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ΣκΝ δκρα λδεσΝυπσ δΰηα (I)
G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine.
Science, 196:4286:129-135.

• ΜκλδαεάΝίδκζκΰέαμΝία δεάΝ πδ

βηκθδεά αθαφκλΪέ

• Νσ κμμΝπαλΫεεζδ βΝαπσΝ δμΝφέ έΝίδκζκΰδευθ η αίζβ υθέ
• ΚκδθπθδεΫμ,ΝουξκζκΰδεΫμ,Ν υηπ λδφκλδεΫμΝ
παλΪη λκδμΝ θΝζαηίΪθκθ αδ υπσοβέ
• υηπ λδφκλδεΫμΝ ε λκπΫμμΝαπσ κεκδΝ
θ υλκφυ δκζκΰδευθΝεαδΝίδκξβηδευθ δα αλαξυθέ

ΣκΝ δκρα λδεσΝυπσ δΰηα (II)
G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine.
Science, 196:4286:129-135.

•

θαΰπΰδεσμΝφυ δεαζδ ησμΝεαδΝ υδ ησμΝθκυ- υηα κμμΝ
λ υθβ δεάΝη γκ κζκΰέαΝΰδαΝίδκζκΰδεΪ υ άηα αέ

•

θαΰπΰάΝθσ κυΝ

•

πκεζ δ ησμμΝσ, δΝ θΝαθΪΰ αδΝαπκεζ έ αδΝαπσΝ β θσ κέ

•

δλ δεκέμΝαθααά β βΝθΫκυ υπκ

Νφυ δεκξβηδεΫμ δα δεα έ μέ

έΰηα κμέ

ΣκΝ δκρα λδεσΝυπσ δΰηα (IIΙ)
G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine.
Science, 196:4286:129-135.

• ΤπσίαγλκμΝξλδ δαθδεάΝαθ έζβοβΝ τ βμΝΰδα κ
αθγλυπδθκ υηαέ
• Γαζδζαέκμ,ΝΝ τ πθ,ΝΚαλ Ϋ δκμμΝ υηίκζάΝ
αθαζυ δευθΝ πδ βησθπθΝ κΝ δαξπλδ ησ θκυυηα κμέ
•

πδ υξέαΝαζζΪΝη εσ

κμέ

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (Ι)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

•

δκξβηδεάΝαζζαΰάμΝαθαΰεαέαΝαζζΪΝσξδΝδεαθάΝ
υθγάεβΝθσ κυΝεαδΝυπκε δη θδεάμΝίέπ άμΝ βμ
(αλλυ δα)έ

• ΗΝ ηφΪθδ βΝηδαμΝθσ κυΝεαδΝβΝυπκε δη θδεάΝίέπ άΝ βμΝ
(αλλυ δα)Ν έθαδΝαζζβζ πέ λα βΝπαλαΰσθ πθΝ
ηκλδαεκτ,Να κηδεκτΝεαδΝεκδθπθδεκτ πδπΫ κυέ
• ΨυξκζκΰδεκέΝπαλΪΰκθ μ,ΝεΪ πΝαπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ
υθγάε μ,Νηπκλ έΝθαΝ ε βζπγκτθΝ αθΝθσ κμΝάΝ
πλσίζβηαΝ πηα δεάμΝυΰ έαμ,Νεαδ υθκ τκθ αδ,Ν
εΪπκδ μΝφκλΫμ,ΝεαδΝαπσΝίδκζκΰδεΫμ αζζαΰΫμέ

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (ΙΙ)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

• ΗΝπαλκυ έαΝηέαμΝίδκζκΰδεάμΝ δα αλαξάμΝ θΝλέξθ δΝφπμΝ
κΝθσβηαΝπκυΝΫξκυθΝ αΝ υηπ υηα αΝΰδαΝ κθΝα γ θά,Ν
κτ Ν υθ πΪΰ αδΝαπαλαέ β αΝ δμΝ Ϊ δμΝεαδΝ δμΝ
ιδσ β μΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝκΝεζδθδεσμΝΰδα λσμΝΰδαΝ
θαΝ υζζΫι δΝεαδΝθαΝ π ι λΰα έΝ π ΪΝ δμΝ
πζβλκφκλέ μΝπκυ ξλ δΪα αδέ
• ΣκΝίδκ-δα λδεσΝυπσ δΰηαΝαΰθκ έΝ βθΝαιδκπδ έαΝ βμΝ
υθ λέαμΝη Ν κθΝα γ θάΝεαδΝ κΝθσβηαΝ βμΝαφάΰβ άμΝ
κυέ

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (ΙΙΙ)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

• ΟδΝουξκεκδθπθδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ έθαδΝ βηαθ δεκέΝ
πλκ δκλδ ΫμΝ βμΝ υαδ γβ έαμΝαπΫθαθ δΝ ΝηέαΝθσ κ,Ν
βμΝ κίαλσ β αμ,Ν βμΝπκλ έαμΝεαδΝ βμΝΫεία άμ βμέ
• ΣκΝ θαΝ υδκγ έΝ εΪπκδκμΝ κθΝ λσζκ κυΝ α γ θκτμΝ
θΝ υθκ τ αδΝκτ Νεαγκλέα αδΝαπαλαέ β αΝαπσΝ
βθΝπαλκυ έαΝίδκζκΰδεάμ δα αλαξάμέ

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (ΙV)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

• ΗΝ πδ υξέαΝ πθΝπ λδ σ λπθΝίδκζκΰδευθΝ
γ λαπ δυθΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝουξκεκδθπθδεκτμ
παλΪΰκθ μ
–πέξέΝ κΝplacebo effect.
• ΗΝ ξΫ βΝΰδα λκτ-αλλυ κυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝΫεία βΝ
ηδαμΝθσ κυ,ΝαεσηβΝεαδΝησθκΝη Ν βθΝ πέ λα άΝ βμΝ βΝ
υηησλφπ βΝ κυΝα γ θκτμΝ βθΝπλκ δθση θβΝ
γ λαπ έαέ
•

θ έγ αΝαπσΝ αΝΪουξαΝαθ δε έη θαΝ βμΝ
πδ βηκθδεάμΝη ζΫ βμ,ΝκδΝα γ θ έμΝ πβλ Ϊακθ αδΝ
βηαθ δεΪΝαπσΝ κθΝ λσπκΝπκυΝη ζ υθ αδ,ΝσππμΝ
πβλ Ϊακθ αδΝεαδΝκδΝ πδ άηκθ μΝπκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ
ηέαΝη ζΫ βΝαπσΝ κυμΝα γ θ έμ κυμέ

Ν

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (V)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

• ΣαΝδα λδευμΝαθ ιάΰβ αΝ υηπ υηα αΝαπκ ζκτθΝεαθσθαΝ
βθΝπλπ κίΪγηδαΝφλκθ έ αΝυΰ έαμ,Ν θυΝκδΝδα λδεΫμΝ
δ δεσ β μ,Νία δ ηΫθ μΝευλέπμΝ αΝκλΰαθδεΪΝ υ άηα αΝ
(εαλ δκζκΰέα,Νπθ υηκθκζκΰέαΝεέαέ),Ναπκ δεθτκθ αδΝ
κζκΫθαΝεαδΝπδκΝαθ παλε έμΝθαΝαθ δη ππέ κυθΝ
υηπ υηα αΝεαδΝπλκίζάηα αΝ αΝκπκέαΝ δα ΫηθκυθΝσζαΝ
αΝ υ άηα αΝεαδΝαπαδ κτθΝκζδ δεά πλκ Ϋΰΰδ βέ

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (VΙ)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

• ΟδΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ δα αλαξΫμΝ(εα Ϊγζδοβ,Ν
Ϊΰξκμ,Ν πδγ δεσ β α)ΝεαδΝκδΝ υηπ λδφκλΫμ
αλλυ δαμ
(κδΝ λσπκδΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝ αΝΪ κηαΝίδυθκυθ,Ν
πλκ ζαηίΪθκυθ,ΝαιδκζκΰκτθΝεαδΝαθ δη ππέακυθΝ βθΝ
εα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ κυμ)Νηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βθΝ
πκλ έα,Ν βΝγ λαπ υ δεάΝαπΪθ β βΝεαδΝ βθΝΫεία βΝηδαμΝ
θσ κυέ

ΣκΝ δκουξκεκδθπθδεσΝυπσ

δΰηα (VIΙ)

G. Engel (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196:4286:129-135.

• ΗΝξλά βΝουξκγ λαπ υ δευθΝ λα βΰδευθΝΫξ δΝ πδφΫλ δΝ
βηαθ δεάΝί ζ έπ βΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμ,Ν βθΝ
αθ δη υπδ βΝεαδΝ βθΝπκλ έαΝ δΪφκλπθΝδα λδευθΝ
πλκίζβηΪ πθ υΰ έαμέ

δαφκλΫμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ θσμΝαλλυ κυΝ αΝπζαέ δα πθ
τκΝυπκ δΰηΪ πθΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝ βΝθσ κ (Ι)
Shaheen Lakhan, MD, PhD, MEd, MS, is executive director of the Global Neuroscience Initiative Foundation (GNIF).

δ έα πέ ε οβμ

Β ο ατρ ό
ΟΝΪλλπ κμΝπαλαπκθδΫ αδΝ
ΰδαΝπσθκΝ κ άγκμέ

Βο υ ο ο
ό
ΟΝα γ θάμ παλαπκθδΫ αδΝ
ΰδαΝπσθκΝ κ άγκμέ

δαφκλΫμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ θσμΝαλλυ κυΝ αΝπζαέ δα πθ
τκΝυπκ δΰηΪ πθΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝ βΝθσ κ (ΙΙ)
Shaheen Lakhan, MD, PhD, MEd, MS, is executive director of the Global Neuroscience Initiative Foundation (GNIF)

ιΫ α β
Βο υ ο ο
ό
Β ο ατρ ό
έα βΝ
δμΝ φυ δεΫμ
δ λ τθβ β
αδ έ μΝΝ βμΝΝΝθσ κυέ
ουξκεκδθπθδευθ εαδ
φυ δευθ εα α Ϊ πθ
πκυ θ ξκηΫθπμ
ΟΝΰδα λσμμΝ λπ ά δμ ΰδα
πλκεΪζ αθΝ κθ πσθκΝ
δα λκφά,Νδ κλδεσΝ
πσθκυ,Νκδεκΰ θ δαεσΝ
κ άγκμέ
δ κλδεσΝεαδΝΰδαΝ
ΟΝΰδα λσμμΝ λπ ά δμΝΰδαΝ
βηαθ δεΪ υηπ υηα αΝ
υηπ λδφκλΫμΝεαδΝ
εαδΝ βη έαΝ βμ θσ κυέ
αΰξκΰσθαΝΰ ΰκθσ α απάμέ

δαφκλΫμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ θσμΝαλλυ κυΝ αΝπζαέ δα πθ
τκΝυπκ δΰηΪ πθΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝ βΝθσ κ (ΙΙΙ)
Shaheen Lakhan, MD, PhD, MEd, MS, is executive director of the Global Neuroscience Initiative Foundation (GNIF).

δΪΰθπ β
Β ο ατρ ό υπό

γ α

ΟΝΰδα λσμΝαβ Ϊ δΝ
λΰα βλδαεΫμ ι Ϊ δμΝ
εαδΝ ζΫΰξ δΝ αΝαπ δεΪΝ
βη έα,ΝπΪθπΝ α κπκέαΝ
ία έα δΝκπκδκ άπκ Ν
τλβηαέ

Βο υ ο ο

ό

ΟΝΰδα λσμΝία έα δΝ βΝ
δΪΰθπ βΝ κθΝ
υθ υα ησΝ πθΝ
ουξκεκδθπθδευθΝ
παλαηΫ λπθΝεαδ πθΝ
λΰα βλδαευθΝ
ι Ϊ πθέ

δαφκλΫμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ θσμΝαλλυ κυΝ αΝπζαέ δα πθ
τκΝυπκ δΰηΪ πθΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝ βΝθσ κ (ΙV)
Shaheen Lakhan, MD, PhD, MEd, MS, is executive director of the Global Neuroscience Initiative Foundation (GNIF).

Θ λαπ έα
Β ο ατρ ό

Βο υ ο ο

ό

ΟΝΰδα λσμΝγαΝ υ δ Ϋθα
γ λαπ υ δεσΝπζΪθκ,Ν
ία δ ηΫθκΝ βΝίδκζκΰδεάΝ
αδ δκζκΰέαΝεαδΝ βθΝ
παγκΰΫθθ βέ

ΟΝΰδα λσμΝ υαβ ΪΝη Ν κθΝ
Ϊλλπ κΝ δμΝ δαγΫ δη μΝ
γ λαπ υ δεΫμΝπαλ ηίΪ δμ, η Ν
πδεΫθ λπ βΝ βΝ
υηπ λδφκλΪΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ
απάμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν κθΝ
πσθκΝ κΝ άγκμΝεαδΝη Ν κΝ
γ λαπ υ δεσ πζΪθκέ
ΟΝΪλλπ κμΝ ηπζΫε αδΝ κθΝ
ξβηα δ ησΝεαδΝ βθ φαληκΰάΝ
κυΝγ λαπ υ δεκτΝπζΪθκυΝεαδΝ
δα βλ έ αδΝυπκ βλδε δεάΝ
ξΫ βΝη Ν κθ ΰδα λσέ

Ση

ώ α α

Ση ω α α αφο ά
ωopyright Παθ πδ άηδκ Κλά βμ, θ υθβμ Κκτ βμ 2015. «Κκδθπθέα εαδ Τΰ έαέ Σα τκ
υπκ έΰηα α
βθ Ια λδεά»έ Έε κ βμ 1έίέ ΗλΪεζ δκ 201ηέ δαγΫ δηκ απσ β δε υαεά
δ τγυθ βμ
https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=360.
Ση ω α Α ο ό η η
Σκ παλσθ υζδεσ δα έγ αδ η κυμ σλκυμ βμ Ϊ δαμ χλά βμ ωreative ωommons θαφκλΪ, Μβ
ηπκλδεά Χλά β, Όχδ ΠαλΪΰπΰκ Έλΰκ ζέί [1] ά η αΰ θΫ λβ, δ γθάμ Έε κ βέ
ιαδλκτθ αδ α αυ κ ζά Ϋλΰα λέ πθ πέχέ φπ κΰλαφέ μ, δαΰλΪηηα α εέζέπέ, α κπκέα
ηπ λδΫχκθ αδ
αυ σ εαδ α κπκέα αθαφΫλκθ αδ ηααέ η κυμ σλκυμ χλά βμ κυμ
κ
«βη έπηα Χλά βμ Έλΰπθ Σλέ πθ»έ

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Ωμ Μη
πο
κλέα αδ β χλά βμ
 πκυ θ π λδζαηίΪθ δ Ϊη κ ά Ϋηη κ κδεκθκηδεσ σφ ζκμ απσ βθ χλά β κυ Ϋλΰκυ,
ΰδα κ δαθκηΫα κυ Ϋλΰκυ εαδ α δκ σχκ
 πκυ
θ π λδζαηίΪθ δ κδεκθκηδεά υθαζζαΰά πμ πλκςπσγ β ΰδα β χλά β ά
πλσ ία β κ Ϋλΰκ
 πκυ θ πλκ πκλέα δ κ δαθκηΫα κυ Ϋλΰκυ εαδ α δκ σχκ Ϋηη κ κδεκθκηδεσ σφ ζκμ
(πέχέ δαφβηέ δμ) απσ βθ πλκίκζά κυ Ϋλΰκυ
δα δε υαεσ σπκέ
Ο δεαδκτχκμ ηπκλ έ θα παλΫχ δ κθ α δκ σχκ ι χπλδ
ηπκλδεά χλά β, φσ κθ αυ σ κυ αβ βγ έέ
α
Οπκδα




ηααέ η

άΪ

δα θα χλβ δηκπκδ έ κ Ϋλΰκ ΰδα

η η Ση ω ά ω
άπκ αθαπαλαΰπΰά ά δα ε υά κυ υζδεκτ γα πλΫπ δ θα υηπ λδζαηίΪθ δμ
κ βη έπηα θαφκλΪμ
κ βη έπηα
δκ σ β βμ
β άζπ β δα άλβ βμ βη δπηΪ πθ
κ βη έπηα Χλά βμ Έλΰπθ Σλέ πθ ( φσ κθ υπΪλχ δ)
κυμ υθκ υση θκυμ υπ λ υθ Ϋ ηκυμέ

Χ η α ο ό η η
•
•
•

Σκ παλσθ επαδ υ δεσ υζδεσ Ϋχ δ αθαπ υχγ έ α πζαέ δα κυ επαδ υ
δ Ϊ εκθ αέ
Σκ Ϋλΰκ « θκδε Ϊ
εα βηαρεΪ Μαγάηα α
κ Παθ πδ άηδκ
χλβηα κ κ ά δ ησθκ β αθα δαησλφπ β κυ επαδ υ δεκτ υζδεκτέ
Σκ Ϋλΰκ υζκπκδ έ αδ κ πζαέ δκ κυ πδχ δλβ δαεκτ ΠλκΰλΪηηα κμ «
δα έκυ ΜΪγβ β» εαδ υΰχλβηα κ κ έ αδ απσ βθ υλππαρεά Έθπ
Κκδθπθδεσ Σαη έκ) εαδ απσ γθδεκτμ πσλκυμέ

δεκτ Ϋλΰκυ κυ
Κλά βμ»

Ϋχ δ

επαέ υ β εαδ
β ( υλππαρεσ

