανώς, δεν έχουν ορμές σαν των βρικο-

λάκων, δηλαδή να πίνουν αίμα, αλλά υποφέρουν πραγματικά με την έκθεση στον ήλιο. Πρόκειται για μια 

επίσης εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. 

7. Alice in Wonderland syndrome : το σύνδρομο Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, όπως ονομάζεται, ή 

αλλιώς microsia, είναι μια πάθηση που προκαλεί αποπροσανατολισμό στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα, 

επηρεάζοντας την οπτική αντίληψη του ασθενούς. Ο ασθενής που πάσχει από αυτήν την ασθένεια, βλέπει 

ανθρώπους, μέλη ανθρώπων, ζώα ή ακόμα και μη κινούμενα αντικείμενα ως αρκετά μικρότερα από ότι 

είναι στην πραγματικότητα. Γενικά, το αντικείμενο εμφανίζεται στο ανθρώπινο μάτι πολύ μακριά ή υπερ-

βολικά κοντά την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, ένας σκύλος μπορεί αν μοιάζει με ποντίκι σε μέγεθος για 

τον ασθενή ή ένα αμάξι να νομίζει ότι είναι αυτοκινητάκι παιχνίδι. Όποιος έχει αυτή την ασθένεια δεν 

έχει πρόβλημα με τα μάτια, αλλά με τον τρόπο που μεταφράζει ο εγκέφαλος τις εικόνες που του στέλνει 

το μάτι. 

8. Blaschko’s lines : Οι Γραμμές του Μπλάσκο είναι μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια και πρωτοεμφανί-

στηκε το 1901 από το Γερμανό δερματολόγο Alfred Blaschko. Περίεργες γραμμές εμφανίζονται σε ολό-

κληρο το σώμα. Κάποιοι την κληρονομούν και εμφανίζουν γραμμές κάτω από το δέρμα τους σε ολόκλη-

ρο το σώμα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται το σχήμα V στη σπονδυλι-

κή στήλη και το S μπροστά στο στήθος. 



9. Walking Corpse syndrome : το σύνδρομο του Κινούμενου Πτώματος είναι ένα σύνδρομο πνευματι-

κής κατάθλιψης και με τάσεις αυτοκαταστροφής, στο οποίο ο ασθενής παραπονιέται ότι έχει χάσει τα 

πάντα : περιουσία, μέρος του σώματός του, ή ακόμα μπορεί να πιστεύει ότι έχει πεθάνει και ότι είναι ένα 

κινούμενο … πτώμα ! Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο ασθενής παραπονιέται ότι μυρίζει τη σήψη του 

ίδιου του του σώματος ( ! ) και ότι νιώθει σκουλήκια κάτω από το δέρμα του. Το φαινόμενο μπορεί να 

προκληθεί και από έλλειψη ύπνου για μεγάλο χρόνο ή σε ανθρώπους που υποφέρουν από στέρηση σε 

ουσίες όπως οι αμφεταμίνες και η κοκαΐνη. Το παράδοξο είναι ότι αρκετοί ασθενείς που φτάνουν στο 

στάδιο του πιστεύουν ότι είναι νεκροί, αρχίζουν να πιστεύουν ότι είναι και αθάνατοι ! 

10. Jumping Frenchman disorder : η διαταραχή του Γάλλου που χοροπηδάει, έχει ως κεντρικό χαρα-

κτηριστικό την υπερβολική αντίδραση του ασθενούς σε απρόσμενους ήχους και εικόνες. Για παράδειγμα, 

αν τρομάξετε κάποιον που υποφέρει από αυτή την ασθένεια, θα αρχίσει να ανεμίζει τα χέρια του από πα-

νικό, να χοροπηδάει, να ουρλιάζει, να κλαίει και να επαναλαμβάνει κάποια λέξη διαρκώς. Το φαινόμενο 

πρωτοεμφανίστηκε σε έναν ξυλοκόπο Γαλλοκαναδέζικης καταγωγής, από εκεί είναι και η ονομασία. 

 


