
Ψυχοσωματικά συμπτώματα: "Όταν μιλάει το σώμα"

Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων στις μέρες μας, γεμάτοι αγωνία,
επισκέπτονται ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων απλά γιατί δεν νιώθουν καλά. Η απάντηση
στην ερώτηση «Γιατί μου συνέβη αυτό;» τείνει να γίνεται όλο και πιο αναμενόμενη: «Είναι
από το άγχος
».

  

Οι ψυχοσωματικές διαταραχές   αναφέρονται στις παθήσεις οι οποίες οφείλονται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρη σε ψυχολογικούς παράγοντες συνειδητούς ή ασυνείδητους.
Μπορεί ακόμη 
κάποιος να εκδηλώνει σωματικά συμπτώματα χωρίς όμως απαραίτητα αυτά να
παραπέμπουν σε κάποια σωματική νόσο και έτσι όλες οι ιατρικές εξετάσεις να είναι
φυσιολογικές.

  

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία μερικές από τις πιο συχνές  παθήσεις
που συνδέονται με ψυχολογικούς παράγοντες είναι οι εξής:

    
    1. oΔερματικές   
    2. oΜυοσκελετικές   
    3. oΑναπνευστικές   
    4. oΚαρδιαγγειακές  
    5. oΟυροποιητικές  
    6. oΟρμονικές  

  

Επιπλέον, πολύ συχνά οι άνθρωποι παραπονιούνται για μεμονωμένα συμπτώματα, όπως
πόνους στη μέση, πονοκέφαλο, ημικρανία, ναυτία τα οποία πολύ συχνά «μεταφράζουν»
αυτό που ο καθένας δεν εκφράζει με τον λόγο. Ότι για παράδειγμα, «σηκώνει πολλά
συναισθηματικά βάρη», «έχει πολλές έννοιες και σκέφτεται διαρκώς» κ.ά . Το σύμπτωμα
λοιπόν αναλαμβάνει τον ρόλο του συναγερμού και υπενθυμίζει στο άτομο ότι έχει έρθει η
ώρα να ακούσει τον εαυτό του πιο καθαρά και κατ’ επέκταση να αλλάξει οτι δεν τον βοηθά
στο να προχωρήσει στη ζωή του. Οτιδήποτε ξεχνά ο καθένας μέσα στους σύγχρονους
ρυθμούς της ζωής, το σώμα του είναι εκεί να του το υπενθυμίζει. 

  

Για παράδειγμα, βιολογικά, η σύνδεση μιας αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης με την
εμφάνιση του πονοκεφάλου ερμηνεύεται ως εξής:
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Οι ορμόνες κορτιζόλη και αδρεναλίνη οι οποίες εκκρίνονται όταν ένα άτομο βιώνει έντονο
στρες (συναισθηματική δυσφορία) προκαλούν μεταξύ άλλων αύξηση ταχυκαρδία, αύξηση
του ρυθμού των αναπνοών, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της μυϊκής τάσης.
Ταυτόχρονα, μειώνονται οι ενδορφίνες οι οποίες συμβάλλουν στην χαλάρωση και
ανακούφισή του οργανισμού. Όλα αυτές οι μεταβολές συντελούν  ώστε να εκδηλωθούν
συμπτώματα  πονοκεφάλου.

  

Σε όλους μας λοιπόν δίνεται η ευκαιρία, μέσα από συμπτώματα ακόμα και από ασθένειες,
να ακούσουμε τα συναισθήματα μας και να φροντίσουμε τον εαυτό μας. 

  

  

Πριν  αναζητήσετε την λύση σε φαρμακευτικές αγωγές «κοιτάξτε μέσα σας».
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