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Η ψυχολογική φροντίδα των ασθενών µετά από
έµφραγµα του µυοκαρδίου

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Η σχέση µεταξύ κατάθλιψης και αυξηµένης θνησιµότητας έχει
οδηγήσει σε αυξηµένες πιθανότητες ενός εµφράγµατος του
µυοκαρδίου. Η παρακολούθηση της ψυχολογικής κατάστασης
των ασθενών στην καρδιακή αποκατάσταση είναι ευθύνη και
ρόλος της διεπιστηµονικής οµάδας.
Για να επιτευχθεί ένα µέρος της φροντίδας των ασθενών είναι η
συβουλευτική και για να γίνει αυτό πρέπει να παραδοθεί σε µια
σειρά απο επαγγελµατίες υγείας (Ψυχολόγους, ειδικευµένων
νοσοκόµων, εργοθεραπευτές και πρακτικούς νοσηλευτές).
Ωστόσο, ο διαθέσιµος χρόνος γιαυτες τις επαγγελµατικές οµάδες
να προσφέρουν βοήθεια περιορίζεται λόγω της κλινικής τους
ευθύνης.
Έχοντας ένα έµφραγµα του µυοκαρδίου διαταράσσεται η
αίσθηση ελέγχου που έχει ο ασθενής για την ζωή. Οι ασθενείς
βιώνουν µια “ βιογραφική αναστάτωση” που οδηγεί σε µια
αναπόφεκτη και επιβλητική αλλαγή της ζωής τους,
συµπεριλαµβάνοντας µια µορφή αγχους στο πλαίσιο της
εισαγωγής τους στο νοσοκοµείο. Αυτο είναι παρόµοιο µε αυτο
που βιώνουν οι άνθρωποι µε το µετα-τραυµατικό στρες.
Αντιµέτωποι µε ένα τέτοιο ξαφνικό και τροµακτικό συµβάν
απαιτείται οι ασθενεις
να κάνουν σηµαντικές και ψυχολογικές αλλαγές, ενώ οι
περισσότεροι µπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή
ενα µεγάλο ποσοστό εµφανίζει παροδικά επεισόδια αγχους ή
κατάθλιψης.
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Η µείωση της συχνότητας της κατάθλιψης σε ασθενείς µετα απο
έµφραγµα του µυοκαρδίου είναι ζωτικής σηµασίας καθώς η
κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο θνησιµότητας.
Η παροχή βοήθειας στους ασθενείς στο να ξεπεράσουν τα
συµπτώµατα αγχους, περιλαµβάνει την βοήθεια να κατανοήσουν
την εµπειρία και να προσφέρουν χαλάρωση ή γνωστικές
συµπεριφορικές προσεγγίσεις για να αντιµετωπίσουν
συναισθήµατα άγχους σε καταστάσεις της πραγµατικής ζωης.

Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές παρεµβάσεις

Για να ενθαρυνθεί ο ασθενής, είναι απαραίτητο να προωθηθεί
µια υποστηρικτική σχέση. Αυτό θα δώσει στον ασθενή µια
πλατφόρµα στην οποία θα περιγράψει τα συναισθήµατα που
υποστηρίζουν την αίσθηση στο να χάσει τον προορισµό της ζωής
του. Κατα την διάρκεια αυτης της περιόδου ο Ψυχολόγος
αντικατοπτρίζει τυχόν υποκείµενα συναισθήµατα, που επιτρέπει
στον ασθενή να διερευνήσει τα ζητήµατα. 'Ενα σηµαντικό µέρος
των παρεµβάσεων συνεπάγεται στο να βοηθήσει τον ασθενή να
λειτουργήσει µε θέµατα που σχετίζονται µε την έννοια της
απώλειας, δινοντάς τους την ευκαιρία να επαναξιολογήσει τις
προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις.
Η συνολική καρδιακή αποκατάσταση θα πρέπει να περιλαµβάνει
τόσο την ψυχολογική και εκπαιδευτική παρέµβαση, οι ασθενείς
µε µέτρια εως σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα πρέπει να
αντιµετωπίζονται απο προσωπικό µε εξειδικευµένη κατάρτιση
στη γνωστική και συµπεριφορική θεραπεία.
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