
Ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς µε A.I.D.S 
 

Ευριδίκη Λαζάρου 
 

           Θα ήθελα να αρχίσω αναφερόµενη στη Συµβουλευτική Αγωγή µε την 

οποία ασχολούµαι σχεδόν αποκλειστικά από το 1996. Το 1986 που πρώτη 

φορά ήρθα σε επικοινωνία µε ασθενή του A.I.D.S. εργαζόµουνα στο F.M.W. 

έχοντας στο θάλαµο πάνω από 30 ασθενείς διαφόρων ασθενειών χωρίς 

γνώσεις συµβουλευτικής αγωγής. 

 

Συµβουλευτική Αγωγή.( Counseling). 

            Η Συµβουλευτική αγωγή είναι ζωτικό µέρος της στρατηγικής.  

 

1. για την πρόληψη και τον έλεγχο της µόλυνσης από τον ιό H.I.V.  

2. Για αλλαγή επικίνδυνης συµπεριφοράς, που για να έχει αποτέλεσµα πρέπει 

να δοθούν κίνητρα και εµπιστοσύνη  στο άτοµο. Αυτό  γίνεται δίχως να  

κρίνεις και να  κατακρίνεις, δίνοντας συνάµα σωστές πληροφορίες. 

 

Στόχοι: 

   

Α. Πρόληψη και έλεγχος από τον ιό H.I.V. 

Β. ∆ίνει ψυχολογική, κοινωνική και συναισθηµατική στήριξη και φροντίζει 

για τα οικονοµικά προβλήµατα αν υπάρχουν. 

       Τα κυριότερα προβλήµατα που εµφανίζονται και τα οποία έχει να 

αντιµετωπίσει καθηµερινά ο νοσηλευτής στα οροθετικά άτοµα, κυρίως στην 

αρχή που τους ανακοινώνεται το αποτέλεσµα είναι τα πιο κάτω.  

1. Φόβος για απώλεια της εργασίας του και ποια θα είναι η θέση του πλέον 

στην κοινωνία. 

2. Ότι θα ζει µε την αγωνία τι θα συµβεί ανα πάσα στιγµή. 

3. Η απόφαση για να αρχίσει θεραπεία. 

4. Το µέλλον της οικογένειας. 



5. Σε ποιους να το πει , µε ποιό τρόπο και αν θα υπάρξει εχεµύθεια. 

6. Ανησυχία για απόρριψη-αποµόνωση ακόµη και από την οικογένεια του. 

7. Ενοχή και µελαγχολία. 

8. Σοκ για αυτό που του έτυχε και θυµός γιατί να τύχει σαυτόν. 

    

           Το θέµα µας όµως δεν είναι η συµβουλευτική αγωγή αλλά η 

ανακουφιστική φροντίδα. Η µνήµη µου πάει πίσω στο 1986 όταν για πρώτη 

φορά είχαµε να παράσχουµε αυτή τη φροντίδα στον πρώτο ασθενή, ένα νέο 

24 χρόνων που έφτασε από την Αµερική µαζί µε την αδελφή του. Σαν 

υπεύθυνη του θαλάµου µε πολύ φόβο, πλήρη άγνοια και σε πλήρη πανικό 

ενθαρρυνόµενη από τον γιατρό, φορόντας µάσκα, γάντια και πολλές 

προφυλάξεις µιλήσαµε και παραλάβαµε τον ασθενή από µακριά. Τη νοσηλεία 

την έκανε η αδελφή του που γνώριζε αρκετά για την ασθένεια µε δική µας 

βοήθεια. Μέχρι σήµερα δεν ξεπέρασα τον θάνατο αυτού του παιδιού γιατί από 

την άγνοια µας και τον φόβο µας δεν του δώσαµε λίγη αγάπη, ούτε ένα χάδι 

πράγµα που το βλέπαµε στα µάτια του ότι το είχε ανάγκη. Επίσης καµίας 

στήριξης δεν έτυχαν και οι συγγενείς.  

            Η κοινωνία και τα µέσα ενηµέρωσης λόγω του πανικού που είχε 

δηµιουργηθεί ότι A.I.D.S. σήµαινε θάνατος και ότι ήταν η ασθένεια των 

οµοφυλοφίλων δεν βοήθησαν καθόλου στην ορθή αντιµετώπιση και 

προσφορά.  

           Σήµερα που γνωρίζουµε πάρα πολλά για τον ιό A.I.D.S. η στήριξη 

ψυχολογική και συναισθηµατική αρχίζει ευθύς αµέσως που κάποιος θα κάνει 

τις πρώτες εξετάσεις για να διαπιστωθεί πιθανή µόλυνση από τον ιό, 

κορυφώνεται δε µε το που το αποτέλεσµα θα είναι θετικό. 

           Με το καληµέρα που θα πω στο οροθετικό άτοµο και τις πρώτες 

αντιδράσεις και εικόνες που θα δω στο πρόσωπο του πρέπει να τις ερµηνεύσω 

και να τις προσεγγίσω µε ανάλογο τρόπο. Το πρώτο πράγµα που θα κάνω 

µόλις συναντηθούµε θα τον αγκαλιάσω και θα το φιλήσω που σκοπό έχει να 



του δώσω αγάπη και να κερδίσω την εµπιστοσύνη του. Τις περισσότερες 

φορές θα ακούσω στο αυτί την φράση <θέλω να µιλήσουµε>. 

           Κάθε άτοµο είναι ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ και ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ και αυτό το έχω 

µάθει µε τα τόσα χρόνια που είµαι µαζί τους,  έτσι που κάθε ένα άτοµο θέλει 

ξεχωριστή αντιµετώπιση. 

           Στο θάλαµο όπου έρχονται τα οροθετικά άτοµα για εξετάσεις, 

αναλύσεις και νοσηλεία εργαζόµαστε σαν οµάδα ο γιατρός, ο σύµβουλος, ο 

ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός και οι νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές που 

είναι ολόκληρο το εικοσιτετράωρο µαζί µε τους ασθενείς προσφέρουν πλήρη 

φροντίδα µε αγάπη και θα µας µεταφέρουν πιθανά προβλήµατα που 

προκύπτουν.  Το προσωπικό που εργάζεται στο θάλαµο είναι νοσηλευτές που 

είναι εκεί µε την θέληση τους. Όσοι δεν µπορούν να ξεπεράσουν τις 

ανησυχίες τους δεν µπορούν να προσφέρουν γιαυτό αλλάζουν θάλαµο. Οι 

νοσηλευτές θα πρέπει να δίνουν προσοχή και να ακούνε  µε υποµονή αυτά 

που θα τους πει ο ασθενής. Να µπορούν να δώσουν σωστές πληροφορίες, να 

βάζουν προτεραιότητες και να επιτυγχάνουν στόχους που δεν είναι άλλοι από                       

1. Να βοηθήσουν τα οροθετικά άτοµα όσο το δυνατό καλύτερα και να του 

δώσουν στήριξη. 

 2. Να αποκτήσουν την εµπιστοσύνη του οροθετικού ατόµου 

      α)δείχνοντας κατανόηση ειδικά στις αντιδράσεις σε φόβους που απειλούν 

την ζωή. 

        β) να αποδέχονται τον καθένα όπως είναι χωρίς να κρίνουν και να 

κατακρίνουν, αλλά να εκφράζουν τις απόψεις τους  πολύ προσεκτικά. 

         γ) Να έχουν ικανοποιητικές γνώσεις και να είναι πειστικοί 

         δ) να υποστηρίζουν τον ασθενή όταν και όποτε χρειάζεται για να 

βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. ( τις λύσεις δεν τις δίνεις αλλά βοηθάς να 

εξευρεθούν από το ίδιο το άτοµο στα δικά του µέτρα και τις δικές του 

ανάγκες.) 



     Συνοπτικά οι νοσηλευτές  είναι διαθέσιµοι όλες τις ώρες εργασίας, να είναι 

εκεί που χρειάζονται την ώρα που χρειάζονται και να ανταποκρίνονται στις 

πληροφορίες, εισηγήσεις και εντολές των προϊστάµενων. 

        Φυσικά εξυπακούεται ότι και οι νοσηλευτές για να πετύχουν θα πρέπει 

να έχουν την υποστήριξη τόσο των προϊστάµενων τους όσο και των 

οικογενειών τους. 

 

           Το οικονοµικό πρόβληµα και η εργασία για τους οροθετικούς είναι 

προβλήµατα που δεν πρέπει να παραβλέπονται, γιατί είναι κρίκος στην 

αλυσίδα ανησυχιών που έχουν. 

           Εκτός από την κλινική φροντίδα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

ψυχολογία των ασθενών. Οι περισσότεροι είναι άτοµα αποµονωµένα µε 

πολλά προβλήµατα.  Το προσωπικό πρέπει να είναι έτοιµο να βοηθήσει 

πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, ώστε να βρουν τη δύναµη βγαίνοντας από 

τη Γρηγόριο να µπορούν να αντιµετωπίσουν την κοινωνία έξω. Αυτό είναι ένα 

από τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Κάποια  χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης 

τους είναι κοινά, όπως η αντιµετώπιση τους από την κοινωνία, άσχετα µε την 

κοινωνική θέση του καθενός, (επιστήµονα, εργάτη.υπαλλήλου). Βεβαίως 

καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και αντιδρά αναλόγως. Κάποιος θα 

µπει στην κλινική χαµογελαστός και θα αστειευτεί µαζί µας. ’Άλλος θα µπει 

λυπηµένος γιατί η κλινική του θυµίζει και πάλι το πρόβληµά του. Άλλος 

έρχεται µε φόβο µήπως τον δει κάποιος γνωστός και τον αναγνωρίσει και 

µπαίνει βιαστικά, για να γίνουν όλα γρήγορα και να φύγει πριν τον δει κανείς. 

Η έκφραση του προσώπου ενός εκάστου αντικατοπτρίζει το ψυχολογικό τους 

κόσµο και εµείς θα πρέπει να τον ερµηνεύσουµε για να µπορέσουµε να τους 

προσεγγίσουµε και να τους βοηθήσουµε. Έχει σηµασία πως θα τους 

πλησιάσουµε γιατί χρειάζονται ειδική προσέγγιση ώστε να τους δοθεί η 

σιγουριά ότι µιλώντας µαζί µας θα τηρηθεί η ανωνυµία τους και ότι πουν δεν 

θα διαδοθεί.( πλήρης εχεµύθεια). 



          Έχοντας λοιπόν ορθή συµπεριφορά και ευελιξία ενθαρρύνουµε τα 

οροθετικά άτοµα για νέες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, όπως 

εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές φυσιοθεραπείας,κολύµπι, µασάζ, 

γυµναστική κ.λ.π. 

           Τους ενθαρρύνουµε προτείνοντας τους ειδικές τεχνικές που να 

ελαττώνουν τους πόνους και την ανεπάρκεια της αίσθησης. 

           Η διατροφή είναι ένα πρόβληµα που χρειάζεται σοβαρή αντιµετώπιση. 

Ανάλογα της κατάστασης του ασθενή εφόσον δεν έχει πρόβληµα κατάποσης 

το φαγητό πρέπει να είναι καλά σερβιρισµένο εύγευστο και να τον ευχαριστεί. 

Αν υπάρχουν προβλήµατα κατάποσης τότε χρησιµοποιείται ειδική 

ψυχολογική υποστήριξη για να αντιληφθεί ο ασθενής τον διαφορετικό τρόπο 

διατροφής του. 

           Όταν ο ασθενής αρχίσει φαρµακευτική αγωγή τότε γίνεται ενηµέρωση 

για τα φάρµακα τις ώρες λήψης και για τις διάφορες παρενέργειες που 

πιθανώς να εµφανισθούν,  ώστε να ειδοποιήσει τον θάλαµο και ο θάλαµος τον 

γιατρό που θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες.     

           Όταν ένας ασθενής πλησιάζει στα τελευταία στάδια, τα προβλήµατα 

πολλαπλασιάζονται και χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και ψυχολογική 

στήριξη τόσο ο ίδιος όσο και το περιβάλλον του. Θα δοθούν στους δικούς του 

όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις για να τελειώσουν όλα µε αξιοπρέπεια και 

σεβασµό.  

          Εδώ πρέπει να πω ότι η ίδρυση της Γρηγορίου Κλινικής µε 

πρωτοβουλία της κυρίας Βεναρδή και η ανακάλυψη τις τριπλής θεραπείας µας 

έδωσε την δυνατότητα να φτάσοµε στην σηµερινή θέση να µπορούµε να 

προσφέρουµε σωστή νοσηλευτική φροντίδα στα οροθετικά άτοµα ώστε να 

έχουν ποιότητα ζωής. 

            Σε κάθε περίπτωση η πρόκληση της ορθής αντιµετώπισης του A.I.D.S. 

είναι µπροστά µας.  Η ορθή αντιµετώπιση περνά αναγκαστικά µέσα από το 

σεβασµό, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας των οροθετικών ατόµων. Η εξάλειψη των διακρίσεων και της 



προκατάληψης εναντίον τους θα πρέπει να είναι πρωταρχική,συνεχής και 

συνεπής επιδίωξη µας. 

             Το στίγµα και οι διακρίσεις αποτελούν πρόκληση για όλους. ∆εν 

µπορεί να έχοµε επιτυχία εκτός αν η φροντίδα µας και οι θεραπείες 

διαπνέονται από αξιοπρέπεια, αγάπη και αποδοχή. Παρεµβάσεις ενάντια στο 

στιγµατισµό θα δώσουν καρπούς µόνο αν οικοδοµηθούν αποτελεσµατικές 

συνεργασίες µε όλους τους επαγγελµατίες λειτουργούς υγείας, την κοινωνία 

µε ταυτόχρονη  ενεργό συµµετοχή ατόµων που έχουν προσβληθεί ή 

επηρεάζονται από τον ιό του A.I.D.S.  

Ας πεισθούµε λοιπόν όλοι να αποδεχθούµε τον άνθρωπο και όχι τον ιό του 

A.I.D.S. 

  Τέλος τονίζεται µε έµφαση στα οροθετικά άτοµα ότι έχουν υποχρέωση προς 

την κοινωνία την µη µετάδοση του ιού παίρνοντας πάντοτε   προφυλάξεις  

και σωστή συµπεριφορά. 

 

   


