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Πεξίιεςε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο 

Σίηινο εξγαζίαο: Κνηλσληθή πκπεξηθνξά Οξνζεηηθψλ ζηε Μνλάδα Δηδηθψλ 

Λνηκψμεσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ   

Σεο: Μαπξνγηαλλάθε Βαζηιηθήο  

Τπφ ηε επίβιεςε ηνπ:1.θ .Γθίθα Α. Καζεγεηήο,Παζνινγηαο Λνηκψμεσλ, Σνκέαο 

Παζνινγίαο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ. Κξήηεο. 

 

Ζκεξνκελία: 31 Οθησβξίνπ 2011 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ζέζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο ησλ νξνζεηηθψλ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπηπιένλ, ε αλάδεημε ελδερφκελσλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ νξνζεηηθψλ θαζψο θαη ε αλάδεημε ζπζρεηίζεσλ κε ηα 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζηφρνη ηεο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

χπαξμε θφβνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ θαη θνηλσληθήο δηάθξηζεο πνπ πηζαλφλ λα 

πθίζηαληαη νη νξνζεηηθνί. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μνλάδα Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ πνπ  

ρνξεγήζεθαλ ζε άηνκα κε HIV/AIDS. Σα εξσηεκαηνιφγηα θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αηφκσλ θαη επηθεληξψλνληαη: ζηα θνηλσληθν- δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ απνθάιπςε θαη αληίδξαζε ηνπ: α) νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, β) θηιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη γ) εξγαζηαθνχ ρψξνπ 
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Ζ κειέηε ήηαλ ζπγρξνληθή θαη ζε απηήλ ζπκκεηείρε δείγκα 90 αζζελψλ, αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ζηεξίρζεθε ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010.  

Απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο νξνζεηηθνί είλαη άλδξεο (72%) κε ηηο γπλαίθεο λα αλέξρνληαη ζε (28%). 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη άγακνη (42,2%) θαη θαηνηθνχλ ζην λνκφ Υαλίσλ (37,8%).  

Οη νξνζεηηθνί ηεο έξεπλάο θαηά θχξην ιφγν ελεκεξψλνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (76,7%) ελψ ην άηνκν απφ απηή πνπ επηιέγνπλ γηα λα 

απνθαιχςνπλ ηελ νξνζεηηθφηεηά ηνπο είλαη, ζπλήζσο, ε κεηέξα (23,5%). Ζ 

αληίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ελεκέξσζε απηή είλαη ζπληξηπηηθά ζεηηθή (91,2%).  Ο 

θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο κε- απνθάιπςεο είλαη ν θφβνο ηεο αληίδξαζεο εθ κέξνπο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα ην κάζνπλ (68,4%) ελψ πνιχ ιίγνη νξνζεηηθνί ελεκεξψλνπλ ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (7,78%).  

ε φηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπζρέηηζε παξαγφλησλ κε ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ παξαηεξήζεθε φηη ηα έηε λφζνπ (p=0,023)  θαη 

ε εθπαίδεπζε (p<0.001) επεξεάδνπλ ηελ ελεκέξσζε.  Παξφκνηα επίδξαζε ησλ εηψλ 

λφζνπ (<0,001) θαη ηεο εθπαίδεπζεο (p=0.028) παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε ησλ γεληθψλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη αζζελείο κε HIV θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε 

ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο φηαλ ηνπο θνηλνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Παξάιιεια, δελ θαίλεηαη λα δειψλνπλ φηη πάζρνπλ απφ θάπνηνπ είδνπο έληνλε 

ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή παζνινγία ιφγσ ηεο πάζεζήο ηνπο. Χζηφζν αλαδεηθλχεηαη 

φηη ηφζν ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε φζν θαη ν ρξφλνο πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ 

δηάγλσζε θαη ηελ δήισζε ηεο αζζέλεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα 

πνξεία ηνπ αζζελνχο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηφηεηα δσήο, HIV/AIDS, νξνζεηηθφηεηα, θνηλνπνίεζε, θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά  
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Abstract 

Thesis title: Social Behavior of Seropositive Individuals at the Infectious Diseases 

Division of the University General Hospital of Heraklion 

Author: Mavrogiannaki Vassiliki 

Under the supervision of: 1. Gikas A. Professor of Pathology of Infectious Diseases, 

Division of Pathology, Department of Medicine, University of Crete. 

Date: October 31, 2011 

 

The purpose of this dissertation is to record the social characteristics, location and 

behavior of HIV-positive individuals. Moreover, it focused on the emergence of 

possible variations in social behaviors on the part of seropositive people along with 

highlighting correlations in socio-demographic characteristics. The objectives of the 

study also focused on the exploration of the possible existence of fear of social 

stigmatization and discrimination affecting the behaviour of the people in our sample. 

The survey took place at the Unit of Infectious Diseases of the University Hospital of 

Heraklion through questionnaires with closed questions given to people with HIV / 

AIDS. The questionnaire was so structured as to cover all possible aspects of social 

life. Its main focal points are: Socio-demographic characteristics and disseminating 

information to and receiving response from: a) The family environment, b) The 

friends environment c) The workplace environment 

The study was cross-sectional and involved a sample of 90 patients, men and 

women, based on personal interviews. The study took place in March 2011.  

From the statistical analysis of the data it was derived that most HIV-positive 

individuals are men (72%) with women reaching up to a total of 28%. The majority of 

those people are unmarried (42.2%) residing in the prefecture of Chania (37.8%). 

In our study it was shown that the seropositive individuals primarily inform their family 

about the state of their health (76.7%) while the person than they choose to confide 

in is usually their mother (23.5%). The family's reaction to this information is 

overwhelmingly positive (91.2%). The main reason for the non-disclosure is the fear 
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of any corresponding reaction (68.4%) while very few people with HIV inform their 

workplace on their health status (7.78%).  

In conclusion, patients with HIV appear not to be experiencing problems with family 

or friends when they communicate to them the state of their health. They don‟t seem 

to indicate any suffering from some sort of psychological or physical pathology 

resulting from their health condition. However, they reveal that both marital status 

and the time elapsed since the diagnosis play an important role in the subsequent 

course of the patient. 

 

Keywords: quality of life, HIV / AIDS, seropositivity, disclosure, social behavior 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ 

 

ΚΔΔΛΠΝΟ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

Π.Ο.Τ.: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

ΟΑΔΓ Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

Σύνδρομο Επίκηηηης Ανοζοποιηηικής Ανεπάρκειας 

ART Antiretroviral therapy  

CD Cluster of Differentiation 

DNA Deoxyribonucleic acid  

GRID Gay Related Immune Deficiency 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

KS άξθσκα Καπφδί 

PCP Pneumocystis pneumonia  

RNA Ribonucleic acid  

UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS 

W.H.O World Health Organization 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΑΘΔΝΔΙΔ ΚΑΙ AIDS 

1.1 Γεληθά 

Κάζε άηνκν αλαπηχζζεη απφςεηο ή αληηιήςεηο ζρεηηθά κε δηάθνξεο αζζέλεηεο, 

βαζηδφκελν θπξίσο ζε φζα έρεη αθνχζεη ή δηαβάζεη γη' απηέο θαη ζε φζα βηψλεη 

πξνζσπηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ γηα 

ηηο απεηιέο ηεο πγείαο ηνπ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο θνηλσληθέο παξακέηξνπο 

ηεο αζζέλεηαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ 

εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηα εθάζηνηε πνιηηηζκηθά δεδνκέλα. Άιινη παξάγνληεο 

πνπ εκπιέθνληαη θαη ζπληεινχλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ 

-θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ- είλαη ην θχιν ηνπ, νη δηάθνξεο φςεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη άιινη θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο. 

(Ραβάλεο, Υ, 1995) 

Οη ππνθεηκεληθέο αληηδξάζεηο ζηελ αζζέλεηα πεξηιακβάλνπλ κεγάιν εχξνο ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη θάζε αζζελήο αληηιακβάλεηαη θαη ππνινγίδεη δηαθνξεηηθά ηα 

ζπκπηψκαηα δεκηνπξγψληαο παξάιιεια κηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζ' απηή 

(Ραβάλεο, Υ, 1995). 

Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο αληηδξάζεηο (ζπκπεξηθνξά) ζηελ 

αζζέλεηα εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο. Σέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Ραβάλε (1995): 

o δηάξθεηα θαη εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

o ε έθβαζε θαη ε πηζαλφηεηα ίαζεο. 

o ν βαζκφο πξνθαινχκελεο αλεζπρίαο (ιφγσ ηεο αξξψζηηαο). 

o ην πηζαλφ θνηλσληθφ ζηίγκα. 

o Ζ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ πάζρνληνο ζηελ πξφθιεζε ηεο αξξψζηηαο θαη ζηε 

ζεξαπεία ηεο. 

o Ζ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο απφ ην ίδην ην άηνκν 

 

Ζ αζζέλεηα ζε ζρέζε κε ηε θνηλσληθή αληίδξαζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηνπο εμήο 

ηχπνπο: 
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α. ηελ νμεία αζζέλεηα βξαρείαο δηάξθεηαο  

β. ηελ καθξφρξνλε αζζέλεηα πνπ δελ ζπλεπάγεηαη θνηλσληθφ ζηίγκα 

γ. ηελ καθξφρξνλε αζζέλεηα πνπ επηζχξεη θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ, 

δ. ηελ πλεπκαηηθή αζζέλεηα. (http://www.hiv-aids.gr/pages/k2b.htm) 

ηελ πξψηε πεξίπησζε αζζελεηψλ ηα πξάγκαηα θαίλνληαη πην απιά, αθνχ κηα 

αξξψζηηα ζπλνδεχεηαη απφ ζαθή ζπκπηψκαηα κε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία θαη νη 

θνηλσληθέο ηεο επηπηψζεηο είλαη ειάρηζηεο έσο θαη αλχπαξθηεο. ηελ πεξίπησζε 

φκσο ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε αθνχ φρη κφλν ε 

δηάξθεηα θαη ε εμέιημε ηεο αζζέλεηαο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, αιιά νχηε 

επίζεο νη θνηλσληθέο ηεο επηπηψζεηο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν ηχπνπο ρξφλησλ 

αζζελεηψλ έγθεηηαη ζην φηη ζ' απηέο πνπ δελ επηζχξνπλ θνηλσληθφ ζηίγκα φπσο είλαη 

ν θαξθίλνο, ν αζζελήο κπνξεί λα έρεη έλαλ ζρεηηθφ έιεγρν ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ελψ 

αληίζεηα, νη αζζέλεηεο κε θνηλσληθφ ζηίγκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην AIDS, 

έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα ζηηγκαηηζκέλα άηνκα αλαγθάδνληαη 

λα πεξηνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο ηνπο, ελψ 

δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απνρσξνχλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ή ην δεκφζην βίν ηνπο 

γηαηί έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ ερζξφηεηα ησλ άιισλ.  

Κακηά απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα πνπ 

δηαλχνπκε θαζψο θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ, δελ αλαζηάησζε ηφζν ηηο θνηλσληθέο δνκέο 

φισλ ησλ ρσξψλ φζν ην AIDS. Σν γεγνλφο ηεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ κέζσ 

ζεμνπαιηθήο επαθήο επαλεηζήγαγε νπζηαζηηθά ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ 

εξσηηθή πξάμε γηα ηε δσή θάηη πνπ είρε εμαθαληζηεί απφ ηελ επνρή πνπ ηα 

αθξνδίζηα λνζήκαηα έγηλαλ ηάζηκα θαη δελ αληηπξνζψπεπαλ πηα θίλδπλν γηα ηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ  

 

http://www.hiv-aids.gr/pages/k2b.htm
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1.2 Παθογένεια ηος Ιού 

Σν HIV ζεκαίλεη Human Immunodeficiency Virus δειαδή Ηφο ηεο Αλζξψπηλεο 

Αλνζναλεπάξθεηαο. Μεξηθνί ηνί, φπσο απηνί πνπ πξνθαινχλ ην θνηλφ θξπνιφγεκα ή 

ηελ γξίπε, παξακέλνπλ ζην ζψκα κφλν γηα κεξηθέο κέξεο, ελψ άιινη φπσο ν HIV, 

δελ απνβάιινληαη. Σν AIDS, δειαδή Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(χλδξνκν ηεο Δπίθηεηεο Αλνζναλεπάξθεηαο) πξνθαιείηαη απφ ηνλ HIV. είλαη έλαο 

ξεηξντφο· έρεη δειαδή γελεηηθφ πιηθφ ην RNA, ην νπνίν κε ηε δξάζε ελφο ελδχκνπ 

πνπ ιέγεηαη αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε κεηαηξέπεηαη ζε DNA γηα λα ελζσκαησζεί ζην 

γνληδίσκα ηνπ αλζξψπνπ. Δλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνχ HIV, είλαη ε πνιχ κεγάιε 

κεηαιιαθηηθφηεηά ηνπ ππξήλα. Καη απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε 

πνπ κεηαηξέπεη ην RNA ζε DNA είλαη πνιχ επηξξεπήο ζηα ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή· 

ηεο μεθεχγνπλ δειαδή αληηγξαθηθά ιάζε φηαλ πξνζηίζεληαη ηα λνπθιενηίδηα ζηε 

ζεηξά γηα λα γίλεη ην DNA θαη πξνθχπηνπλ κεηαιιάμεηο. Όηαλ θάπνηνο κνιχλεηαη κε 

ηνλ HIV, γίλεηαη "HIV νξνζεηηθφο" θαη ζα είλαη γηα πάληα HIV νξνζεηηθφο. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε HIV λφζνο κνιχλεη θαη εμνληψλεη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα πνπ 

ιέγνληαη CD4 ιεκθνθχηηαξα (ή "Σ θχηηαξα") θαη κπνξεί λα αθήζνπλ ην ζψκα 

αλίθαλν λα θαηαπνιεκήζεη θάπνηεο κνιχλζεηο θαη θαξθηλνγελέζεηο. Mε ηελ επηηπρή 

αληηξεηξντθή ζεξαπεία (ART), ην ζψκα κπνξεί λα παξακέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

λα αληηκεησπίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνχο θαη ηα βαθηεξίδηα. Έλα πγηέο άηνκν έρεη 

ζπλήζσο απφ 600 εψο 1200 CD4 ιεκθνθχηηαξα. Όηαλ ηα CD4 ιεκθνθχηηαξα 

πέζνπλ θάησ απφ ηα 200, ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ 

απνδπλακψλεηαη ζνβαξά θαη απηφ ην άηνκν δηαγλψζθεηαη κε AIDS, αθφκα θαη αλ δελ 

έρεη αξξσζηήζεη αθφκα απφ άιιεο κνιχλζεηο. 

http://www.avert.org/hiv-virus.htm 

Οη νλνκαζίεο HIV θαη AIDS κπνξεί λα ζπγρένληαη γηαηί θαη νη δχν απηνί φξνη 

πεξηγξάθνπλ ηελ ίδηα λφζν. Έλα άηνκν κε AIDS έρεη έλα αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

ηφζν απνδπλακσκέλν απφ ηε δξάζε ηνπ HIV πνπ ζπλήζσο αξξσζηαίλεη απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο φπσο πλεπκνλία (PCP) ή άξθσκα Καπφδη 

(KS), χλδξνκν Δπίζρλαζεο (απψιεηα βάξνπο), βιάβεο ζηελ κλήκε, ή θαξθίλνπο. Αλ 

θάπνην άηνκν κε HIV δηαγλσζζεί κε θάπνηεο απφ απηέο ηηο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο 

(αθφκα θαη αλ ηα CD4 είλαη πάλσ απφ 200), ηφηε ιέκε φηη έρεη AIDS. Σν AIDS 

ζπλήζσο ρξεηάδεηαη θαηξφ γηα λα αλαπηπρζεί απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην άηνκν κνιπλζεί 

κε HIV θαη είλαη ζπλήζσο κεηαμχ 2 εψο 10 ρξφληα ή θαη πεξηζζφηεξν.  

(http://el.wikipedia.org/wiki/AIDS) 

http://www.avert.org/hiv-virus.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/AIDS
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http://aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/overview/what-is-hiv-aids/ 

Σα πξψηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζην 87% ησλ αηφκσλ πνπ κνιχλνληαη απφ ηνλ 

ηφ HIV θαη εθδειψλνληαη 2-4 εβδνκάδεο κεηά ηελ κφιπλζε θαη κνηάδνπλ κε ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ θνηλνχ θξπνινγήκαηνο ή ηεο γξίπεο (ππξεηφο, πνλφιαηκνο, 

πνλνθέθαινο, ππλειία, εμάληιεζε). Σα ζπκπηψκαηα ηεο πξσηνινίκσμεο κπνξεί λα 

είλαη παξφκνηα θαη κε ζπκπηψκαηα άιισλ ζεμνπαιηθψλ κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ 

θαη άιισλ ινηκψμεσλ φπσο ε ινηκψδεο κνλνππξήλσζε ή ε επαηίηηδα, πνπ είλαη πην 

δηαδεδνκέλεο θαη κεηαδίδνληαη επθνιφηεξα. Σα ζπκπηψκαηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

άηνκν ζε άηνκν. 

(http://www.hivaids.gr/homepage.php ) 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ίαζε γηα ην AIDS, ππάξρεη φκσο ζεξαπεία. ήκεξα, νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ ηφ HIV ιακβάλνπλ αληηξεηξντθή ζεξαπεία 

(ART). Ζ ART ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά είδε θαξκάθσλ γηα λα εκπνδίζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. .Ο ζθνπφο ηεο 

ART είλαη λα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ ητθνχ θνξηίνπ HIV ζην ζψκα, έηζη ψζηε ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα λα κπνξεί λα παξακείλεη ηζρπξφ θαη πγηέο.   

http://www.who.int/entity/hiv/events/artprevention 

1.3 Δπιδημιολογία 
Γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηνχ HIV θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο κεηαδφζεθε ζηνλ 

άλζξσπν έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο. Μέρξί ζήκεξα 

επηθξαηέζηεξε θαίλεηαη λα είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεη φηη ν ηφο ηνπ AIDS κεηαδφζεθε 

ζηνλ άλζξσπν απφ ηνλ πξάζηλν πίζεθν, γηα ηνλ νπνίν ν ηφο απηφο δελ είλαη 

παζνγφλνο. Σν 1987 δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Lancet ε εξγαζία ελφο 

αλζξσπνιφγνπ, ν νπνίνο θαηάγεηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ Μεγάισλ Ληκλψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αθξηθήο. Ο επηζηήκνλαο απηφο κειεηνχζε γηα ρξφληα ηα ήζε θαη ηα έζηκα 

ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Αλαθάιπςε ινηπφλ φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο κηαο θπιήο πνπ δνχζαλ 

ζηελ πεξηνρή, γηα λα απμήζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ζπλήζηδαλ λα 

εκβνιηάδνληαη κε αίκα πξάζηλνπ πηζήθνπ ζηνπο κεξνχο, ζηε ξάρε θαη αιινχ, νη κελ 

άληξεο απφ αξζεληθφ, νη δε γπλαίθεο απφ ζειπθφ πίζεθν. Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα 

ζα πξέπεη λα ήηαλ κάιινλ αηκαηνγελήο ε κφιπλζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ ηφ απηφ 

ηνπ πξάζηλνπ πηζήθνπ. Σίπνηα φκσο δελ απνθιείεη ην γεγνλφο λα απνδεηρζεί ζην 

κέιινλ φηη ζε άιιεο πεξηνρέο ππήξραλ θαη άιιεο εζηίεο πξσηνκνιχλζεσλ.  

http://aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/overview/what-is-hiv-aids/
http://www.hivaids.gr/homepage.php
http://www.who.int/entity/hiv/events/artprevention
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http://www.hiv-aids.gr/pages/k1b.htm  

Ζ πξνέιεπζε ηνπ AIDS θαη ηνπ ηνχ HIV έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο επηζηήκνλεο απφ 

ηφηε πνπ ε αζζέλεηα γηα πξψηε θνξά ζην θσο ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Διάρηζηνη 

άλζξσπνη αληηιήθζεθαλ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ζχληνκεο δεκφζηαο αλαθνίλσζεο απφ 

ηελ Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε ε νπνία  αλέθεξε κηα παξάμελε αζζέλεηα ζε 

νκνθπιφθηινπο άλδξεο ζην Λνο Άληδειεο, ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1981. ιίγνη άλζξσπνη 

αληειήθζεζαλ ην γεγνλφο. Λφγσ ηνπ φηη ηα πξψηα ζχκαηα ηεο λφζνπ ήηαλ λεαξνί 

νκνθπιφθηινη νη επηζηήκνλεο νλφκαζαλ αξρηθά ηελ αζζέλεηα Gay Syndrome ή λφζν 

ησλ νκνθπινθίισλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλαληήζεθε θαη ν φξνο Gay Cancer 

(Καξθίλνο ησλ Οκνθπινθίισλ) θαη Gay Plague (Παλψιε ησλ Οκνθπινθίισλ). Λίγν 

αξγφηεξα άξρηζε λα επηθξαηεί ε νλνκαζία GRID (Gay Related Immune 

Deficiency/Αλνζνινγηθή Αλεπάξθεηα ησλ Οκνθπινθίισλ) (Γαξδαβέζεο,Θ, 1999). Οη 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

νδήγεζαλ ηνπο επηζηήκνλεο θαηάξγεζαλ ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Έηζη 

ρξεζηκνπνηήζεθε, σο πην ηθαλνπνηεηηθφο, o φξνο AIDS. 

Σν γεγνλφο φηη νη πξψηνη αζζελείο ηνπ AIDS ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε ήηαλ 

άλδξεο νκνθπιφθηινη ή ηνμηθνκαλείο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη ε 

λφζνο ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Καζψο φκσο απνδείρηεθε 

φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη θαη κε ηελ εηεξνθπινθηιηθή εξσηηθή επαθή, απνδείρηεθε 

ηαπηφρξνλα θαη ην γεγνλφο φηη ην AIDS δε ζπλδέεηαη κφλν κε ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη νη νκνθπινθηιηθέο εξσηηθέο πξαθηηθέο θαη νη 

πξαθηηθέο ρξήζεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ δελ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο εμάπισζεο 

ηεο λφζνπ. Σν ζέκα είλαη επξχηεξν θαη ζρεηίδεηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο φπσο 

είλαη:  

α. Ζ αζηηθνπνίεζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηε Αθξηθή θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 

ε απμαλφκελε αλέρεηα, θαηλφκελα πνπ επλφεζαλ ηε δηάζπαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

θνηλσληθνχ θπηηάξνπ θαη νδήγεζαλ νξηζκέλεο νκάδεο ζε εληνλφηεξν ζεμνπαιηθφ 

ζπγρξσηηζκφ. 

β. Ζ ελαιιαγή πνιιψλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ρξήζεο 

πξνθπιαθηηθνχ, ηελ πςειή ζπρλφηεηα ηεο γνλφξξνηαο θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε 

άγλνηα ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα πγείαο.  

γ. Ζ αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ζ ζεακαηηθή αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ "δηεζλνπνίεζε" ηα κηθξφβηα.  

δ. Ζ ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε θαη γεληθφηεξα ε δεκηνπξγία θαη ε κεηαβνιή ησλ 

http://www.hiv-aids.gr/pages/k1b.htm
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θνηλσληθψλ δεζκψλ.  (http://www.avert.org/hiv-aids-history.htm; http://www.hiv-

aids.gr/pages/k1b.htm) 

Σν 1997 δειψζεθαλ ζηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ζπλνιηθά 

1.644.183 θξνχζκαηα. Σν 1998 κνιχλζεθαλ 5.800.000 εθ ησλ νπνίσλ 590.000 είλαη 

παηδηά θάησ ησλ 15 ρξνλψλ. Σν 60% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θνξέσλ 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ Κ. Αθξηθή. Σν HIV είλαη ππεχζπλν γηα 25 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο 

απφ ην 1981, φηαλ δειαδή γηα πξψηε θνξά δηαπηζηψζεθε ε χπαξμή ηνπ θαη 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2007. 33 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη [30000000-36000000) δνπλ κε HIV, 2,7 εθαηνκκχξηα [2200000 - 3200000] 

άηνκα κνιχλζεθαλ κε ηνλ ηφ, 2 εθαηνκκχξηα [1800000 - 2300000] άλζξσπνη πέζαλαλ 

απφ αίηηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ HIV- ινίκσμε, ελψ ην 2006 θφζηηζε ηε δσή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) αλζξψπσλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

νξνζεηηθψλ παγθνζκίσο έρεη μεπεξάζεη ηα ζαξάληα εθαηνκκχξηα (40.000.000). Ζ 

Τπνζαράξηνο Αθξηθή έρεη ηε ζιηβεξή πξσηηά, φπνπ ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα παγθνζκίσο 

πνπ δνπλ κε ηνλ ηφ ηνπ AIDS βξίζθνληαη εθεί. 

ηελ Αζία, 8,3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είλαη ζεηηθνί ζηνλ ηφ θαη 1,1 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δηαγλψζηεθαλ πξφζθαηα. Αλ θαη ε εμάπισζε ηνπ ηνχ 

είλαη ρακειή ζηηο Αζηαηηθέο ρψξεο, ζε θάπνηεο απφ απηέο πνπ νη πιεζπζκνί 

είλαη κεγάινη, ε ρακειή επηθξάηεζε ηνπ AIDS κεηαθξάδεηαη ζε ηεξάζηηνπο 

αξηζκνχο κνιπζκέλσλ, φπσο ζηελ Ηλδία πνπ ν αξηζκφο ηνπο μεπεξλά ηα 

πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000).ηελ Ακεξηθή, ζρεδφλ 3,5 εθαηνκκχξηα άηνκα 

είλαη νξνζεηηθνί, κε ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ ην κηζφ νξνζεηηθφ πιεζπζκφ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Καξατβηθήο. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη κεξηθά ελζαξξπληηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη απφ ηε UNAIDS. Χο απνηέιεζκα ησλ 

έληνλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, ε επηθξάηεζε ηνπ ηνχ ηνπ AIDS κεηψλεηαη 

ζηα αζηηθά κέξε ηεο Κέλπαο. Αλ θαη ε ίδηα ε ζλεζηκφηεηα ηνπ ηνχ ηνπ AIDS 

νδεγεί ζε κηα κείσζε, ε UNAIDS ζεσξεί ηα επξήκαηα ζηελ Κέλπα σο ην 

απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ κεησκέλε επηθξάηεζε ηνπ ηνχ 

ζηε Μπνπξθίλα Φάζν θαη ζηελ Ατηή, ζεσξείηαη επίζεο ην απνηέιεζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ πξφιεςεο ζε απηά ηα έζλε. 

Σν θχξην κήλπκα ηεο πην πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο UNAIDS είλαη φηη ε επηδεκία 

ηνπ AIDS θιηκαθψλεηαη, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Yπνζαράξηνπ Αθξηθήο, παξ‟ 

http://www.avert.org/hiv-aids-history.htm
http://www.hiv-aids.gr/pages/k1b.htm
http://www.hiv-aids.gr/pages/k1b.htm
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φιν πνπ έρεη ππάξμεη θάπνηα πξφνδνο ζηελ πξφιεςε θαη ζηε ζεξαπεία ζε 

κεξηθέο πεξηνρέο.  

(http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2008reportontheglobalaidsepide

mic/ , http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_149895.pdf ) 

 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2008reportontheglobalaidsepidemic/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2008reportontheglobalaidsepidemic/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_149895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_149895.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ AIDS 

2.1 Κοινωνικό ζηίγμα και ΗIV 

Σν AIDS κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ρξφληα λφζνο πνπ εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία ηνπ αηφκνπ, απεηιεί θαη κε θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ. Ο Goffman ην 1963 φξηζε ην 

ζηίγκα σο κηα αλεπηζχκεηε, δπζθεκηζηηθή ηδηφηεηα, κηα παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

πνπ ζηεξεί απφ θάπνηνλ ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θνηλσληθήο απνδνρήο, ελψ 

ηαπηφρξνλα, ηνλ αλαγθάδεη λα πξνζπαζεί λα θξχςεη, φηαλ είλαη δπλαηφλ, ηελ αηηία 

πνπ πξνθαιεί απηή ηελ αληηκεηψπηζε. Βαξχλνπζα ζεκαζία δελ έρεη ε 

παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά αιιά ε ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδνπλ νη άιινη, κέζα ζε 

ζπλζήθεο δηαληίδξαζεο, νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ην ίδην ην άηνκν ε παξαβίαζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηα ηερλάζκαηα πνπ 

ην άηνκν πηνζεηεί γηα λα απνθξχςεη ή λα ζπγθαιχςεη ηελ έθηαζε ηεο απφθιηζεο ηνπ 

απφ απηά ηα πξφηππα. (Goffman E. 2001).  

Σν ζηίγκα σο θνηλσληθή έλλνηα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο εηηθεηνπνίεζεο θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απφξξηςε ηεο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη θάηη πνπ 

ζπλνδεχεη έλα άηνκν θαη ππνλνκεχεη ξηδηθά ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ. Δίλαη έλα 

αλεμίηειν ζεκάδη ληξνπήο ή απαμίαο. Οη άιινη κπνξεί λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο, λα 

κελ ηηο θαηαλννχλ , λα αηζζάλνληαη άβνια θαη λα αληηδξνχλ αξλεηηθά πξνο ηα άηνκα 

απηά. (Giddens, A 2002). 

Οη ιέμεηο ζηίγκα θαη ζηηγκαηηζκφο αλαθέξνληαη ζε κία νξνζεζία, ε νπνία επηηξέπεη 

ζηα κέιε κίαο θνηλσληθήο νκάδαο λα μέξνπλ πνηνο είλαη κέζα ζε απηή θαη πνηνο είλαη 

έμσ απφ απηήλ θαη επηηξέπεη ζηελ νκάδα λα δηαηεξήζεη ηελ αιιειεγγχε ηεο κε ηελ 

επίδεημε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζε εθείλνπο πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ηνπο απνδεθηνχο 

θαλφλεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα αφξαην ζεκάδη απνδνθηκαζίαο 

πνπ επηηξέπεη ζηα κέιε κηαο νκάδαο λα ηξαβήμνπλ κηα γξακκή γχξσ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ επδηάθξηηα ηα φξηα ηνπο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε «μέλε» 

θνηλσληθή νκάδα, κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή απηψλ απφ ηε θνηλσληθή 

ζπλάληεζε.(Goffman, E. 2001; Γήκνπ, ΖΓ, 1996) 

Σν ζηίγκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηξεηο έλλνηεο: Σα ζηεξεόηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηηο δηαθξίζεηο. 

Σα ζηεξεφηππα νξίδνληαη σο αξλεηηθέο θπξίσο γλσζηηθέο δνκέο πνπ πξνθαζνξίδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. (Ησαλλίδνπ-Johnson, 1998)  
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Ζ πξνθαηάιεςε απνηειεί κηα πξφσξε θξίζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

«δηαθνξεηηθνχ» δειαδή εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ 

αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο. Δάλ θαλείο αθήζεη ηελ επηζπκία πνπ ηνλ δηαθαηέρεη γηα 

θαζεηί γλψξηκν ηξηγχξσ ηνπ λα θπξηαξρήζεη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ απέλαληη ζε λέα 

πξφζσπα θαη λέεο θαηαζηάζεηο, έαλ απηφκαηα ρξεζηκνπνηεί κηα εηηθέηα ή 

θαηεγνξηνπνίεζε ηφηε ιέκε φηη έρεη ιεηηνπξγήζεη κε πξνθαηάιεςε. (Ησαλλίδνπ- 

Johnson, 1998)  

Γηάθξηζε είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αθνινπζεί ηελ πξνθαηάιεςε Με ιίγα ιφγηα νη 

δηαθξίζεηο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά φηαλ θάπνηνο 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηαθνξεηηθφο. (Goffman, Δ, 2001) 

ρεηίδνληαο ην AIDS κε ην θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο αλαθεξφκαζηε: 

o ζηελ επηθχιαμε,  

o ζηνλ εμνζηξαθηζκφ 

o  ζηελ αξλεηηθή ζηάζε 

o  ζηε θαθνπνίεζε  

o θαθνκεηαρείξηζε θαη 

o απφξξηςε 

 ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ κε ηνλ ηφ HIV θαη ην AIDS.  Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ 

ζηα νξνζεηηθά άηνκα είλαη πνιχκνξθεο θαη δχλαηαη λα πξνθαιέζεη νδπλεξέο 

ςπρνζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξνζβιεζεί 

απφ ηνλ ηφ. ην θνηλσληθφ επίπεδν, ν ζηηγκαηηζκφο θαη νη πξνθαηαιήςεηο νδεγνχλ 

ζηελ δηάθξηζε ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ θνηλσληθέο 

δηεξγαζίεο θαη πθίζηαληαη κέρξη θαη εξγαζηαθνχο απνθιεηζκνχο. (Stutterheim, SE, 

et al, 2011; Sarah E, 2011) 

Ο θφβνο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ έρεη ππνλνκεχζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη δηαβεβαίσζε ζηνπο  πάζρνληεο. Απηφ εκπνδίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο. Ο Π.Ο.Τ. αλαθέξεη φηη  ν θφβνο 

ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη άλζξσπνη είλαη 

απξφζπκνη λα απνθαιχςνπλ ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπο ή λα ιάβνπλ αληηξεηξντθή 

ζεξαπεία. Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ επέθηαζε ηεο επηδεκίαο 
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(επεηδή νη άλζξσπνη είλαη απξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ πξαθηηθέο αζθαιέζηεξεο 

ζεμνπαιηθήο επαθήο πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πην πηζαλφ λα κνιχλνπλ άιινπο 

αλζξψπνπο) θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ απφ AIDS. H απξνζπκία λα 

ππνβιεζoχλ ζε εμεηάζεηο γηα HIV ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

κε θαζπζηέξεζε ηε κφιπλζε ηνπο, φηαλ δειαδή ν ηφο έρεη ήδε εμειηρζεί ζε AIDS, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε ζεξαπεία ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη νδεγεί ζε πξφσξν 

ζάλαην. (Stutterheim, SE et al, 2011; Chaoutakis, J and Trakas, DJ Anish P, 

2008, 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/AIDS_Day_20101130/en/inde

x.html) 

 

2. 2 ςνέπειερ κοινωνικού ζηίγμαηορ ζηοςρ οποθεηικούρ 
Μηα θνηλσλία πνπ ζηηγκαηίδεη θαη ζέηεη θξαγκνχο είλαη εμ νξηζκνχ κε- ππνζηεξηθηηθή. 

Ο θφβνο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ απνζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ ηφ HIV λα απνθαιχςνπλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ζηνπο 

εξσηηθνχο ηνπο ζπληξφθνπο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ κπζηηθφηεηα ηνπο 

πεξηβάιιεη δελ ηνπο επηηξέπεη λα ιάβνπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ 

ελδερνκέλσο λα έρνπλ αλάγθε. Αθφκα θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ πξνζβιεζεί αιιά 

ζπλδένληαη κε θάπνην νξνζεηηθφ άηνκν (ζχδπγνο, παηδηά, θιπ) ππνθέξνπλ ιφγσ ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ζηηγκαηίδνληαη θαη νη ίδηνη (δεπηεξνγελέο ζηίγκα). Γεκηνπξγείηαη 

ινηπφλ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πφλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα. Όιν απηφ 

δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή ςπρνινγηθή πίεζε ζηα νξνζεηηθά άηνκα ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη θαη κε ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη δηαηαξαρέο φπσο  

o θαηάζιηςε 

o απηνεπηβαιιφκελε απνκφλσζε  

o απφζπξζε απφ ηα θνηλσληθά δξψκελα 

o έιιεηςε απηνεθηίκεζεο  

o αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

o ηάζε απηνθηνλίαο. 

(Cror, C and Sarit, A, 2010) 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί φηαλ ππάξρεη ην ζηίγκα ην απνηέιεζκα είλαη νη δηαθξίζεηο. 

Οη δηαθξίζεηο απνηεινχληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

ζηίγκα θαη απεπζχλνληαη πξνο ηα άηνκα πνπ ζηηγκαηίδνληαη. Οη δηαθξίζεηο, φπσο 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/AIDS_Day_20101130/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/AIDS_Day_20101130/en/index.html
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νξίδνληαη απφ ην UNAIDS (2000) ζην πξσηφθνιιν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηάθξηζεο 

εηο βάξνο αηφκσλ πνπ δνπλ κε ηνλ ηφ HIV, αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

απζαίξεηεο δηάθξηζεο, απνθιεηζκνχ, ή πεξηνξηζκνχ πνπ επεξεάδεη έλα άηνκν. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε απφθαζε ινηπφλ γηα ην αλ ζα απνθαιπθζεί ε 

νξνζεηηθφηεηα ελφο αηφκνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ είλαη δχζθνιε. Απφ ηε κία πιεπξά κπνξεί λα ιάβεη θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη ηε θξνληίδα αιιά απφ ηελ άιιε κπνξεί ε απνθάιπςε απηή λα 

νδεγήζεη ζε πξνζηηζέκελν άγρνο θαη ζηξέο, ιφγσ ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ησλ δηαθξίζεσλ, 

ηνπ εμνζηξαθηζκνχ θαη ηεο δηαηάξαμεο ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. (Ssali, SN., 2010; Bravo, P and Edward, A .2009) 

Σν πξψην ζπλαίζζεκα πνπ θπξηεχεη ην άηνκν ζην άθνπζκα ηεο νξνζεηηθφηεηάο ηνπ 

είλαη ν θφβνο. Σν άηνκν απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαγλσζηεί ε νξνζεηηθφηεηά ηνπ ζα 

βηψζεη δηάθνξα ζηάδηα. Θα πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε φια 

ηα επίπεδα, πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ, ελψ παξάιιεια αλακέλεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί ηνπ. 

Σν 90% ησλ ζπκάησλ ηνπ AIDS θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ αληηδξνχλ κε ηξφκν θαη 

παληθφ καδί κε αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα απφγλσζεο, απειπηζίαο, πέλζνπο, ελνρψλ 

θαη αδηθίαο. Σα ηάδηα απφ ηα νπνία ζα πεξάζεη ν αζζελήο κε AIDS κνηάδνπλ κ‟ απηά 

ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ή άιιεο παξφκνηαο λφζνπ θαη 

είλαη ηα εμήο: (Αλαγλσζηφπνπινο, Φ, Παπαδάηνπ, Γ, 1995; Μαδηαλφο ΓΜ 1994) 

 

1. ηάδην Αξρηθήο Κξίζεο 

ην ζηάδην απηφ νη κειέηεο έδεημαλ κηα νμεία αληίδξαζε άξλεζεο πνπ ελαιιάζζεηαη 

κε πεξηφδνπο έληνλνπ άγρνπο. Ζ άξλεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε αδηαθνξία 

κε θίλδπλν λα αγλνήζεη ηηο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο. Οη αζζελείο ζην ζηάδην απηφ 

δπζθνιεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ έλα επίπεδν ελεκέξσζεο θαη κπνξεί λα 

παξαπνηήζνπλ απηά πνπ ζα αθνχζνπλ γηα ηε λφζν. Έλα άιιν δίιεκκα πνπ ηίζεηαη 

απφ ηνπο αζζελείο θαη θπξίσο ηνπο νκνθπιφθηινπο είλαη κε πνην άηνκν θαη πφηε ζα 

κνηξαζηεί ηα λέα ηεο δηάγλσζεο, γηαηί εάλ νη θίινη ή νηθνγέλεηα δελ ήηαλ 

πξνεγνπκέλσο ελήκεξνη, ε ερεκχζεηα είλαη ηψξα αδχλαηε. Σελ άξλεζε δηαδέρεηαη ν 

ζπκφο θαη ηα θαηαζιηπηηθά θαηλφκελα. Πηζαλφλ λα ππάξμνπλ ππνρνλδξηαθά 

ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο ή αγρψδε ζπκπηψκαηα πνπ 

ζα πάξνπλ ηελ κνξθή παληθνχ, αλαηαξαρήο, αυπλίαο, έληαζεο, αλνξεμίαο θαη 

ηαρπθαξδίαο. Ζ δηάζεζε ηνπ αζζελή ραξαθηεξίδεηαη απφ ιχπε, ελνρή, ρακειή 
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απηνεθηίκεζε, αηζζάλεηαη αβνήζεηνο, ρσξίο ειπίδα δηάζσζεο θαη αλάμηνο ελψ 

ζπρλέο είλαη θαη νη ηάζεηο απηνθηνλίαο. (Αλαγλσζηφπνπινο Φ – Παπαδάηνπ Γ 1995, 

Μαδηαλφο ΓΜ, 1994) 

 

 

2. Μεηαβαηηθφ ηάδην 

Σν ζηάδην απηφ μεθηλάεη φηαλ ελαιιαθηηθά θχκαηα ζπκνχ, ελνρήο, νίθηνπ θαη άγρνπο 

ππεξηζρχνπλ ηεο άξλεζεο. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο είλαη κηα πεξίνδνο δπζθνξίαο θαη 

ζχγρπζεο θαη νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο επεξεάδνπλ θαη επηδεηλψλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε.Οη αζζελείο είλαη ηδηαηηέξσο επαίζζεηνη ζηε ςπρνινγηθή παξέκβαζε, 

πηζαλφλ λα απνκνλσζεί, κηα αληίδξαζε κε ηελ νπνία αξλνχληαη λα ζπδεηήζνπλ ηε 

λφζν, απνθεχγνπλ θίινπο, νηθνγέλεηα θαη γηαηξνχο. Δλψ θάπνηνη άιινη αζζελείο 

αληηθαζηζηνχλ ην ζπκφ κε ηε ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο π.ρ. ηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. 

Οη αζζελείο ζην ζηάδην απηφ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ λέεο αμίεο, λέν αίζζεκα 

απηνεθηίκεζεο θαη λέα θνηλσλία. Ζ ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κε ηε βνήζεηα κηαο 

ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο κπνξεί λα βνεζήζεη λένπο αζζελείο λα αηζζαλζνχλ άλεηα λα 

κηιήζνπλ γηα ηελ HIV- ινίκσμε. Οη αζζελείο καζαίλνπλ λα δέρνληαη ηα φξηα πνπ ηνπο 

ππνβάιιεη ε HIV- ινίκσμε, νξγαλψλνπλ ηε δσή ηνπο αληηδξψληαο ζηε λφζν κε 

ξεαιηζκφ παξά κε ζπλαίζζεκα. Γίλνληαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ιηγφηεξν εγσθεληξηθνί θαη βξίζθνπλ ηθαλνπνίεζε ζε αιηξνπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγνπκέλσο αγλννχζαλ. Αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα 

αγσληζηηθφηεηαο θαη είλαη εχθνιν λα έιζνπλ ζε επαθή κε άιινπο αζζελείο, 

πξνηάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ κνληέιν. 

3. ηάδην Παξαδνρήο 

Σν ζηάδην ηεο παξαδνρήο δελ είλαη έλα ζηαζεξφ ζηάδην. Οη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ 

ην αίζζεκα ηεο εππάζεηαο ζηηο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο θαη  είλαη πεξηζζφηεξν 

επαίζζεηνη ζε ςπρνινγηθή κειαγρνιία. Ο ηξφπνο πνπ ζα αλαθνηλσζεί ην γεγνλφο έρεη 

κεγάιε ςπρνινγηθή ζεκαζία. Οη αζζελείο ππνθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ςπρνινγηθφ άγρνο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ήδε εκθάληζαλ ηε λφζν. Οη αιιαγέο 

ζηελ ζεμνπαιηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά απμάλεη ην άγρνο, ην θφβν θαη ηελ 

ελνρή πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πγεία ηνπο. (Αλαγλσζηφπνπινο Φ – Παπαδάηνπ Γ 1995,  

Μαδηαλφο ΓΜ, 1994) 
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2.3 Δνημέπωζη Κοινωνικού Πεπίγςπος 

Οξνζεηηθφηεηα θαη εξγαζία 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο παγθφζκηαο απηήο επηδεκίαο είλαη φηη πιήηηεη θαηά θχξην ιφγν 

παξαγσγηθέο ειηθίεο, δειαδή ειηθίεο πνπ εξγάδνληαη θαη έρνπλ ζεκαληηθνχο 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ξφινπο. Απηφ θαζηζηά αθφκα πην έληνλν ην πξφβιεκα 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Με ηελ εηζαγσγή ηεο 

αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο ηα άηνκα πνπ δνπλ κε HIV, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θαιά, 

λα έρνπλ θπζηνινγηθή δηάξθεηα δσήο θαη λα έρνπλ ελεξγφ επαγγεικαηηθφ βίν αθφκε 

θαη ζε δνπιεηέο κε ζσκαηηθή θαηαπφλεζε. ( Drydakis. 2001)ηηο αξρέο ηεο επηδεκίαο, 

κφιηο θάπνηνο κάζαηλε πσο ήηαλ νξνζεηηθφο ζπλήζσο ζηακαηνχζε λα δνπιεχεη. 

Παξαηηνχηαλ φρη κφλν απφ ηε δνπιεηά αιιά απφ ηε δσή. Ζ νξνζεηηθφηεηα απφ κφλε 

ηεο δελ επηθέξεη αλαγθαζηηθά κεγάιεο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αζζελνχο ή 

ζηνλ ηξφπν πνπ εξγάδεηαη. Μπνξεί λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα, αξθεί βέβαηα λα παξακέλεη πγηήο.  

Ο νξνζεηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπ: 

 έρεη δηθαίσκα ζηελ εξγαζία 

 θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα ηνλ ππνβάιεη ζε εμέηαζε γηα ηνλ HIV ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

 απαγνξεχεηαη ε απφιπζε ιφγσ HIV 

 δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειψζεη ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζηνλ 

εξγνδφηε 

 ν εξγνδφηεο πνπ γλσξίδεη φηη ν εξγαδφκελνο είλαη νξνζεηηθφο ή αζζελήο κε 

AIDS είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ερεκχζεηα. ( Αξρέο Πξνζηαζίαο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ Διεπζεξηψλ, Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο) 

Οη εξγνδφηεο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ 

πξνζσπηθνχ, φπσο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα άιιεο πιεπξέο ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηνλ βαζκφ πνπ πξνζέρεη ν νξνζεηηθφο λα κε 

κνιχλεη άιινπο, έρεη θάζε δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ηε δνπιεηά ή λα πξνζιεθζεί 

θάπνπ. 

Παξ‟ φηη ε εξγαζία είλαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο θαη απαγνξεχεηαη ε απφιπζε γηα 

ιφγνπο νξνζεηηθφηεηαο, Γπζηπρψο, νη εξγνδφηεο ή νη ζπλάδεξθνί κπνξεί λα κελ είλαη 
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ελεκεξσκέλνη θαη λα αληηδξάζνπλ θνβηθά. Δάλ νη ζπλεξγάηεο δελ είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηελ HIV-ινίκσμε, ην λα ελεκεξσζνχλ πηζαλφλ λα βιάςεη ηα 

νξνζεηηθά άηνκα. αθψο ππάξρεη θαη ε ιχζε δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα δηθαησζεί ην νξνζεηηθφ άηνκν. 

(http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html ) 

Οξνζεηηθφηεηα θαη νηθνγέλεηα 

Καηά θαλφλα θαη θάησ απφ νκαιέο ζπλζήθεο φηαλ καο ζπκβαίλεη θάηη άζρεκν 

ηξέρνπκε ακέζσο ζηελ νηθνγέλεηά καο λα ην πνχκε, δεηψληαο βνήζεηα, αγάπε, 

ζπκπαξάζηαζε. Όκσο ην HIV δελ είλαη κηα νπνηαδήπνηε αζζέλεηα, θαη πνιιέο 

νηθνγέλεηεο δελ παξέρνπλ ηε βνήζεηα, ηελ αγάπε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ 

ρξεηάδεηαη ην άηνκν. 

Οη ζπγγελείο κπνξεί λα κε ζηεξίμνπλ ην άηνκν - φρη απαξαίηεηα επεηδή δελ ην 

αγαπνχλ, αιιά κάιινλ απφ άγλνηα θαη θφβν. Ζ HIV- ινίκσμε ηξνκάδεη πνιχ θφζκν 

θαη ζεσξείηαη επίζεο θνηλσληθά θαηαθξηηέα, αθνχ ζπλερίδεη εζθαικέλα λα ζπλδέεηαη 

κε πεξηζσξηαθέο νκάδεο. Γηα απηνχο αιιά θαη γηα άιινπο ιφγνπο ιέγνληάο ην ζηελ 

νηθνγέλεηά ίζσο ην άηνκν εηζπξάμεη απφξξηςε ή απνκφλσζε αληί γηα ηε ζηήξημε πνπ 

πηζαλφλ πεξηκέλεη. 

Σν νξνζεηηθφ άηνκν πξνζδνθά λα  

 λα βξεη ζηήξημε 

 λα βνεζεζεί πξαθηηθά  

 λα ην βγάιεη απφ κέζα ηνπ θαη λα κε ληψζεη απνκνλσκέλνο  

 λα έξζεη πην θνληά κε ηελ νηθνγέλεηα 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην νξνζεηηθφ άηνκν αλαδεηά ηελ εζηθή ζηήξημε θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπαξάζηαζε. Πφζν εθηθηά θαη πξαγκαηνπνηήζηκα είλαη απηά πνπ 

δεηάεη έρνληαο ζηνλ λνπ καο ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο είλαη; Καιφ είλαη ινηπφλ λα 

δεη ην άηνκν αλ νη άλζξσπνη απφ ηνπο νπνίνπο ηα δεηάεη είλαη ζε ζέζε θαη είλαη 

πξφζπκνη λα ηα δψζνπλ γηαηί αλ αλαθνηλσζεί ζε αλζξψπνπο πνπ δελ ζα ζηεξίμνπλ 

ην άηνκν ίζσο ληψζεη αθφκα πην κφλν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην νξνζεηηθφ άηνκν φηαλ δελ ην αλαθνηλψλεη θνβάηαη: 

 κε ην απνξξίςνπλ  

 κε ην θαηαθξίλνπλ γηα ηπρφλ επηινγέο ή ηνλ ηξφπν δσήο 

http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html
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 κελ ηπρφλ δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ηεο ζρέζεο ή ηελ νηθνγελεηαθή εξεκία 

 κε ράζεη ηπρφλ νηθνλνκηθή ζηήξημε, αλ εμαξηάηαη νηθνλνκηθά 

Πνιιέο θνξέο φινη καο θαηαιήγνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη νη δηθνί καο άλζξσπνη ζα 

καο απνξξίςνπλ ρσξίο λα ηνπο δψζνπκε ηελ επθαηξία λα πάξνπλ ζέζε θαη λα 

εθθξάζνπλ ηε θξνληίδα ηνπο.. Ίζσο ινηπφλ ην νξνζεηηθφ άηνκν θαηαδηθάδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ πην ζθιεξά απφ ηνπο άιινπο ιφγσ ελνρψλ. Μεξηθέο θνξέο κηα θξίζε φπσο ν 

HIV ζηέθεηαη αθνξκή λα έξζεη ην άηνκν πην θνληά κε αλζξψπνπο πνπ αγαπάεη θαη ην 

αγαπνχλ. (http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-

h-oxi.html ) 

 

Οξνζεηηθφηεηα θαη ζχληξνθνο 

Ζ απάληεζε γηα πνιινχο είλαη απηνλφεηε. Τπνηίζεηαη φηη ν ζχληξνθφο είλαη ν πην 

θνληηλφο άλζξσπνο, απηφο πνπ ζηεξίδεη θαη κε ηνλ νπνίν κνηξάδεηαη ην θάζε άηνκν 

αλ φρη φια, ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα ηεο δσήο ηνπ. Γχζθνια κπνξεί 

λα βξεζεί αληίινγνο φηη είλαη αλεχζπλν λα θξχςεη ην νξνζεηηθφ άηνκν απφ ηνλ 

ζχληξνθφ ηνπ, κε ηνλ νπνίν ζπλεπξίζθεηαη θαη ζεμνπαιηθά, κηα ηφζν ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά θαη ηνλ ίδην.. Ζ απνθάιπςε ηεο νξνζεηηθφηεηαο δελ αθνξά 

κφλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπληξφθνπ  αιιά θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ κηα πγηή εξσηηθή ζρέζε, φπσο ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε θξνληίδα θαη ε 

ζηνξγή. Άιισζηε ν ζχληξνθνο ή ν ζχδπγνο πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο Αξρέο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ Διεπζεξηψλ πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην γηαηξφ, αλ έρεη εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα πεηζνχο, λα θαηαθχγεη ζηε 

λνκηθή επηηξνπή ηνπ ΚΔΔΛ ή ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν επηηξνπέο 

δενληνινγίαο ή ζηνλ εηζαγγειέα αθξνάζεσο λα ιάβεη ηελ άδεηα γηα ηελ αλαθνίλσζε. 

(http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html ) 

 

Οξνζεηηθφηεηα θαη θίινη 

Όπσο θαη κε ηελ νηθνγέλεηά, έηζη θαη απφ ηνπο θίινπο ην νξνζεηηθφ άηνκν δεηά εζηθή 

ζηήξημε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπαξάζηαζε. Εεηάεη θάπνηνλ λα ζπληξέμεη ζε απηή 

ηελ θξίζε. Υξεηάδεηαη πξαθηηθή βνήζεηα. Γηα απηνχο ηνπ ιφγνπο πνιιέο θνξέο ηα 

νξνζεηηθά άηνκα, ζχκθσλα κε ηνπο  Sachperoglou- Bor, φηαλ δελ θαιχπηνπλ ηηο 

http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html
http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html
http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html
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αλάγθεο απηέο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο δεκηνπξγνχλ κνξθψκαηα πνπ αληηθαζηζηνχλ 

ηνπο ξφινπο ηεο νηθνγέλεηαο (κε- βηνινγηθή νηθνγέλεηα) πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο 

θίινπο ηνπο. (Sachperoglou, Δ, Bor R, 2001). Δηδηθά φκσο, φζνλ αθνξά ηνπο θίινπο, 

ζπκθέξεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηελ ερεκχζεηά ηνπο. Αλ έρεη δειαδή θάπνηα 

ερέγγπα γηα ηελ ερεκχζεηα απηνχ πνπ ζέιεη λα απνθαιχςεη ηελ νξνζεηηθφηεηά ηνπ.  

 

Οξνζεηηθφηεηα θαη ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

Μεξηθέο θνξέο ην νξνζεηηθφ άηνκν έρεη αλάγθε λα επηζθεθηεί άιινλ γηαηξφ απφ 

απηφλ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί κφληκα ζηε κνλάδα. Γελ είλαη ππνρξεσκέλν απφ ηνλ 

λφκν λα ελεκεξψζεη ηνλ γηαηξφ ή ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ νξνζεηηθφηεηά 

ηνπ, αθνχ Γελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ, ε 

αλίρλεπζε αληηζσκάησλ γηα ηνλ ηφ κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ Έηζη θη αιιηψο, πξέπεη λα θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα 

παίξλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο κε φινπο ηνπο αζζελείο. (AIDS, Αξρέο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ Διεπζεξηψλ, Δγθχθιηνο 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο) 

Γπζηπρψο φκσο, ε άγλνηα θαη ν ξαηζηζκφο πνπ ζπλεπάγεηαη εκθαλίδεηαη θαη ζην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Τπάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο γηα γηαηξνχο πνπ παξαβίαζαλ ηελ 

ηαηξηθή δενληνινγία θαη αξλήζεθαλ λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ζε νξνζεηηθά άηνκα. 

αθψο, ην άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεηε ηέηνηεο αλεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο 

αθνχ ζχκθσλα κε ηηο Αξρέο Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ 

Διεπζεξηψλ ηα λνζνθνκεία, νη γηαηξνί θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ππνρξενχληαη 

λα παξέρνπλ πεξίζαιςε ζε νξνζεηηθνχο ή αζζελήο κε AIDS. Καηά θαλέλα ηξφπν δελ 

απνηειεί δηθαηνινγία ν θφβνο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ζηνπο ίδηνπο. (AIDS, Αξρέο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ Διεπζεξηψλ, Δγθχθιηνο 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο) 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ζε πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη ζπλήζεο κα ζησπειή πξαθηηθή πνιιψλ λνζνθνκείσλ ν αζζελήο 

λα εμεηάδεηαη γηα HIV κε ή ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, παξφηη είλαη παξάλνκν. 

(http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html). 

 

http://www.hiv.gr/zwntas-me-ton-hiv/kathimerinh-zwh/11-na-to-pw-h-oxi.html


Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 26 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΓΖΜΗΑ  

3.1 Ποπεία και Εξέλιξη ηηρ Επιδημίαρ ζηην Εςπώπη  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο UNAIDS, πεξίπνπ 2,2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ κε 

ηνλ ηφ HIV ζηελ Δπξψπε ζην ηέινο ηνπ 2009. Σν εθηηκψκελν πνζνζηφ ελειίθσλ πνπ 

δνχλ κε ηνλ ηφ HIV επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ηνπο πνηθίιιεη απφ θάησ 

ηνπ 0,1% ζε ηκήκαηα ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο ζε πάλσ απφ 1% ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. (Γξάθεκα 1)  

(http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2008reportontheglobalaidsepid

emic/ ) 

ε γεληθέο γξακκέο ν ηφο HIV θαη ην AIDS επεξέαζαλ ηε Γπηηθή Δπξψπε 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Με πεξίπνπ 0,6%, ε Πνξηνγαιία έρεη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά λέσλ πεξηζηαηηθψλ HIV ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ πιεζπζκφ ηεο, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ Διβεηία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Γαιιία. Σν 2009, ε Βξεηαλία 

αλέθεξε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ λέσλ θξνπζκάησλ HIV (6630) πξνο ηνλ Δπξσπατθφ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, αθνινπζνχκελε απφ ηε Γαιιία (4885) θαη ηε Γεξκαλία 

(2856). Σα πνζνζηφ λέσλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ ηνχ HIV ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε 

παξέκεηλε ζε ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν: ε Κξναηία, ε ινβαθία θαη ε ινβελία έρνπλ 

φιεο πνζνζηά επηθξάηεζεο ηνπ ηνχ HIV θάησ απφ 0.1%.  

(http://www.avert.org/hiv-aids-europe.htm) 

ηελ Κεληξηθή Δπξψπε ε εηεξνθπινθηιηθή κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο αθνξνχζε ζην 

έλα ηέηαξην πεξίπνπ ησλ λέσλ δηαγλψζεσλ ηνπ ηνχ HIV, ζε ζχγθξηζε κε πεξίπνπ 

40% ζηελ Γπηηθή Δπξψπε. Αλ απφ ηα λνχκεξα απηά απνθιεηζηνχλ ηα άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε πςειά πνζνζηά κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, ν θπξίαξρνο ηξφπνο 

κεηάδνζεο ηνπ HIV ζηε Γχζε είλαη απφ άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε 

άλδξεο. Απηφο ν ηξφπνο, ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, αθνξά ζε πεξίπνπ 30 ηνηο εθαηφ 

ησλ λέσλ θξνπζκάησλ 

Μεηά ηελ πξψηε δηάγλσζε ηνπ AIDS πνπ αλαθέξζεθε ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα πξνγξάκκαηα θαη νη εθζηξαηείεο πξφιεςεο ηνπ HIV είραλ 

ζηφρν λα αιιάμνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έβαδαλ ηνπο αλζξψπνπο ζε θίλδπλν λα 

πξνζβιεζνχλ απφ ηνλ ηφ. Μεξηθά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ είραλ επηηπρία 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2008reportontheglobalaidsepidemic/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/epidemiology/2008reportontheglobalaidsepidemic/
http://www.avert.org/hiv-aids-europe.htm


Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 27 

αθνξνχλ ζηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ απφ ηε κεηέξα ζην παηδί, ηελ πξφιεςε 

ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ HIV ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ 

ηνχ HIV κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ελέζηκσλ λαξθσηηθψλ. Χζηφζν, ζπλνιηθά, ν αξηζκφο 

ησλ λέσλ κνιχλζεσλ απφ ηνλ ηφ HIV ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε εμαθνινπζεί 

λα είλαη πςειφο. Αμηνζεκείσηε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ζηελ 

αληηξεηξντθή ζεξαπεία θαη ζηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ. Χζηφζν, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ε πξφνδνο απηή λα έρεη νδεγήζεη ζε θάπνηνλ εθεζπραζκφ. Τπάξρεη αθφκε 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ λέσλ δηαγλψζεσλ ηνπ ηνχ HIV θάζε ρξφλν, έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ νπνίσλ έρνπλ δηαγλσζηεί ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο ινίκσμεο. 

Ο έιεγρνο θαη ε πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ HIV / AIDS πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ψζηε λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο. (http://www.avert.org/hiv-aids-europe.htm) 

 

3.2  Ποπεία και Δξέλιξη ηηρ Δπιδημίαρ ζηην Δλλάδα 

ηελ Διιάδα ην πξψην θξνχζκα ηεο ινίκσμεο HIV δηαγλψζζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1983 θαη ήηαλ έλαο θνηηεηήο απφ ηε Εάκπηα. (Τθαληφπνπινο, Γ, 1996) Ζ δήισζε 

ησλ θξνπζκάησλ AIDS (λφζνπ HIV) μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ην 1984. Δίλαη αλψλπκε, 

απφξξεηε θαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Α1/6122/19-9-

1986. Ζ δήισζε ησλ θξνπζκάησλ AIDS, ήηαλ ν θπξηφηεξνο ηξφπνο 

παξαθνινχζεζεο ηεο ινίκσμεο HIV ζηελ Διιάδα. Ζ εμέιημε φκσο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ ζεξαπεηψλ, κεγάισζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηε ινίκσμε HIV θαη ζην AIDS . Σν γεγνλφο θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ 

επέθηαζε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δήισζε ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ ε 

νπνία απνδείρηεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηδεκίαο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο θαη θξνληίδαο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Ζ δήισζε 

ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ην 1998. Δίλαη αλψλπκε, απφξξεηε 

θαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Β1/5295/7-8-1998 (ΚΔΔΛ, 

2000). 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο «Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ κε 

ηνλ ηφ HIV δελ ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ κφλν ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πγεία, αιιά 

θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε δσηηθήο ζεκαζίαο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

http://www.avert.org/hiv-aids-europe.htm
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φπσο ε εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε, ε ζηέγαζε, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, αθφκα θαη ην 

άζπιν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. (http://www.who.int/topics/human_rights/en/) 

Σν 2009, ππνινγίδεηαη φηη 33,3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνχζαλ κε ηνλ ηφ HIV, εθ ησλ 

νπνίσλ πεξηζζφηεξα απφ 30 εθαηνκκχξηα δνπλ ζε ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 

ρψξεο. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ην UNAIDS εθηηκνχλ φηη 

ηνπιάρηζηνλ 14,6 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είραλ αλάγθε απφ αληηξεηξντθε ζεξαπεία ην 

2009.Απφ ην ηέινο ηνπ 2009, 5,25 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είραλ πξφζβαζε 

ζε αληηξεηξντθή ζεξαπεία ζε ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ρψξεο 

Κάζε πξφζσπν ζηελ Διιάδα έρεη πξφζβαζε ζε δσξεάλ θαη αλψλπκν έιεγρν. Ζ 

ζεξαπεία θαη ε θξνληίδα απνηεινχλ ηε κεγάιε επηηπρία ηεο Διιάδαο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο πγείαο θαη ε 

πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία είλαη δσξεάλ γηα ηνλ αζθαιηζκέλν πιεζπζκφ θαζψο θαη γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζεξαπεία ζηε ρψξα ηνπο, παξακέλεη 

φκσο έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ δελ έρεη πξφζβαζε ζε δσξεάλ έιεγρν φπσο είλαη νη 

αλαζθάιηζηνη.  

Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ απνηειεί ηνλ θαη‟εμνρήλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα πνπ αζρνιείηαη κε 

ην HIV/ AIDS. Ηδξχζεθε ην 1992 σο Κέληξν Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (παιηφ 

ΚΔΔΛ), πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο 

πεξηπηψζεσλ HIV/AIDS, ηε θαηαγξαθή θαη επνπηεία ηεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθψλ 

θαξκάθσλ θαη ηε ιεηηνπξγία αξρείνπ HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ, κε ηελ επηβεβιεκέλε 

δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ  αλσλπκίαο, απφξξεηνπ θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο πνπ ζέηεη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Σν φξακα ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. ην νπνίν ζπκκεξίζηεθε θαη ε εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ήηαλ λα δηεπξπλζεί ν Οξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο έηζη ψζηε ην ΚΔΔΛΠΝΟ λα απνηειέζεη έλα 

ππεξζχγρξνλν θνξέα πνπ ζα θαιχπηεη φια ηα Λνηκψδε Ννζήκαηα κε πξφηππν ην 

C.D.C. (Center for Diseases Control) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. ηελ πξνζπάζεηα 

απηή πνιχηηκε ππήξμε θαη ε απζφξκεηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, ηα δηάθνξα ζσκαηεία, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, εθπξφζσπνη 

ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ θαη πνιινί ηδησηηθνί θνξείο. Οη Αξκνδηφηεηεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη αθνξνχλ ηνπο εμήο ηνκείο: (ηαζφπνπινο, Π., 1996)  

1. Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ ινηκψμεσλ.  

2. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επαγξχπλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

http://www.who.int/topics/human_rights/en/
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ησλ εηδηθψλ απηψλ ινηκψμεσλ, ζπιιέγνληαο θαη αμηνινγψληαο ηα επηδεκηνινγηθά 

ζηνηρεία. 

3. Καηαξηίδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε, ηελ πξφιεςε, ηελ πεξίζαιςε, ηε 

λνζειεία θαη ηε θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θνξέσλ θαη αζζελψλ.  

4. Γηεμάγεη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, κε θξηηήξηα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

5. Δηζεγείηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη γηα ηελ παξνρή 

ππνηξνθηψλ γηα κεηεθπαίδεπζε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν, ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ. 

6. Οξγαλψλεη ζπλέδξηα, δηαιέμεηο, αλαθνηλψζεηο θαη αλαπηχζζεη θάζε είδνπο 

επηζηεκνληθή θαη ελεκεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηνπ. 

7. πλεξγάδεηαη κε θξαηηθέο ππεξεζίεο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο πνπ έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ. 

8. Γλσκνδνηεί ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο. 

9. Δλεκεξψλεη ηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. 

10. Γεκηνπξγεί ή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απηνδχλακσλ θέληξσλ έξεπλαο, 

πιεξνθφξεζεο, θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο επηθξάηεηαο. 

11. πλεξγάδεηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, ησλ θέληξσλ 

ειέγρνπ, ησλ θέληξσλ αλαθνξάο θαη ησλ ηκεκάησλ εηδηθψλ ινηκψμεσλ. 

Το ΚΔΔΛΠΝΟ διαθέηει επίζηρ ςπηπεζίερ πος απεςθύνονηαι ζε οποθεηικά άηομα 

όπωρ είναι: 

- Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθψλ Παξεκβάζεσλ 

- Σε Γνκή Φηινμελίαο Οξνζεηηθψλ Αηφκσλ 

- Σελ θαη‟ νίθνλ Ννζειεία θαη Οδνληηαηξείν 

- Σνλ Ξελψλα Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

- Σν πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ 

- Σελ Σειεθσληθή Γξακκή Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

 

Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ 

Σν γξαθείν απηφ πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη πινπνηεί θαη ειέγρεη επηζηεκνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ςπρνθνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

απέλαληη ηνπο θαη ν ζρεδηαζκφο ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπο. Δπίζεο ζπληνλίδεη 

ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ κε ηηο Με Κπλεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΖ.ΚΤ.Ο) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εζεινληηθά θαηά ησλ εηδηθψλ ινηκψμεσλ. Κάπνηεο απφ ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξαθείνπ είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 
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θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ αθνξνχλ νξνζεηηθά άηνκα, θνηλσληθή ζηήξημε ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, αηνκηθή ςπρνινγηθή ζηήξημε νξνζεηηθψλ θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο, 

παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη θνβηθψλ αληηδξάζεσλ 

ηνπ θνηλνχ, παξεκβάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νξνζεηηθά 

άηνκα θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα aids, ζεζκηθέο παξεκβάζεηο φηαλ απηέο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο, παξεκβάζεηο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (ρξήζηεο ηνμηθψλ 

νπζηψλ, κεηαλάζηεο, θ.η.ι),ζπλεξγαζίεο κε Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ γηα 

θνηλσληθνπξνλνηαθά ζέκαηα νξνζεηηθψλ θαη ελεκέξσζε/ επαηζζεηνπνίεζε νκάδσλ 

πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα πξφιεςεο aids θαη θνηλσληθήο αληηκεηψπηζεο νξνζεηηθψλ 

αηφκσλ. 

 

Γνκή Φηινμελίαο Οξνζεηηθώλ Αηόκσλ 

Βαζηθφ κέιεκα ηεο Γνκήο είλαη λα παξέρεη ζίηηζε θαη ζηέγαζε, θαζψο θαη έλα πιήζνο 

απφ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

δεμηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπ αηφκνπ, ζηελ απνηξνπή 

ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απην-εηθφλαο, ζηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε αλαγθψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Οη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ Γνκή Φηινμελίαο είλαη αηνκηθή θαη νκαδηθή 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ζπκβνπιεπηηθή ζε θνηλσληθά θαη πξνλνηαθά δεηήκαηα, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή παξαθνινχζεζε, πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(φπσο αζιεηηζκφο, ρνξφο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εθδξνκέο θαιιηηερληθά, θηι), 

εξγνζεξαπεία, καζήκαηα ειιεληθψλ γηα ηνπο αιινδαπνχο, ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

Καη’ νίθνλ νδνληηαηξείν θαη λνζειεία 

Ζ ππεξεζία απηή άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1995 θαη ζηφρνο είλαη λα παξέρεη 

δσξεάλ ηε θξνληίδα ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο νξνζεηηθψλ αηφκσλ, εθηειψληαο φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο. 

 

- Ξελψλαο Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

Ο Ξελψλαο δεκηνπξγήζεθε ην 1993 απφ ην Κέληξν Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.). Έρεη ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 14 αηφκσλ. Ο ρξφλνο 

θηινμελίαο είλαη 3 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, θαη ν ζηφρνο είλαη ε εχξεζε 

εξγαζίαο θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ. Ο Ξελψλαο απαξηίδεηαη απφ 
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ην Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (Τπεχζπλνο, Ηαηξφο, Φπρνιφγνο, Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο) θαη ην Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (Μάγεηξαο, Φχιαθαο, Καζαξηζηήο). 

Ζ ππεξεζία παξέρεη ζηέγε, ηξνθή, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ζε νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαη απηνεμππεξεηνχκελνπο 

αζζελείο κε ινηκψδε λνζήκαηα. 

 

πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο (. )Λνηκσδώλ Ννζεκάησλ θαη ηειεθσληθή γξακκή 

(Σ.Γ) γηα ην AIDS 

Ο πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο θαη ε Σειεθσληθή Γξακκή απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ.. Άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ην επηέκβξην ηνπ 1992 κε ηελ 

επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ Φπρνινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζηειερψλνληαη απφ Φπρνιφγνπο, 

Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ. Κχξην αληηθείκελφ ηνπο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή ελεκέξσζε θαη 

πξφιεςε, ςπρνινγηθή ζηήξημε, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ςπρηαηξηθή 

αμηνιφγεζε – παξαθνινχζεζε, ζε νξνζεηηθά άηνκα, ζε ζπληξφθνπο ή ζπγγελείο 

θαζψο θαη ζε άηνκα πνπ πξνβιεκαηίδνληαη ζε ζρέζε κε ην AIDS, επηζπκνχλ λα 

θάλνπλ δηαγλσζηηθφ ηεζη ή βξίζθνληαη ζε αλακνλή απνηειεζκάησλ. Ζ Σ.Γ παξέρεη 

αλψλπκε πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα HIV θαη νξνζεηηθφηεηαο.  

 (http://www.keelpno.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=56) 

Γηα ηελ Ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα ππάξρνπλ Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ ζε 6 απφ 

ηνπο 52 λνκνχο ηεο ρψξαο. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο 

ζηελ Αηηηθή (14 Μ.Δ.Λ.) θαη νη ππφινηπεο (6 Μ.Δ.Λ.) βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

παξέρνπλ εμέηαζε ηΐθνχ θνξηίνπ, αλνζνινγηθφ έιεγρν, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 

αληηξεηξνηθά θάξκαθα θαη ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε.  

Σέινο ππάξρνπλ θαη νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο)  ζην ρψξν ηνπ AIDS 

πνπ μεθίλεζαλ αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ελ ζπλερεία ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ αλάγθεο γηα ηηο 

νπνίεο είηε δελ ππήξραλ νη θαηάιιειεο θξαηηθέο ππεξεζίεο είηε νη ππάξρνπζεο ήηαλ 

αλεπαξθείο ή δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ησλ 

αλαγθψλ. ην παξειζφλ νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζην ρψξν ηνπ AIDS είραλ 

ζεσξεζεί ηζρπξνί αληίπαινη γηα ηηο Κπβεξλήζεηο, αθνχ δηεθδηθνχζαλ κε δπλακηθνχο 

ηξφπνπο ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ κε ην AIDS . ηελ Διιάδα νη 

Μ.Κ.Ο. απφ «αληίπαινη» ηνπ παξειζφληνο έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη «ζπλνκηιεηέο» 

θαη «ζπλεξγάηεο» ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο κε ηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο. Ζ άκεζε θαη ζπρλή επαθή ησλ Μ.Κ.Ο. κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ κε ην 

http://www.keelpno.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=56
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AIDS, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαζεκεξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηφρνο είλαη ε πξνβνιή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ 

ζηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Δπίζεο έρνπλ ην πξνλφκην 

ηεο «επειημίαο» ιφγσ έιιεηςεο γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, δηαζέηνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο γξήγνξεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

Έλαο αθφκε ηειεπηαίνο πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο ησλ Μ.Κ.Ο. είλαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ ελεκέξσζε θαη δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Δλδεηθηηθά θάπνηεο απφ απηέο 

ηηο νξγαλψζεηο είλαη:  

1. Σν Κέληξν Εσήο ( www.kentrozois.gr ) 

2. Σν ACT UP (www.anthropos.gr ) 

3. Ο Παλειιήληνο χιινγνο Τπνζηήξημεο Φνξέσλ ηνπ ηνχ ηνπ AIDS «ΔΛΠΗΓΑ» 

4. AIDS – Παλειιήληνο – χιινγνο Πξφιεςεο θαη πκπαξάζηαζεο θνξέσλ κε AIDS 

5. χιινγνο «Θεηηθή Φσλή» (www.positivevoice.gr ) 

6. «χλζεζε» ( www.hiv.gr) πνπ ελεκεξψλεη θπξίσο ειεθηξνληθά.  

ην παξάξηεκα ΗΗ ππάξρνπλ θάπνηεο ειεθηξνληθέο ζειίδεο φπνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα νξνζεηηθά άηνκα λα ηηο επηζθεθηνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ. 

 ηηο θνηλσληθέο παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα: 

1. Βηβιηάξην πγείαο απφξσλ 

2. Ηαηξν-θαξκαθεπηηθή θάιπςε  

3. Δπηδφκαηα γηα άηνκα κε HIV/AIDS ηελ Δηθφλα 4 θαίλεηαη ην χςνο ηνπ δηκεληαίνπ 

πνζνχ πνπ ιακβάλνπλ νη νξνζεηηθνί απφ ην 2002 έσο ην 2011. 

Δπίζεο ηα άηνκα ζα πξέπεη λα κελ παίξλνπλ ιφγσ ηεο παζήζεψο ηνπο άιινπ είδνπο 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην Γεκφζην ή απφ άιιε νπνηαδήπνηε πεγή ηεο εκεδαπήο ή 

ηεο αιινδαπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ εηζπξάηηνπλ γηα ηελ αηηία απηή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηφηε επηιέγνπλ κηα εθ' ησλ δχν.  

4. Κάξηα Μεηαθίλεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο 

5. Γειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ 

6. Κάξηα Πνιηηηζκνχ 

7. Δπθαηξίεο απαζρφιεζεο   

8. Φνξναπαιιαγέο 

9. Δηζαγσγή ζπνπδαζηψλ σο ΑΜΔΑ 

10. Απαιιαγή απφ ηε ζηξάηεπζε 

11. Γσξεάλ αζηηθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο & έθπησζε Internet 

http://www.hivaids.gr/homepage.php?id=pliroforisi/deltio 

http://www.kentrozois.gr/
http://www.anthropos.gr/
http://www.positivevoice.gr/
http://www.hiv.gr/
http://www.hivaids.gr/homepage.php?id=pliroforisi/deltio
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 ηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

νξνζεηηθψλ αηφκσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ 

(Μ.Δ.Λ) ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε αληαπφθξηζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ ζηάζε 

απηή, φπσο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο θνηλσληθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ εθ 

κέξνπο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ.  

Ο παξαπάλσ ζθνπφο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 Να θαηαγξαθνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ πνπ 

παξαθνινπζνχληαη απφ Μ.Δ.Λ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

 Να δηεξεπλεζεί ην ηζηνξηθφ αζζελείαο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ θαζψο θαη ε 

έληαμή ηνπο ζε πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο απφ Μ.Δ.Λ ηεο πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο ή αιινχ 

 Να δηαπηζησζεί εάλ ην νηθνγελεηαθφ – επαγγεικαηηθφ – θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, πνηνη νη ιφγνη 

θνηλνπνίεζήο ηεο θαη πνηα ε αληαπφθξηζή ηνπ ζηελ θνηλνπνίεζε απηή 

 Να δηαθαλεί εάλ νη νξνζεηηθνί θάλνπλ ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ, εάλ φρη, γηαηί θαη λα ζεκεησζεί εάλ ππήξμαλ – ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζεο κε ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ 

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο δηακνξθψλνπλ ηνπο παξαθάησ άμνλεο απηήο: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηζηνξηθφ ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ πνπ 

παξαθνινπζνχληαη απφ Μ.Δ.Λ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο (1νο άμνλαο) 

 ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ – 

επαγγεικαηηθφ - θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε αληαπφθξηζε ησλ 

ηειεπηαίσλ ζηελ θνηλνπνίεζε απηή (2νο άμνλαο) 

 ρέζε νξνζεηηθψλ αηφκσλ θαη παξερφκελσλ θνηλσληθψλ - πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε ζηάζε ησλ ηειεπηαίσλ έλαληη ηνπ αζζελνχο (3νο 

άμνλαο) 
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Δπεςνηηικέρ επωηήζειρ 

 

Με βάζε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη έρνληαο ππφςε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ζρεηηθά µε ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ νξνζεηηθφηεηα 

ηφζν ζε πξνζσπηθφ (αζζελήο) φζν θαη ζε θνηλσληθφ (νηθνγέλεηα – εξγαζία – θίινη) 

επίπεδν, δηαµνξθψζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήµαηα: 

1. Πνηα είλαη ε κέζε ειηθία ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ θαη πφζα ρξφληα γλσξίδνπλ 

γηα ηελ νξνζεηηθφηεηά ηνπο; 

2. Πνην είλαη, θαηά θχξην ιφγν, ην θχιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε θαηαγσγή 

θαη ε επαγγεικαηηθή – νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ ηεο 

έξεπλαο 

3. Πφζα ρξφληα παξαθνινπζνχληαη απφ Μ.Δ.Λ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο ή έρνπλ 

παξαθνινπζεζεί θαη απφ Μ.Δ.Λ εθηφο απηήο; 

4. Πφζν ελεκεξσκέλε είλαη ε νηθνγέλεηα ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη πνηα ε ζηάζε ηεο απέλαληί ηνπ; 

o Πνηνη νη ιφγνη ηεο κε θνηλνπνίεζεο – εάλ ππάξρνπλ 

o ε πνην άηνκν απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ έγηλε αξρηθά ε 

θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο εθ κέξνπο ηνπ νξνζεηηθνχ 

αηφκνπ; 

5. Πφζν ελεκεξσκέλνο είλαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη πνηα ε ζηάζε ηνπ απέλαληί ηνπ; 

o Πνηνη νη ιφγνη ηεο κε θνηλνπνίεζεο – εάλ ππάξρνπλ 

o ε πνην άηνκν – άηνκα απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ νξνζεηηθνχ 

αηφκνπ έγηλε αξρηθά ε θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ; 

o Τπάξρεη θάπνην άιιν νξνζεηηθφ άηνκν ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ; 

6. Πφζν ελεκεξσκέλν είλαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξνζεηηθνχ 

αηφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη πνηα ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ 

γλψζε απηή; 

o Πνηνη νη ιφγνη ηεο θνηλνπνίεζεο – εάλ ππάξρνπλ 

7. Κάλνπλ ρξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη επεξγεηεκάησλ νη νξνζεηηθνί θαη 

εάλ φρη, γηαηί; 

o Υξεζηκνπνηνχλ ηνπηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη εάλ φρη, γηαηί; 

8. Υξεζηκνπνηνχληαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο εθηφο ηεο Μ.Δ.Λ παξαθνινχζεζεο 

θαη εάλ λαη, παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα κε ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 Δπιλογή δείγμαηορ 
Σν ππνθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη νη νξνζεηηθνί πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ Μ.Δ.Λ 

ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Σν δείγµα απνηειείηαη απφ αζζελείο δηαθφξσλ ειηθηψλ, 

θχινπ, νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ 

Μ.Δ.Λ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ο πιεζπζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνκνηνγέλεηα ε 

νπνία δηαθξίλεη ηνπο νξνζεηηθνχο πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ Μ.Δ.Λ ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ζ παξαθνινχζεζε απφ ηε ΜΔΛ δίλεη ηελ  δπλαηφηεηα άµεζεο 

επαθήο µε θάζε νξνζεηηθφ. ∆ελ πξνθχπηεη αλάγθε δεηγµαηνιεπηηθψλ απνθάζεσλ µηα 

θαη ηα ππνθείµελα είλαη εχθνια πξνζβάζηµα θαη ην µέγεζνο ηνπ πιεζπζµνχ 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο δηαζέζηµνπο πφξνπο (ρξφλνο, νηθνλνµηθφ θφζηνο) (Cohen θαη 

Manion, 1994). 

 

5.2 ∆οµή ηος επωηηµαηολογίος 
Σν παξφλ εξσηεµαηνιφγην είλαη έλα δνµεµέλν εξσηεµαηνιφγην. ηε δνµή θαη 

εµθάληζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ ιάβαµε ππφςε έλαλ αξηζµφ παξαµέηξσλ, µέγεζνο, 

ζαθήλεηα, ζεµεία ειέγρνπ, εµθάληζε. Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε ην µέγεζνο λα 

δηεπθνιχλεη ηε ζπµπιήξσζε ηνπ ζε ρξνληθά δηαζηήµαηα ηέηνηα, ψζηε λα µελ 

θνπξάδνπλ απηφλ πνπ ην ζπµπιεξψλεη. Σν εξσηεµαηνιφγην αλαπηχρζεθε θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ. ∆φζεθε ηδηαίηεξε µέξηµλα ζηε δηαηχπσζε 

θαη ζπλάθεηα ησλ εξσηήζεσλ. Χο πξνο ηελ εµθάληζε θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα 

είλαη θηιηθή σο πξνο ην ρξήζηε. 

ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ππάξρεη εηζαγσγηθφ ζεµείσµα φπνπ αλαθέξεηαη ν ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο θαη ν ηξφπνο απάληεζεο ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ (αλψλπµνο). Σν 

εξσηεµαηνιφγην πεξηέρεη κφλν εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ δεηνχληαη απαληήζεηο θαηάηαμεο µε βάζε ηελ πξνζσπηθή ζπνπδαηφηεηα, πνπ 

δίλεη ν θάζε εξσηψµελνο ζε απηέο. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο πξνηηµήζεθαλ, επεηδή είλαη 

πην εχθνιν λα απαληεζνχλ απφ άπνςε ηαρχηεηαο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζε δεδνµέλν ρξφλν. Παξάιιεια γίλεηαη πην εχθνια ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία . Δπίζεο ν εξεπλεηήο εζηηάδεη πην εχθνια ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζε απηφ πνπ επηδεηά λα µάζεη απφ ηα ππνθείµελα. 

Σν εξσηεµαηνιφγην πεξηιαµβάλεη έμη κέξε: 
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 Σν πξψην µέξνο απνηειείηαη απφ επηά εξσηήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.  

 Σν δεχηεξν µέξνο αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ θαη πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

 Σν ηξίην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε ή φρη ηεο νηθνγέλεηαο εθ κέξνπο 

ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαζψο θαη ηε ζηάζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ελεκέξσζε απηή. Σν κέξνο απηφ 

πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο 

 Σν ηέηαξην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε ή φρη ηνπ θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο εθ κέξνπο ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ θαζψο θαη ηε ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζηελ ελεκέξσζε 

απηή. Σν κέξνο απηφ πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο 

 Σν πέκπην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε ή φρη ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο εθ κέξνπο ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ θαζψο θαη ηε ζηάζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζηελ ελεκέξσζε απηή. 

Σν κέξνο απηφ πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο 

 Σν έθην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ή φρη εθ κέξνπο ηνπ νξνζεηηθνχ αηφκνπ 

ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, 

ζηελ ρξήζε πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ εθηφο ηεο Μ.Δ.Λ παξαθνινχζεζεο θαη 

φπνησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη κε ην πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ φπσο θαη ζηα πηζαλά πξνζσπηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνληαη απφ ην νξνζεηηθφ άηνκν εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπ 

ηηο εξσηήζεηο γίλεηαη αλαθνξά, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπ ηξφπνπ απάληεζεο 

(π.ρ. αξηζµφο επηινγήο απαληήζεσλ) (Εαθεηξφπνπινο, K, 2005).  Οη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεµαηνινγίνπ θαηαλέµνληαη αλάινγα µε ηα εξεπλεηηθά εξσηήµαηα θαη ηα θξηηήξηα 

µέηξεζεο ηνπο σο έμήο: 

 Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεµα : Δξσηήζεηο 2 (πξψην κέξνο), 1 (δεχηεξν κέξνο) 

 Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 1, 3, 4, 5, 6, 7 (πξψην κέξνο) 

 Σξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 2, 3, 4 (δεχηεξν κέξνο) 

 Σέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 1, 2, 3 (ηξίην κέξνο) 

 Πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5 (ηέηαξην κέξνο) 

 Έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4 (πέκπην κέξνο) 

 Έβδνκν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4 (έθην κέξνο) 

 Όγδνν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Δξσηήζεηο 5, 6 (έθην κέξνο) 
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5.3 Πιλοηική εθαπμογή 
Ζ δηεμαγσγή πηινηηθψλ µειεηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαηά ην ζρεδηαζµφ 

εξσηεµαηνινγίσλ. Ζ πηινηηθή έξεπλα δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζµφ ηπρφλ πξνβιεµάησλ 

ζηε ζπµπιήξσζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ, θαζψο θαη ηπρφλ δπζθνιίεο ή αζάθεηεο ζηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ. Δίλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα απνθαιπθζνχλ 

θξπµµέλεο πεγέο πξνθαηάιεςεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο έξεπλαο 

(Faulkner θαη ζπλ., 1999). Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε έκπεηξνπο ζπλαδέξθνπο 

πξνο ζπκπιήξσζε θαζψο θαη εθηίκεζεο ιαζψλ ή αζαθεηψλ ζηηο εξσηήζεηο  Ζ 

πηινηηθή έξεπλα δηεμήρζεη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2010. ∆ελ 

παξνπζηάζηεθε θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεµα θαηά ηε ζπµπιήξσζε ησλ απαληήζεσλ 

ζηηο εξσηήζεηο εθηφο απφ θάπνηα ζπληαθηηθά ιάζε ηα νπνία θαη δηνξζψζεθαλ.  

 

5.4 Τλοποίηζη ηηρ Έπεςναρ 

5.4.1 πιινγή Γεδνκέλσλ 

Σα εξσηεµαηνιφγηα πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξµνγή ηεο έξεπλαο, 

µνηξάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ηδηνρείξσο «επηηφπνπ» (in situ). Σα πνζνζηά 

απφθξηζεο γηα εξσηεµαηνιφγηα πνπ δηαλέµνληαη µε απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη πνιχ πην 

πςειά απφ ηα πνζνζηά απφθξηζεο πνπ δηαλέµνληαη µέζσ ηνπ ηαρπδξνµείνπ 

(Faulkner,D,et al. ,1999). 

∆ελ ρξεηάζηεθαλ λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο ζηνπο νξνζεηηθνχο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεµαηνινγίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπµπιήξσζεο. Πνιιά απφ απηά ηα 

εξσηεµαηνιφγηα δελ επηζηξάθεθαλ. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

90/150=0,6.  

Σε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεµαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε επηµέιεηα (έιεγρνο) απηψλ. Ζ 

επηµέιεηα απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζµφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ζθαιµάησλ πνπ έρνπλ 

θάλεη απηνί νη εξσηψκελνη (Cohen,L,-Manion,L,1994). Ζ επηµέιεηα ησλ 

εξσηεµαηνινγίσλ έγηλε σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο, σο πξνο ηελ επθξίλεηα θαη σο 

πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

 

5.4.2. Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ππνινγηζηηθφ παθέην Microsoft Excel 

2007. Ζ θάζε εξψηεζε αληηζηνηρήζεθε κε κεηαβιεηή ζην Excel θαη νη απαληήζεηο 

θαηαρσξήζεθαλ κε ηε κνξθή θεηκέλνπ. Με ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλαξηήζεσλ, νη 
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απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηζηνηρήζεθαλ ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο κε βάζε ηελ 

θσδηθνπνίεζε. Σέινο κε ρξήζε θαηάιιεισλ καθξνεληνιψλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

αληηγξάθεζαλ έλα θχιιν ηνπ Excel απαιιαγκέλα απφ ζπλαξηήζεηο ή ζπλαθείο 

αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο, πξηλ εηζαρζεί ζην SPSS  

 

5.4.3. ηαηηζηηθή Αλάιπζε δεδνκέλσλ  

Ζ αλάιπζε  ησλ δεδνµέλσλ έγηλε µε ην ζηαηηζηηθφ παθέην ΗΒΜ SPSS . Statistics 19.0 

σο ην πην εχθνια πξνζβάζηκν θαη θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηεο έξεπλαο καο 

(εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ).   

Οη πεξηζζφηεξεο µεηαβιεηέο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ είλαη πνηνηηθέο (qualitative). 

Τπάξρνπλ ειάρηζηεο πνζνηηθέο (quantitative) φπσο π.ρ. ε ειηθία. 

Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο εθθξάζηεθαλ κε ηε κνξθή κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) ελψ 

νη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο κε ηε κνξθή ζπρλφηεηαο (%ζπρλφηεηαο).  Οη αλαιχζεηο ήηαλ 

κνλνκεηαβιεηέο θαη δηκεηαβιεηέο, ε φηη αθνξά ηηο κνλνκεηαβιεηέο αλαιχζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ γηα ηελ εχξεζε δηαθνξψλ κεηαμχ 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. ε φηη αθνξά ηηο δηκεηαβιεηέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ , 

α) ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή rho ησλ Pearson‟s θαη Spearman‟s γηα ηε ζπζρέηηζε 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ β) ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή ρ2 ηνπ Pearson γηα ηε 

ζπζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ 

Γηα ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Γηα ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο: δηάγξακκα δηαζπνξάο 

 Γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο: ξαβδνγξάκκαηα, Κπθιηθά δηαγξάκκαηα. 

Γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο ηέζεθε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

πκκεηνρή  

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία ησλ νξνζεηηθψλ ηεο 

κνλάδαο ηνπ ΠαΓΝΖ θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ζην θχιν θαη ζηελ θαηαγσγή, ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ 

παξνπζηάδνληαη (p > 0.05) ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

ρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ δηάγλσζε αιιά θαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αζζελψλ απφ ηελ ΜΔΛ ΠαΓΝΖ παξαηεξνχκε φηη ην 50 άηνκα (55,6%) έρνπλ 

βξεζεί νξνζεηηθνί πξηλ ηελ  5εηία. Δπίζεο 10 άηνκα (11,8% ηνπ δείγκαηνο) έρνπλ 

παξαθνινπζεζεί απφ άιιε ΜΔΛ. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

Οξνζεηηθόηεηα θαη νηθνγέλεηα 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο νξνζεηηθνχο θαη ηελ 

ζηάζε ηνπο απφ θαη πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Οη νξνζεηηθνί αλαθέξνπλ φηη ε 

νηθνγέλεηα ηνπο αληέδξαζε κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ πιεηνςεθία ηεο 62 (91,2%) παξφηη 

έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο 21 (23,3%) αλαθέξεη φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ δελ γλσξίδεη.  

ρεηηθά κε ην πξφζσπν πνπ πξσηναλαθέξεηαη ε νξνζεηηθφηεηα ηα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 1. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξσηναλαθέξεη ζηελ/ζηνλ 

ζχδπγν 30,9%, αθνινπζεί ε κεηέξα κε 23,5% θαη ηα παηδηά κε 16,2%. ε φηη αθνξά 

ηνπο ιφγνπο  

 

Οξνζεηηθόηεηα θαη θίινη – εξγαζία 

ε απηή ηελ ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε απφ θαη πξνο ηνπο 

νξνζεηηθνχο ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνπ αηφκσλ ηνπ ρψξνπ ηεο 

εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα ηεο νξνζεηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

είλαη ειάρηζηα 10.3% (7 άηνκα) ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. ε φηη αθνξά ην θηιηθφ 

πεξηβάιινλ νη νξνζεηηθνί νη πεξηζζφηεξνη ην αλέθεξαλ ζε θνληηλά θηιηθά άηνκα. ε 

πνζνζηφ 93,5% ηα άηνκα αληέδξαζαλ ζεηηθά κε βάζε ηελ αλαθνξά ησλ νξνζεηηθψλ. 
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ηελ εηθφλα 2 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ελεκέξσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Παξαηεξνχκε φηη έλα 10.3% δελ 

ελεκέξσζε θαλέλα απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ ελψ κφιηο έλα 10,3% 

ελεκέξσζε νηθνγέλεηα, θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο. 

 

Οξνζεηηθνί θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

Παξαηεξνχκε φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ νξνζεηηθψλ 87,5% δελ επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ιφγσ ηνπ θφβνπ φηη ζα καζεπηεί ην 

πξφβιεκα ηνπο (Πίλαθαο 5). Δπίζεο απφ ηα 24 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ βνήζεηα 

εθηφο ΜΔΛ 8 απφ απηά αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα κε ην πξνζσπηθφ. 

 

Παξάγνληεο επίδξαζεο 

ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο φπσο θχιν, ρξφληα αζζέλεηαο, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη εθπαίδεπζε θαη ην πψο επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ νξνζεηηθψλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαζψο θαη ζηε ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

ηνλ Πίλαθα 6 παξαηεξνχκε φηη νη «λένη άξξσζηνη» (<5 εηψλ δηάγλσζε) 

ελεκεξψλνπλ ζε κηθξφηεξν  πνζνζηφ 41,7% ζε ζρέζε κε ηνπο «παιηνχο αξξψζηνπο 

(>5 εηψλ δηάγλσζε) 65,9% ηνπο θίινπο ηνπο (p=0,023). Παξφκνηα θαηάζηαζε 

παξαηεξείηε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θίισλ φπνπ νη ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ ζε πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο 64,9% θαη ηξηηνβάζκηαο 69,2% (p<0.001) 

 

ε φηη αθνξά ζηελ ρξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ 

παξαηεξείηε φηη ηα άηνκα κε πεξηζζφηεξα έηε λνζεξφηεηαο θάλνπλ ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πεξηζζφηεξν (p<0.001) θάηη φκσο πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη 

ζηελ ρξήζε ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ (p=0.123). Ζ εθπαίδεπζε επίζεο δείρλεη λα 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ ρξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (πνζνζηφ ηξηηνβάζκηα 57,7%, 

δεπηεξνβάζκηαο 83,8%, πξσηνβάζκηαο 84,6%) p=0.028. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο HIV ινίκσμεο απνηειεί 

ζήκεξα πξνηεξαηφηεηα γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Σν AIDS καο αθνξά φινπο 

γηαηί δελ θάλεη δηαθξίζεηο εζληθφηεηαο, θχινπ ή ειηθίαο. ηελ Διιάδα, ε επηδεκία HIV 

μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 κε ην πξψην πεξηζηαηηθφ λα δειψλεηαη ην 

1981. πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ HIV μεθηλά ην 1984. Οη 

δεισκέλεο πεξηπηψζεηο HIV παξνπζίαδαλ ζπζηεκαηηθή αχμεζε θαη θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ „90. Σν 2004 φπσο θαη ην 2008 παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζηα 

δεισζέληα πεξηζηαηηθά HIV ελψ, ζπλνπηηθά, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ δειψλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) θπξίσο απφ ην 2005 θαη χζηεξα.  

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

έρνπλ αθνινπζήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ βαζηζηήθακε θαη εκείο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

Μειεηψληαο ηηο ειηθίεο ησλ νξνζεηηθψλ ζηελ έξεπλα θαηά ηε δήισζε παξαηεξνχκε 

φηη νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο θαη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο είλαη κέρξη 40 εηψλ. Απηφ 

ζπκθσλεί κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαηά ηα νπνία ην 60,5% ησλ αλδξψλ θαη 

ην 64,5% ησλ γπλαηθψλ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ (Πίλαθαο 8). ηελ επηδεκηνινγηθή 

επηηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ νη άλδξεο νξνζεηηθνί ήηαλ ην 80,9% ηνπ 

δείγκαηνο ελψ νη γπλαίθεο ην 18,7%.ηελ έξεπλά καο ην θχιν ήηαλ ζαθψο δεισκέλν 

(100% ησλ ζπκκεηερφλησλ) ελψ ην 64,4% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άλδξεο θαη ην 

ππφινηπν 35,6% ήηαλ γπλαίθεο. (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 2010) Ζ δηαθνξά απηή ζηα πνζνζηά 

κεηαμχ ηεο έξεπλάο καο θαη απηήο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p<0,001). Με άιια ιφγηα ππήξμε ζηελ έξεπλα καο κηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.  

ε φηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα καο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ θχινπ (p=0.14). Σν παξαπάλσ ζεκαίλεη φηη 

δελ ππήξμε κεξνιεςία επηινγήο –ζε φηη αθνξά ην θχιν- ζηελ έξεπλα καο. 

ηελ πεξζηλή (2010) επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο HIV/AIDS ινίκσμεο ζηελ Διιάδα 

(δεισζέληα ζηνηρεία έσο ηελ 31.10.2010) πνπ εθδίδεηαη εηεζίσο απφ ην Κέληξν 

Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ), ζεκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ 31ε 

Οθησβξίνπ 2010 δειψζεθαλ 519 λέα πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ 451 (86,9%) ήηαλ 

άλδξεο θαη 68 (13,1%) γπλαίθεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ αθνξά ζε άηνκα 

ειηθίαο 25-44 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (22,4%) ήηαλ ειηθίαο 30-34 
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εηψλ θαηά ηε δήισζε, ελψ ησλ γπλαηθψλ (20,6%) ήηαλ ειηθίαο 25-29 εηψλ θαηά ηε 

δήισζε.  

Η έξεπλά καο ζπκθσλεί κε ηα παλειιαδηθά ζηνηρεία, όπσο παξνπζηάδνληαη 

από ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, όπνπ νη πεξηζζόηεξνη νξνζεηηθνί ήηαλ από 24 έσο 44 

εηώλ θαηά ηε δήισζε, ην 2010 δειώζεθαλ πεξηζζόηεξνη άλδξεο από γπλαίθεο 

ελώ νη ηειεπηαίεο, δηαρξνληθά, είλαη λεώηεξεο θαηά ηε δήισζε από ηνπο 

άλδξεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζε νξνζεηηθά άηνκα ζεκεηψλεηαη φηη 

ε θχξηα ειηθηαθή νκάδα γηα ηηο γπλαίθεο θαηά ηε δήισζε είλαη απφ 25 κέρξη 29 εηψλ 

ελψ γηα ηνπο άλδξεο απφ 30 έσο 34 (Drydakis, N, 2001). Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη 

ζηελ έξεπλά καο όπνπ νη θύξηεο ειηθηαθέο νκάδεο θαηά ηε δήισζε γηα ηηο 

γπλαίθεο είλαη ηα 21 – 30 έηε ελώ αληίζηνηρα γηα ηνπο άλδξεο ηα 31 – 40 έηε.  

ε φηη αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη 

βηβιηνγξαθηθά φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ νξνζεηηθψλ ήηαλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλά καο (Bose 

et al, 2001)  Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη νξνζεηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο 

γλψξηδαλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο πεξηζζφηεξα απφ 5 ρξφληα θάηη πνπ 

ζπκθσλεί θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Bose, S, et al. (πίλαθαο 10) 

Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο HIV επηδεκίαο ζηελ Διιάδα ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

21νπ αηψλα, είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξνπζηάζηεθε κεηά ην 2004. Απμεηηθή 

ηάζε παξαηεξήζεθε θαη ην 2008. Δηδηθφηεξα, ην 2008, ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ δειψζεθαλ αλήιζε ζε 653, ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηξίηε κεγαιχηεξε πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο. Παξαηεξνχκε φηη 

ζηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ην 2008 

δηαγλψζηεθαλ ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά HIV ζηνπο άλδξεο (491) ελψ γηα ηηο 

γπλαίθεο ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά HIV δηαγλψζηεθαλ ην 2005 (129). 

πγθεληξσηηθά, ε πιεηνςεθία ησλ νξνζεηηθψλ, ηφζν ζηνπο άλδξεο (65,5%) φζν θαη 

ζηηο γπλαίθεο (62,5%) δηαγλψζηεθαλ απφ ην 2004 θαη κεηά. 

ηελ έξεπλά καο, ηα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά, ηόζν ζηνπο άλδξεο (10) όζν θαη 

ζηηο γπλαίθεο (6), δηαγλώζηεθαλ ην 2009. Δπίζεο, από ην 2004 θαη κεηά ν 

αξηζκόο ησλ δηαγλώζεσλ HIV είλαη απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηα ρξόληα πξηλ, 

ηόζν ζηνπο άλδξεο (35,5%) όζν θαη ζηηο γπλαίθεο (34,0%) όπσο θαη ζηελ 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 2010) 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο κε θνηλνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο εθ 

κέξνπο ησλ νξνζεηηθψλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζηελ έξεπλα ησλ 

Sachperoglou- Bor παξαηεξείηαη φηη ν θχξηνο ιφγνο ηεο κε θνηλνπνίεζεο είλαη ε 

έιιεηςε επηζπκίαο (27%) ή ππνρξέσζεο (40%) λα ην κνηξαζηνχλ κε ηα κέιε ηεο 

βηνινγηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο .(Πίλαθαο 9) 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ν θόβνο αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

εηζπξάμνπλ από  ηα κέιε απηά έξρεηαη δεύηεξνο ζε βαξύηεηα. ηελ έξεπλά 

καο, όκσο, ν θύξηνο ιόγνο ηεο κε θνηλνπνίεζεο είλαη ν θόβνο ηεο αληίδξαζεο. 

ηελ UNGASS έθζεζε πξνφδνπ γηα ην 2010 πνπ εθδίδεηαη πεξηνδηθά απφ ην 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ζεκεηψλεηαη φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη νη φπνηεο πηζαλέο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, αληηπξνζσπεχνπλ έλα βαζηθφ δήηεκα γηα ηελ Διιάδα κηα πνπ 

απνηεινχλ αηηίεο θφβνπ γηα ηνπο νξνζεηηθνχο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κεηάδνζε ηεο λφζνπ 

ιφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε 

κε- θνηλνπνίεζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο δελ απνηειεί επηθίλδπλε ζηνπο κε- νξνζεηηθνχο 

εθφζνλ ππάξρεη ε αηνκηθή επζχλε θαη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνθχιαμεο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Παξαηεξνύκε όηη ηα 

απνηειέζκαηά καο ζπλάδνπλ κε απηά ηεο UNGASS έθζεζεο πξνόδνπ ηνπ 

ΚΔ.ΔΛΠ.ΝΟ ζε ζρέζε κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Sachperoglou- Bor. (UNGASS 

2009) 

Αλαθνξηθά κε ηα άηνκα ηα νπνία επηιέγνληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ νξνζεηηθνχ παξαηεξνχκε – φπσο θαη ζηελ κειέηε ησλ 

Sachperoglou θαη Bor φηη απφ ηα κέιε ηεο βηνινγηθήο νηθνγέλεηαο, ην άηνκν πνπ 

επηιέγεηαη είλαη ε κεηέξα πνπ παξακέλεη ην βαζηθφ πξφζσπν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ζηε θνηλσλία, παξά ηηο κεγάιεο αιιαγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχκε 

ζηελ Διιάδα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Ζ κεηέξα κπνξεί θαη πξνζθέξεη ζην παηδί ηεο 

αζθάιεηα, ζηνξγή, αλαγλψξηζε αιιά θαη απνδνρή πνπ είλαη ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα 

ην  νξνζεηηθφ άηνκν αθνχ είλαη πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ αηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζσπηθήο επάξθεηαο θαη ζα κπνξέζεη ίζσο θαη πάιη λα αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο 

θαη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ακέζσο κεηά έξρνληαη ηα αδέιθηα θαη ν παηέξαο 

είλαη ην ηειεπηαίν ζε ζπρλφηεηα άηνκν πνπ επηιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ 

θνηλνπνηεζεί ε νξνζεηηθφηεηα.  ηελ ίδηα έξεπλα ην 25,1% θνηλνπνηεί ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ ζηελ κεηέξα ηνπ ελψ ην 35,7% ην θνηλνπνηεί ζηα αδέιθηα ηνπ. Ο 

παηέξαο θαη ηα παηδηά ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα απνηεινχλ ηηο έζραηεο επηινγέο γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο.  
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Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαθνξέο ηνπ WHO, έδεημαλ φηη 

ε θνηλνπνίεζε ζηηο κεηέξεο ζπλδέζεθε κε απμαλφκελε θνηλσληθή ππνζηήξημε. Ζ 

θνηλνπνίεζε ζηνπο παηέξεο ήηαλ ζπαληφηεξε θαη γεληθά ζπλδεφηαλ κε ηελ πξφνδν 

ηεο αζζέλεηαο. Οη παηέξεο ήηαλ επίζεο πηζαλφηεξν απφ ηα άιια νηθνγελεηαθά κέιε 

λα γίλνπλ επηζεηηθνί ή λα απνζπξζνχλ κεηά απφ ηελ θνηλνπνίεζε. 

Παξαηεξνύκε όηη θαη ζηελ έξεπλά καο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ην άηνκν από 

ηελ νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο πνπ επηιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε 

νξνζεηηθόηεηα, είλαη ε κεηέξα.  

Ζ έξεπλα ησλ Sachperoglou-Bor εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζην εάλ ηα νξνζεηηθά 

άηνκα ζηελ Διιάδα είλαη πηζαλφηεξν λα απνθαιχςνπλ ηε ηαηξηθή θαηάζηαζή ηνπο 

ζηελ νηθνγέλεηα ηεο επηινγήο ηνπο (π.ρ. θίινη, εξαζηέο, ζχληξνθνη) ή ζηελ βηνινγηθή 

ηνπο νηθνγέλεηα. Βηνινγηθή νηθνγέλεηα ζηελ έξεπλα ησλ Sachperoglou-Bor ζεσξείηαη ε 

νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο ελψ κε- βηνινγηθή νηθνγέλεηα ηα κνξθψκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ξφινπο ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ 

απηή δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ .Η δηαθνξά ζηελ ηάζε θνηλνπνίεζεο 

αλάκεζα ζηηο βηνινγηθέο θαη κε βηνινγηθέο ζρέζεηο δελ έθζαζε ζε ζεκαληηθά 

επίπεδα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή ην δείγκα απηήο ηεο κειέηεο απαξηηδφηαλ 

φρη κφλν απφ νκνθπιφθηινπο, αιιά θαη απφ εηεξνθπιφθηινπο ή ακθηθπιφθηινπο. 

Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο ζε άιιεο 

ρψξεο. ηελ Διιάδα ε νηθνγέλεηα ζεσξείηαη έλα „ζηεξεφ‟ ζηνηρείν. Σα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο αλακέλνληαη λα κνηξαζηνχλ ην έλα κε ην άιιν ηα πξνβιήκαηά ηνπο, θαη 

βαζίδνληαη ζηνπο γνλείο θαη ζηα αδέιθηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ζε πηζαλέο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.(Sachperoglou, E, Bor, R, 2001). ηελ έξεπλά καο, 

αληηζέησο, παξαηεξήζακε όηη ε θνηλνπνίεζε ζηελ βηνινγηθή νηθνγέλεηα είλαη 

ζαθώο ζεκαληηθόηεξε από απηή ζηε κε-βηνινγηθή (θίινη) πηζαλφλ γηαηί δνχκε ζε 

επαξρηαθή πεξηνρή πνπ ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλεη ηζρπξφο θαη δελ έρεη 

αλαπηπρζεί ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ φξνπ «νηθνγέλεηαο». 

ηελ έξεπλα ηεο Sachperoglou Δ θαη ηνπ Bor R, νη θίινη θαη νη εξαζηέο θαίλνληαη λα 

είλαη απηνί ζηνπο νπνίνπο, κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε απηή πνπ αθνξά 

ζηα κέιε ηεο βηνινγηθήο νηθνγέλεηαο, γίλεηαη θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

εθ κέξνπο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. ηελ κειέηε ησλ Sachperoglou- Bor αλαθέξεηαη 

φηη νη θίινη, ζε ζρέζε κε ηνλ/ηελ ζχδπγν, πξνηηκψληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

θνηλνπνίεζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο θάηη πνπ δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί ζηελ δηθηά καο 

κειέηε ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ καο. 
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ηελ έξεπλά καο δηαθαίλεηαη, ζε όζνπο είλαη παληξεκέλνη, όηη ηείλνπλ λα 

ελεκεξώζνπλ ηνλ/ηελ ζύδπγν γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, αλ θαη νη 

παληξεκέλνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην αλαθνηλώλνπλ ζηνλ/ζηελ ζύδπγν ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ από ηε κόιπλζε. ύκθσλα κε ηηο Αξρέο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθώλ Διεπζεξηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Πξόλνηαο, αλ εμαληιεζνύλ ηα κέζα πεηζνύο ηόηε ν γηαηξόο κπνξεί 

λα θαηαθύγεη ζηε λνκηθή επηηξνπή ηνπ ΚΔΔΛ ή ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην 

λόκν επηηξνπέο δενληνινγίαο ή ζην. Δηζαγγειέα αθξνάζεσο πξνθεηκέλνπ λα 

πάξνπλ ηελ άδεηα γηα ηελ αλαθνίλσζε Οη ειεύζεξνη ηείλνπλ λα θνηλνπνηήζνπλ 

ηελ νξνζεηηθόηεηα ηνπο ζε κέιε ηεο βηνινγηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθόηεξα 

ζηε κεηέξα ηνπο. 

ηελ κειέηε ησλ Sachperoglou-Bor, απφ ηνπο νξνζεηηθνχο αλζξψπνπο πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ, ην έλα ηξίην (32/96) δελ ζπκθψλεζε λα ζπκκεηέρεη ζηε κειέηε. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηνπο ηνλίζηεθε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνληαλ ζα 

παξέκελαλ απζηεξά εκπηζηεπηηθέο, ίζσο λα ζεψξεζαλ φηη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ήηαλ πάξα πνιχ πξνζσπηθφ γηα λα δνζεί ζε έλαλ εξεπλεηή. ηελ έξεπλά καο, ην 

πνζνζηό ηεο κε-ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην 40%, ιίγν πεξηζζόηεξν από απηό 

ηεο έξεπλαο ησλ Sachperoglou- Bor. Όπσο θαη ζηελ κειέηε απηή (Sachperoglou- 

Bor) έηζη θαη ζηε δηθηά καο έξεπλαο, ίζσο απηνί νη άλζξσπνη λα είλαη εθείλνη κε ηηο 

ιηγφηεξν ζεηηθέο εκπεηξίεο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπο θαη η μη ζςμμεηοσή ηοςρ να επηπεάζει ζημανηικά ηα αποηελέζμαηα. Ζ δηθηά καο 

έξεπλα επεηδή δηεμήρζε ζηελ επαξρία εληζρχεη ην θφβν ηεο απνθάιπςεο ηεο 

νξνζεηηθφηεηαο ηνπο αθνχ ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο είλαη πην πεξηνξηζκέλνο. 

ηελ έξεπλα ησλ Sachperoglou-Bor νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

παξαηήξεζαλ όηη ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο – θίισλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

νξνζεηηθόηεηάο ηνπο ήηαλ ζεηηθή. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλά 

καο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο κε θνηλνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο εθ 

κέξνπο ησλ νξνζεηηθψλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζηελ έξεπλα ησλ 

Sachperoglou-Bor παξαηεξείηαη φηη ν θχξηνο ιφγνο ηεο κε θνηλνπνίεζεο είλαη ε 

έιιεηςε επηζπκίαο (27%) ή ππνρξέσζεο (40%) λα ην κνηξαζηνχλ κε ηα κέιε ηεο 

βηνινγηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο. Ο θφβνο αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

εηζπξάμνπλ απφ ηα κέιε απηά έξρεηαη δεχηεξνο ζε βαξχηεηα. ηελ έξεπλά καο, 

όκσο, ν θύξηνο ιόγνο ηεο κε θνηλνπνίεζεο είλαη ν θόβνο ηεο αληίδξαζεο. 

(Sachperoglou E, Bor R, 2001) 
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ηελ έξεπλα ηεο WHO γηα ηνπο ιφγνπο ηεο κε θνηλνπνίεζεο αλαθέξεηαη ε κε 

επηζπκία λα αλαζηαηψζεη ή λα ζηελαρσξήζεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαζψο θαη 

ν θφβνο ηεο αληίδξαζήο ηνπο. Ζ κε επηζπκία θνηλνπνίεζεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε 

ην αίζζεκα πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ έξεπλα ηεο WHO φηη ε θνηλνπνίεζε δελ ζα έρεη 

θαλέλα φθεινο. Μνιαηαχηα, ζαθήο δηθαηνινγία πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ κε επηζπκία 

θνηλνπνίεζεο ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έξεπλα ηεο 

WHO. (WHO 2003) 

ηελ έξεπλα ησλ Sachperoglou- Bor παξαηεξνχκε φηη νη θίινη παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνπο νξνζεηηθνχο πνπ θνηλνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο ζε απηνχο θαη, ζηελ έξεπλά καο, βιέπνπκε φηη ε πιεηνςεθία φζσλ δελ 

θνηλνπνίεζαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηελ θνηλνπνίεζαλ 

ζηνπο θίινπο ηνπο. Όηαλ ε νηθνγέλεηα γλσξίδεη γηα ηελ νξνζεηηθφηεηα ηφηε ζε 

πνζνζηφ 50% γλσξίδνπλ θαη νη θίινη – παξέα. πλεπώο, όπσο θαη ζηελ έξεπλα 

ησλ Sachperoglou- Bor, παξαηεξνύκε όηη νη θίινη απνηεινύλ ην ‘θαηαθύγην’ 

όζσλ δελ επέιεμαλ ηελ βηνινγηθή ηνπο νηθνγέλεηα γηα ηελ θνηλνπνίεζε.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο WHO, νη άλδξεο ηείλνπλ λα δειψλνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ θνηλνπνίεζε απφ ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο. ηελ έξεπλά 

καο επηβεβαηώλνπκε ην γεγνλόο απηό, όηη όλησο νη άλδξεο ηείλνπλ λα 

ζεκεηώλνπλ ζεηηθόηεξεο αληηδξάζεηο ζηελ θνηλνπνίεζε από θίινπο ζε ζρέζε 

κε ηηο γπλαίθεο. Δδψ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη έρεη ζρέζε ν ξφινο ηεο γπλαίθαο 

κέζα ζηε θνηλσλία θαη εηδηθά ζηηο επαξρηαθέο πεξηνρέο φπνπ ν ξφινο θαη ε ζέζε ηνπο 

είλαη πην θαηαπηεζκέλνο κπνξνχλ πην εχθνια λα αλαπηχμνπλ ην θφβν ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ. 

Πνιιέο κειέηεο αλαθέξνληαη επίζεο ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο ζηνπο 

θίινπο θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ελψ κηθξφηεξνο αξηζκφο κειεηψλ 

αλαθέξνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε ζε άιιεο νκάδεο αηφκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ιεηηνπξγψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ησλ γεηηφλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ. ηελ έξεπλά καο δελ κειεηήζακε εηδηθά ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη λφκνη πνπ λα θαιχπηνπλ ηα νξνζεηηθά 

άηνκα, παξ‟ φια απηά ν λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη θαη θαιχπηεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

νξνζεηηθψλ αηφκσλ αθνχ δελ δηαρσξίδεη ηα νξνζεηηθά άηνκα απφ φινπο ηνπο πνιίηεο 

κε ζθνπφ λα κελ πεξηζσξηνπνηεζεί θνηλσληθά. Έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο θαη δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ 

ηνλ HIV κέζσ ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «AIDS, Αξρέο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ Διεπζεξηψλ». Πνιιέο θνξέο 
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φκσο, παξαηεξνχληαη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φπσο π.ρ. ε 

αλαγγειία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ HIV ειέγρσλ ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αζζελνχο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ, ε απφιπζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

νξνζεηηθφηεηαο ελψ ν θψδηθαο γηα ην ηαηξηθφ απφξξεην δελ θαίλεηαη λα ηεξείηαη 

πάληνηε. Καη ζηελ έξεπλά καο παξαηεξήζεθε όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην 

πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό κνλάδσλ εθηόο Μ.Δ.Λ ιεηηνύξγεζε αληηδενληνινγηθά 

απνθιείνληαο ή επηδεηθλύνληαο θαθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο αζζελείο κόλν θαη 

κόλν επεηδή ήηαλ νξνζεηηθνί. (AIDS, Αξρέο Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη Αηνκηθψλ Διεπζεξηψλ, Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερφλησλ δείγκαηνο νξνζεηηθψλ θαη πιεζπζκνχ 

νξνζεηηθψλ  

  Πληθυςμόσ Δείγμα  

Μεταβλητζσ   Ν % Ν % p 

Φφλο Άλδξαο 108 72% 58 64,4 0,14 

  Γπλαίθα  42 28% 32 35,6   

Ηλικία (μζςη τιμή ± τυπική απόκλιςη)  44,7 ± 12,7 26-75  

 <31   11 12,2  

 31-41   27 30,0  

 41-51   25 27,8  

 51-61   13 14,4  

  >61     14 15,6   

Επάγγελμα Γεκόζηνο Τπάιιεινο   14 15,9  

 Ιδησηηθόο Τπάιιεινο   34 38,6  

 Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο   10 11,4  

 Άλεξγνο   14 15,9  

  Άιιν     16 18,2   

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Παληξεκέλνο   31 34,4  

 Διεύζεξνο   38 42,2  

 Γηαδεπγκέλνο   15 16,7  

  Υήξνο     6 6,7   

Καηαγσγή Ηξάθιεην 60 40% 31 34,4  

 Ρέζπκλν 18 12% 16 17,8  

 Υαληά 53 35,3% 34 37,8 0,9 

 Αγ. Νηθόιανο 9 6% 7 7,8  

  Αιινύ  10 6,7% 2 2,2  

Δθπαίδεπζε Πξσηνβάζκηα   26 28,9  

 Γεπηεξνβάζκηα   37 41,1  

 Σξηηνβάζκηα/   26 28,9  
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Πίλαθαο 2. Γηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε νξνζεηηθψλ  αζζελψλ ζηελ ΜΔΘ 

ΠαΓΝΖ 

 

 
N 

Μέζε ηηκή 
(ηππ. 

Απόθιηζε 
Διάρηζην 
-Μέγηζην 

Πόζα ρξόληα νξνζεηηθόο; 90 6,6 (5,8) 0-26 

Πόζα ρξόληα ζε απηή ηε ΜΔΛ; 90 6,0 (5,0) 0-24 

Άλλη ΜΕΛ 10 (11,8%)  

Ποια ;    

Αθήνα 7 (70,0%)   

Εκτόσ 2 (20,0%)   
 

 

Πίλαθαο 3.  Γλψζε θαη αληηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ νξνζεηηθφηεηα 

 

 Ν % 

Γλσξίδεη ε νηθνγέλεηα ζαο  
όηη είζηε HIV Οξνζεηηθόο; 

Όρη 21 23,3% 

Ναη 69 76,7% 

Δάλ λαη πσο αληέδξαζεο Θεηηθά 62 91,2% 

Αξλεηηθά 6 8,8% 

Λόγνη κε αλαθνξάο ηελαρώξηα 3 14,3% 

 Φόβνο 14 66,7% 

 Γελ ζέισ 4 19,0% 
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, 

Εικόνα 1. ε πνηφλ πξσηναλαθέξαηε ην πξφβιεκα ζην νηθνγελεηαθφ ζαο 

πεξηβάιινλ.  

 

 



Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 55 

Πίνακασ 4. Γνώςη και αντιδράςεισ τησ φίλων και ςυνεργαςτών για την οροθετικότητα 

 

Μεηαβιεηέο  
Ν 

% 

Γλσξίδνπλ νη θίινη ζαο όηη είζηε νξνζεηηθόο 
ζην HIV? 

Όρη 42 47,2 

Ναη 47 52,8 

Δάλ Ναη, πσο αληαπνθξίζεθαλ Θεηηθά 43 93,5 

Αξλεηηθά 1 2,2 

Αδηάθνξα 1 2,2 

Άιιν 1 2,2 

ε πνηόλ αλαθεξζήθαηε πξώηα; Έλα έκπηζην θίιν 6 13,3 

Λίγα πνιύ θνληηλά 
άηνκα 

30 66,7 

Αξθεηνύο θίινπο 5 11,1 

Άιιν 4 8,9 

Τπάξρεη θάπνηνο θίινο ζαο πνπ είλαη 
νξνζεηηθόο 

Όρη 26 45,6 

 
Ναη 27 47,4 

 
Γελ γλσξίδσ 4 7,0 

Γλσξίδνπλ νη ζπλάδεξθνη ζαο όηη είζηε 
νξνζεηηθόο 

Όρη 61 89,7 

 Ναη 7 10,3 

Πσο αληαπνθξίζεθαλ νη ζπλάδεξθνη ζαο ζηελ 
νξνζεηηθόηεηα 

Θεηηθά 5 83,3 

 Αξλεηηθά 1 16,7 

Γηαηί απνθαζίζαηε λα ην απνθαιύςεηε 
Δπεηδή ήηαλ 
ππνρξεσηηθό ιόγσ ηεο 
θύζεο ηεο δνπιεηάο 

3 42,9 

 Δπεηδή ην ήζεια 1 14,3 

 Άιιν 3 42,9 
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Δηθόλα 2. Δλεκεξψλνπλ νη νξνζεηηθνί ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, 

εξγαζηαθφο ρψξνο, θίινη) 
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Πίλαθαο 5. Υξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ νξνζεηηθνχο 

 

 Ν % 

Κάλεηε ρξήζε θνηλσληθώλ 
ππεξεζηώλ; 

Όρη 22 24,4 

Ναη 68 75,6 

Αλ όρη γηαηί; Γελ γλσξίδσ όηη ππάξρνπλ 8 50,0 

Γελ ηηο έρσ αλάγθε 2 12,5 

Φνβάκαη όηη ζα καζεπηεί ε 
νξνζεηηθόηεηα κνπ 

4 25,0 

Άιιν 2 12,5 

Υξεζηκνπνηείηε ηηο ηνπηθέο 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο; 

Όρη 18 26,5 

Ναη 50 73,5 

Αλ όρη γηαηί Γελ γλσξίδσ όηη ππάξρνπλ 2 12,5 

Φνβάκαη όηη ζα καζεπηεί ε 
νξνζεηηθόηεηα κνπ 

14 87,5 

Υξεζηκνπνηήζαηε βνήζεηα εθηόο 
ΜΔΛ 

Όρη 62 72,9 

Ναη 23 27,1 

Αλ λαη είραηε πξνβιήκαηα κε ην 
πξνζσπηθό; 

Όρη 16 66,7 

Ναη 8 33,3 
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Εικόνα 3. Επίδραςη  
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Πίλαθαο 6. πζρέηηζε παξαγφλησλ κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Μήπως γλωρίδοσλ όηη  

είζαη οροζεηηθός 

Η οηθογέλεηα ζοσ Οη θίιοη ζοσ Οη ζσλεργάηες ζοσ 

Ότη Ναη Ότη Ναη Ότη Ναη 

N % n % n % N % n % n % 

Φύιο Άλδρας 14 24,1 44 75,9 23 39,7 35 60,3 40 87,0 6 13,0 

Γσλαίθα 7 21,9 25 78,1 19 61,3 12 38,7 21 95,5 1 4,5 

Σύλοιο 21 23,3 69 76,7 42 47,2 47 52,8 61 89,7 7 10,3 

  P 0,808 0,051 0,281 

Οηθογελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Παληρεκέλος 5 16,1 26 83,9 17 56,7 13 43,3 26 96,3 1 3,7 

Ειεύζερος 13 34,2 25 65,8 9 23,7 29 76,3 26 83,9 5 16,1 

Δηαδεσγκέλος 

/Χήρος 

3 14,3 18 85,7 16 76,2 5 23,8 9 90,0 1 10,0 

Σύλοιο 21 23,3 69 76,7 42 47,2 47 52,8 61 89,7 7 10,3 

  P 0,112 <0,001 0,299 

Έηε λόζοσ >5 εηώλ 7 17,1 34 82,9 14 34,1 27 65,9 24 82,8 5 17,2 

<=5 εηώλ 14 28,6 35 71,4 28 58,3 20 41,7 37 94,9 2 5,1 

Σύλοιο 21 23,3 69 76,7 42 47,2 47 52,8 61 89,7 7 10,3 

  P 0,199 0,023 0,104 

Εθπαίδεσζε Πρωηοβάζκηα 5 19,2 21 80,8 20 80,0 5 20,0 13 100,0 0 0,0 

Δεσηεροβάζκηα 8 21,6 29 78,4 13 35,1 24 64,9 25 80,6 6 19,4 

Τρηηοβάζκηα 8 30,8 18 69,2 8 30,8 18 69,2 22 95,7 1 4,3 

Σύλοιο 21 23,6 68 76,4 41 46,6 47 53,4 60 89,6 7 10,4 

  P 0,578 <0,001 0,080 
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Πίνακασ 7  Χρήςη γενικά και τοπικών κοινωνικών υπηρεςιών 

 

Κάλεηε ρξήζε  
θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ 

Γεληθά Σνπηθέο 

Όρη Ναη Όρη Ναη 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Φύιν Άλδξαο 14 24,1% 44 75,9% 10 22,7% 34 77,3% 

Γπλαίθα 8 25,0% 24 75,0% 8 33,3% 16 66,7% 

ύλνιν 22 24,4% 68 75,6% 18 26,5% 50 73,5% 

  P 0,927 0,343 

Οηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε 

Παληξεκέλνο 7 22,6% 24 77,4% 9 37,5% 15 62,5% 

Διεύζεξνο 7 18,4% 31 81,6% 5 16,7% 25 83,3% 

 
Γηαδεπγκέλνο 
/Υήξνο 

8 38,1% 13 61,9% 4 28,6% 10 71,4% 

ύλνιν 22 24,4% 68 75,6% 18 26,5% 50 73,5% 

  P 0,232 0,222 

Ννζεξόηεηα 
>5 εηώλ  3 7,3% 38 92,7% 7 18,9% 30 81,1% 

<=5 εηώλ 19 38,8% 30 61,2% 11 35,5% 20 64,5% 

ύλνιν  22 24,4% 68 75,6% 18 26,5% 50 73,5% 

  P 0,001 0,123 

Δθπαίδεπζε Πξσηνβάζκηα 4 15,4% 22 84,6% 6 27,3% 16 72,7% 

Γεπηεξνβάζκηα 6 16,2% 31 83,8% 9 28,1% 23 71,9% 

 Σξηηνβάζκηα 11 42,3% 15 57,7% 3 21,4% 11 78,6% 

ύλνιν  21 23,6% 68 76,4% 18 26,5% 50 73,5% 

  P 0,028 0,889 
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Γράθεκα 1: Νέες περηπηώζεης HIV ζηελ Εσρώπε 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.Ύςνο δηκεληαίνπ επηδφκαηνο νξνζεηηθψλ 
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Πίνακασ 8 ΚΕΕΛΠΝΟ Συνολικά δηλωθζντα HIV οροθετικά άτομα κατά ηλιακή ομάδα και 

κατά φφλο μζχρι 31/10/2010 
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Πίλαθαο 9 ΚΔΔΛΠΝΟ Νενδηαγλσζζείζεο πεξηπηψζεηο HIV ινίκσμεο θαηά ην έηνο 

δηάγλσζεο θαη θαηά θχιν ζηελ Διιάδα κέρξη 31/10/2010 
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Πίλαθαο 10: Έξεπλα Bose et al - Γεκνγξαθηθά 
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Πίλαθαο 11: Κνηλνπνίεζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο ζηελ νηθνγέλεηα - θίινπο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

               ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ             

                                             Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

                              Γεκνζηα Τγεηα & Γηνηθεζε Τπεξεζησλ Τγεηαο 

 

 

 

 

Έξεπλα πάλσ ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν: 

« Κνηλσληθή αληηκεηώπηζε ζηνπο νξνζεηηθνύο ζηε ηνπηθή θνηλσλία.» 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη αλψλπκν ρσξίδεηε ζε 3 κέξε θαη 

ζηνρεχεη λα ζπιιέμεη    πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα νξνζεηηθά άηνκα . θνπφο είλαη ε αλάδεημε ησλ παξαπάλσ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε δηεπθφιπλζε ζεζκηθψλ ή θαη άιισλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη 

απφξξεηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ 

ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.     

 

 

αο  επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 
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Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

1. Φχιν 
a. Άξξελ  
b. Θήιπ  

2. Ζιηθία 
a. Έσο 20 εηψλ  
b. 21 – 30  
c. 31 – 40  
d. 41 – 50  
e. 51 – 60  
f. 61 θαη άλσ  

3. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 
a. Πξσηνβάζκηα  
b. Γεπηεξνβάζκηα  
c. Σξηηνβάζκηα  
d. Μεηαπηπρηαθφ – Γηδαθηνξηθφ  

4. Δπάγγεικα 
a. Γεκφζηνο Τπάιιεινο  
b. Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  
c. Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο  
d. Άλεξγνο  
e. Άιιν  

5. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
a. Παληξεκέλνο  
b. Διεχζεξνο  
c. Γηαδεπγκέλνο  
d. Υήξνο  

6. Ννκφο θαηνηθίαο 
a. Ζξαθιείνπ  
b. Ρεζχκλεο  
c. Υαλίσλ  
d. Λαζηζίνπ  
e. Άιινο  

7. Υψξα Καηαγσγήο 
a. Διιάδα  
b. Δμσηεξηθφ  

 

Ιζηνξηθό 

1. Πφζα ρξφληα γλσξίδεηε φηη είζηε νξνζεηηθφ άηνκν; 
a. Ληγφηεξν απφ 1 έηνο  
b. 1 έηνο  
c. 2 έηε  
d. 3 έηε  
e. 4 έηε  
f. 5 θαη πάλσ έηε  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

2. Πφζα ρξφληα παξαθνινπζήζηε ζηελ Μ.Δ.Λ. πνπ είζηε ηψξα; 
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a. Ληγφηεξν απφ 1 έηνο  
b. 1 έηνο  
c. 2 έηε  
d. 3 έηε  
e. 4 έηε  
f. 5 θαη πάλσ έηε  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

3. Έρεηε παξαθνινπζεζεί θαη απφ άιιε Μ.Δ.Λ ζην παξειζφλ; 
a. Όρη  
b. Ναη  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

4. Δάλ έρεηε παξαθνινπζεζεί απφ άιιε Μ.Δ.Λ ζην παξειζφλ, ζεκεηψζηε: 
a. Αζελψλ  
b. Αιινχ  

 

Παξαηεξήζεηο 

 

 

Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ - Οηθνγέλεηα 

1. Γλσξίδεη ε νηθνγέλεηά ζαο ή έζησ θάπνην κέινο ηεο ηελ νξνζεηηθφηεηά ζαο; 
a. Όρη  
b. Ναη  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

2. Δάλ ην γλσξίδεη, ην αληηκεησπίδεη ηψξα: 
a. Θεηηθά  
b. Αξλεηηθά  
c. Αδηάθνξα  
d. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

3. Δάλ ην θνηλνπνηήζαηε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, ζε πνηνλ ην είπαηε πξψηα; 
a. Παηέξα  



Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 69 

b. Μεηέξα  
c. Αδειθφ  
d. Αδειθή  
e. χδπγν  
f. Παηδηά  
g. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

4. Δάλ δελ ην έρεηε πεη ζε θαλέλα, πνηνο ν θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο 
ζαο; 

a. Γηα λα κελ ηνπο ζηελαρσξήζσ  
b. Φνβάκαη ηελ αληίδξαζή ηνπο  
c. Γελ ζέισ λα ην θνηλνπνηήζσ  
d. Άιινο  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

5. Τπάξρεη άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ λα είλαη θη απηφ νξνζεηηθφ; 
a. Όρη  
b. Ναη  
c. Γελ Γλσξίδσ  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

6. Δάλ ππάξρεη, πνην είλαη απηφ; 
a. Παηέξαο  
b. Μεηέξα  
c. Αδειθφο  
d. Αδειθή  
e. χδπγνο  
f. Παηδηά  
g. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ – Φηιηθό Πεξηβάιινλ 

1. Γλσξίδνπλ νη θίινη ζαο ή έζησ θάπνηνο απφ ηελ παξέα ζαο γηα ηελ 
νξνζεηηθφηεηά ζαο; 

a. Όρη  
b. Ναη  
c. Γελ Γλσξίδσ  
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Παξαηεξήζεηο: 

 

2. Δάλ ην γλσξίδνπλ, ην αληηκεησπίδνπλ ηψξα: 
a. Θεηηθά  
b. Αξλεηηθά  
c. Αδηάθνξα  
d. Άιιν  
 

Παξαηεξήζεηο: 

 

3. Δάλ ην θνηλνπνηήζαηε, ην είπαηε ζε: 
a. Έλαλ έκπηζην θίιν  
b. Λίγα πνιχ θνληηλά άηνκα  
c. Αξθεηνχο θίινπο 
d. Όινπο  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

4. Δάλ δελ ην έρεηε πεη ζε θαλέλα, πνηνο ν θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο 
ζαο; 

a. Γηα λα κελ ηνπο ζηελαρσξήζσ  
b. Φνβάκαη ηελ αληίδξαζή ηνπο  
c. Γελ ζέισ λα ην θνηλνπνηήζσ  
d. Άιινο  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

5. Τπάξρεη θίινο ζαο πνπ λα είλαη θη απηφο νξνζεηηθφο; 
a. Όρη  
b. Ναη  
c. Γελ Γλσξίδσ  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ – Δπαγγεικαηηθό Πεξηβάιινλ 

1. Γλσξίδνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο φηη είζηε νξνζεηηθφ άηνκν; 
a. Όρη  
b. Ναη  
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c. Γελ Γλσξίδσ  
 

Παξαηεξήζεηο: 

 

2. Δάλ ην γλσξίδνπλ, ην αληηκεησπίδνπλ ηψξα: 
a. Θεηηθά  
b. Αξλεηηθά  
c. Αδηάθνξα  
d. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

3. Δάλ δελ ην έρεηε πεη ζε θαλέλα, πνηνο ν θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο 
ζαο; 

a. Γηα λα κελ ηνπο ζηελαρσξήζσ  
b. Φνβάκαη ηελ αληίδξαζή ηνπο  
c. Γελ ζέισ λα ην θνηλνπνηήζσ  
d. Άιινο  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

4. Δάλ ην θνηλνπνηήζαηε, ην θάλαηε θπξίσο: 
a. Δπεηδή ήηαλ ππνρξεσηηθφ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δνπιεηάο  
b. Δπεηδή ην ήζεια  
c. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

5. Ζ νξνζεηηθφηεηά ζαο ππήξμε ιφγνο εξγαζηαθψλ δηαθξίζεσλ; 
a. Όρη  
b. Ναη  
c. Γελ Γλσξίδσ 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ – Δπξύηεξε Κνηλσλία 

1. Δπσθειείζηε ηηο θνηλσληθέο παξνρέο πνπ ππάξρνπλ γηα νξνζεηηθά άηνκα; 
a. Όρη  
b. Ναη  
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Παξαηεξήζεηο: 

 

2. Δάλ φρη, γηα πνην ιφγν θπξίσο; 
a. Γελ γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ  
b. Γελ ηηο έρσ αλάγθε  
c. Φνβάκαη φηη ζα καζεπηεί ε νξνζεηηθφηεηά κνπ 
d. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

3. Γηα ηηο παξαπάλσ θνηλσληθέο παξνρέο έρεηε απεπζπλζεί ζε ηνπηθέο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο; 

a. Όρη  
b. Ναη  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

4. Δάλ φρη, γηα πνην ιφγν θπξίσο; 
a. Γελ γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ  
b. Γελ ηηο έρσ αλάγθε 
c. Φνβάκαη φηη ζα καζεπηεί ε νξνζεηηθφηεηά κνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία  
d. Άιιν  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 

5. Υξεηάζηεθε λα δεηήζεηε ηηο ππεξεζίεο άιιεο κνλάδαο (π.ρ. ρεηξνπξγηθήο) 
εθηφο ηεο Μ.Δ.Λ; 

a. Όρη  
b. Ναη  

 

Παξαηεξήζεηο: 

6. Αλ λαη, αληηκεησπίζαηε πξνβιήκαηα κε ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε πνπ 
ρξεηάζηεθε λα αλαθέξεηε ηελ νξνζεηηθφηεηά ζαο; 

a. Όρη  
b. Ναη  

Παξαηεξήζεηο: 

 

7. Αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο; Αλ λαη, πνηνο απφ 
ηνπο παξαθάησ ηνκείο επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν; 


