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Περίληψη 

«Αποτελεί πλέον διεθνή παραδοχή ότι η αρρώστια δεν είναι αποκλειστικά 

βιολογικό φαινόμενο αλλά έχει και κοινωνική βάση. Επομένως το πρόβλημα υγεία 

δεν λύνεται μόνο με ιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης αλλά, με αρμονική συμβίωση 

του ατόμου με το οικολογικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η ύπαρξη 

Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί βασικό συντελεστή για την κοινωνική οργάνωση και 

την ποιότητα ζωής. Ο κοινωνικός προσδιορισμός της υγείας που δεν αρνείται το 

βιολογικό μέρος του ανθρώπου αλλά το συσχετίζει με τις κοινωνικές συνθήκες» 

(Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991:73) είναι η διάσταση που λαμβάνουν 

υπόψη οι επιστήμες αποκατάστασης όπως της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής 

Εργασίας. Άρα η κοινωνική αιτιότητα πρέπει να εξετάζεται σαν καθοριστικός 

παράγοντας διαμόρφωσης υγείας.  

Οι ειδικότητες που συμμετέχουν στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, 

αποκατάστασης και πρόνοιας έχουν ευρύτατα πεδία παρέμβασης που τις 

περισσότερες φορές υλοποιούνται μέσα στο φυσικό χώρο, τον οικογενειακό, 

εργασιακό, κοινωνικό και λαμβάνοντας υπόψιν πάντα την έκταση του πλέγματος 

των πιθανών αναγκών και των αιτιολογικών παραγόντων, των προβλημάτων του 

ατόμου ή της κοινότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: AIDS, Παρέμβαση, Ψυχική υποστήριξη, κοινωνική φροντίδα. 

 

Abstract 

“It is already internationally accepted that a disease is not an exclusively 

biological phenomenon but has a social basis as well.  Therefore the health 

question cannot be solved through care services alone, but through the harmonious 

coexistence of the individual and his ecological and social environment.  The 

existence of Health Services is a fundamental agent of social organisation and 

quality of life.  The social determination of health which does not deny the 

biological part of the person, but rather correlates it to the social conditions” 

                                                
38 Πανεπιστήμιο Frederick, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

288 

 

(Greek Cancer Society, 1991: 73) is the dimension that rehabilitation sciences, 

such as Nursing and Social Work, take into account.  Hence, social causality 

should be examined as a determining factor in shaping health.  The disciplines 

participating in the provision of care, rehabilitation and welfare services have vast 

fields of intervention, which are mostly implemented in the natural space, family, 

work and social; they always take into account the extent of the framework of the 

possible needs and causality factors, of problems pertaining to the individual or the 

community (Agrafiotis, 1993). 

 

Key Words: AIDS, Intervention, Psychical support, social care  

 

Στάδια της νόσου  

Στα πλαίσια λειτουργίας  μιας  ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας, η οποία  

εργάζεται  με τους  ασθενείς  και φορείς του ΑΙDS είναι απολύτως απαραίτητη η 

συστηματική εργασία στα πεδία παρέμβασης με τον ασθενή  -  φορέα του ΑΙDS σ' 

όλα τα στάδια της νόσου. Τα στάδια αυτά αποτελούνται από την φάση 

΄΄εξοικείωσης΄΄ με την δεδομένη κατάσταση υγείας και την φάση ψυχολογικής 

διεργασίας συναισθημάτων.  

Η εξοικείωση σύμφωνα με την Κυbler Rosse διακρίνεται από πέντε φάσεις 

προσαρμογής, οι οποίες έχουν βρεθεί να χαρακτηρίζουν τους ασθενείς που 

μαθαίνουν ότι πάσχουν από ΑΙDS. 

 

α. Άρνηση και απομόνωση. 

Ο ασθενής αρνείται να αποδεχθεί  την αλήθεια που του αποκαλύπτεται και 

αποσύρεται. Συνήθως συνοδεύεται από μια σειρά επισκέψεων και 

επαναλαμβανόμενων ιατρικών και κλινικών εξετάσεων, βασιζόμενη στην κρυφή 

ελπίδα απόδειξης μιας λάθος διάγνωσης ή και εύρεσης ενός ειδικού προς 

αποκατάσταση της υγείας. Πρόκειται για αρκετά ψυχοφθόρα κατάσταση που 

δημιουργεί πολλά προβλήματα με την συμπεριφορά του ασθενή και τις σχέσεις του 

με το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του, αλλά και με τους 

επαγγελματίες υγείας, αφού στο στάδιο αυτό δεν αποδέχεται την προσφορά βοήθεια 

από μέρους τους και συνήθως αντιδρά με άρνηση.  

 

β. θυμός και ζήλεια. 
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Η περίφημη ερώτηση "γιατί εγώ" συνοδεύεται από έντονο θυμό και ζήλεια για 

τους υγιής ανθρώπους γύρω του. Πρόκειται για καθαρά αρνητικά συναισθήματα 

που δεν επιβαρύνουν μόνο τον ίδιο τον ασθενή με την εν γένη αντίστοιχα επιθετική 

συμπεριφορά του, αλλά και όσους βρίσκονται στον κοινωνικό του περίγυρο. 

Αρκετά συχνά αυτός ο θυμός εκδηλώνεται προς τους επαγγελματίες του τομέα 

υγείας, αφού είναι αυτοί με τους οποίους έρχεται στενότερα σε επαφή και οι οποίοι 

θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν κατάλληλα αυτού του 

είδους τις συναισθηματικές εκφάνσεις. 

 

γ. Ένα είδος παζαρέματος του προβλήματος. 

Αυτό αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια του ασθενή να προσαρμοστεί, κατά την 

οποία όμως αρνείται να δει όλη την πραγματικότητα και προσπαθεί να ελαφρύνει 

το όλο πρόβλημα. Πρόκειται για την προσπάθεια αναζήτησης εναλλακτικών 

λύσεων, έντονη αναζήτηση θρησκευτικής υποστήριξης, αλλά και στροφή σε 

συχνά αμφισβητούμενες μεθόδους έξω από τις παραδοχές της ιατρικής επιστήμης. 

Όταν τελικά του γίνεται αντιληπτό, ματά φυσικά από ατελέσφορες προσπάθειες, η 

κατάσταση και το μέγεθος του προβλήματος πέφτει στην επόμενη φάση. 

 

δ. Κατάθλιψη  

Πρόκειται για την οξεία μορφή αρνητικής αντίδρασης που δηλώνει παραίτηση 

και είναι αρκετά επικίνδυνη λόγο ίσως και ακραίων αυτοκαταστροφικών 

αντιδράσεων του ασθενή. Ο επαγγελματίας υγείας νοσηλευτής ή κοινωνικός 

λειτουργός έχοντας γνώση των συμπτωμάτων και των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων εκδήλωσης της κατάθλιψης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει την 

πρωτοβουλία σε συνεργασία με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας γιατρό και 

ψυχολόγο και να παρέμβει.  

 

ε. Τέλος έρχεται η Αποδοχή μέσω των μηχανισμών άμυνας (άρνηση, μετάθεση, 

προβολή) που θα  οδηγήσουν,  είτε  στην  προσαρμογή  της ασθένειας ή θα  

συνεχίσει να παρουσιάζει  ο  άρρωστος προβλήματα συμπεριφοράς με τον εαυτό 

του και το περιβάλλον του (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991: 54). 

Στη δεύτερη φάση σύμφωνα με τους ειδικευμένους επιστήμονες που 

εργάζονται με ασθενείς του ΑΙDS τα στάδια που περνάει ψυχολογικά ο άρρωστος 

με ΑΙDS είναι βασικά τρία. 
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Στάδιο πρώτο - Της κρίσεως. 

«Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση του φοβερού νέου, μοιάζουν πάρα 

πολύ με τις αντιδράσεις που ακολουθούν τη διάγνωση και άλλων θανατηφόρων 

νοσημάτων, όπως π.χ. του καρκίνου. Χαρακτηρίζονται δηλαδή από μια εναλλαγή 

περιόδων αρνήσεως της πραγματικότητας με περιόδους έντονου άγχους. Οι 

άρρωστοι κυριεύονται από ανάμικτα αισθήματα θυμού, λύπης, κατάθλιψης, 

απόγνωσης για την ατυχία που έχουν να είναι αυτοί τα θύματα μιας φοβερής 

αρρώστιας. Τα συναισθήματα που διακατέχουν τους ασθενείς στο αρχικό αυτό 

στάδιο ερμηνεύονται σαν αντίδραση προσαρμογής τους στη σκληρή πραγματικότητα. 

Στην περίπτωση όμως του ΑΙDS προστίθενται σ' όλα αυτά και αντιδράσεις που 

προέρχονται από το στίγμα που συνοδεύει τη νόσο και από το φόβο για την 

κοινωνική απομόνωση που τους απειλεί, "θα ήθελα να κολλήσω όλη την οικουμένη 

και ν' αφανίσω όλη την ανθρωπότητα", εξομολογήθηκε κάποιος άρρωστος. Έτσι η 

πρώτη τους αντίδραση μπορεί να είναι τόσο έντονα αρνητική ώστε να καταληφθούν 

από συναισθήματα αδιαφορίας και θυμού για το κοινωνικό σύνολο και να 

παλινδρομήσουν σε υψηλού κινδύνου δραστηριότητες, όπως σε ανεξέλεγκτες ή 

εκθετικές σεξουαλικές επαφές ή σε υπερβολική κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών. Η 

συναισθηματική τους φόρτιση είναι τόσο έντονη, ώστε συχνά, αναπτύσσονται τάσεις 

αυτοκαταστροφής» (Ετήσια Παιδιατρική Θεραπευτική ενημέρωση, 1988: 76). 

Ο επαγγελματίας του τομέα υγείας στο στάδιο αυτό στόχο έχει να διευκολύνει 

τον άρρωστο να εκφράσει τα συναισθήματα και τους φόβους του και να τον 

ακούσει προσεκτικά. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία και 

διαφύλαξη καλού διαπροσωπικού κλίματος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ο 

ασθενής με ΑΙDS πολλές φορές δεν τολμάει να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα 

στους δικούς του ανθρώπους, μια που αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα πολύ 

προσωπικά στοιχεία, κυρίως της σεξουαλικής του ζωής. Ακόμη ίσως δεν έχει σε 

κάποιον να μιλήσει γι' αυτά που τον τρομάζουν, για το άγνωστο που τον φοβίζει 

και το αβέβαιο μέλλον που βλέπει να πλησιάζει και του δημιουργεί τεράστια 

αισθήματα ανασφάλειας. Δεν θα πληγώσει ποτέ τους δικούς του εκφράζοντας 

συναισθήματα για τα οποία δεν γνωρίζει ακόμη κατά πόσο θα τον κατανοήσουν, 

αλλά και δεν έχει μάθει να μοιράζεται τέτοιου είδους θέματα μαζί τους. Συνήθως ο 

Κοινωνικός Λειτουργός ή ο Νοσηλευτής «είναι ο επιστήμονας που μπορεί και έχει 

χρέος να τον ακούσει τονίζοντας του πως, ότι νιώθει είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
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του να το συζητάει και αποδεικνύοντας του πως αυτός είναι και ο κύριος λόγος που 

βρίσκεται δίπλα του. Δεν είναι κριτής, αλλά ακροατής και σύμβουλος. Η ικανότητα 

του να ακούει  και  να  κατανοεί  βοηθά  τον  ασθενή  να πιστέψει πως κανένα  

συναίσθημα δεν είναι κατακριτέο, γιατί κανένα συναίσθημα δεν είναι λάθος. Έτσι ο 

ασθενής ενισχύεται να εκφράσει οποιοδήποτε συναίσθημα του» (Μαμάη, 1994: 40). 

Με το γνήσιο ενδιαφέρον του και την παρουσία του ο επαγγελματίας του τομέα 

υγείας μπορεί να δώσει ένα νόημα κι ένα μήνυμα για την αξία του αρρώστου, 

ακόμη και μέσα στην κατάσταση της ασθένειας, μέσα από την απλή, ζεστή, 

ανθρώπινη επαφή. Είναι ένα στοιχείο που συχνά παραμελείται.   

 

Στάδιο δεύτερο - Μεταβατική φάση προσαρμογής 

«Στο στάδιο αυτό η άρνηση αρχίζει να υποχωρεί. Τη διαδέχονται συναισθήματα 

θυμού και άγχους. Οι ασθενείς εμφανίζουν σύγχυση, κατάπτωση, διάσπαση της 

προσωπικότητας και συμπτώματα απομόνωσης, ενοχής και απελπισίας. Αισθάνονται 

έντονα την περιθωριοποίηση ακόμη και από την οικογένεια τους. Οι εκδηλώσεις 

άγχους είναι δυνατό να πάρουν τη μορφή πανικού, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζουν 

με καχυποψία τους πάντες γύρω τους» Κουσκούτης 1988: 89). 

Η καταπόνηση του ατόμου είναι ασύγκριτα εντονότερη, αφού η κατάσταση του 

πλέον περνά στη σφαίρα του συνειδητού. Έτσι τα «ψυχολογικά προβλήματα των 

αρρώστων τώρα γίνονται πιο σοβαρά και σύνθετα γιατί αφορούν πλέον την 

ενσυνείδητη προσπάθεια τους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, να εκτιμήσουν τις 

δυνατότητες τους και να ελέγξουν τις πράξεις τους. Συνειδητοποιούν ότι η 

προσωπική τους ανεξαρτησία και η ίδια τους η ύπαρξη υπονομεύεται από την 

αόρατη και ύπουλη δραστηριότητα του ιού. Μοναδική διέξοδος απομένει η ιατρική 

βοήθεια με τις έστω μικρές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της νόσου. Η έλλειψη 

ουσιαστικής θεραπείας, τα συνεχή ραπίσματα της εχθρικής και αγχώδους κοινωνίας  

σε συνδυασμό με τη σωματική τους φθορά, εξασθενούν όλο και περισσότερο την 

αυτοπεποίθηση τους. Ύστερα απ' αυτά αναγκάζονται να δεχθούν τις νέες δομές, τις 

νέες αξίες και τους νέους τρόπους συμπεριφοράς που τους επιβάλλει η κοινωνία. 

Αναθεωρούν τις σχέσεις τους τόσο με τον εαυτό τους όσο και με το οικογενειακό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Η διαδικασία και η διάρκεια της προσαρμογής των αρρώστων εξαρτώνται τόσο 

από τη μόρφωση και την ωριμότητα της προσωπικότητας τους όσο και από τον 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

292 

 

προηγούμενο τρόπο ζωής τους. Οι ομοφυλόφιλοι, που δεν μετανοούν σχεδόν ποτέ 

για τις σεξουαλικές τους επιλογές, ευκολότερα συμβιβάζονται με τη νέα 

πραγματικότητα. Οι αμφιφυλόφιλοι συνήθως αισθάνονται πολλές ενοχές για την 

προηγούμενη ζωή τους και προσαρμόζονται δυσκολότερα. Μεγαλύτερα όμως 

προβλήματα παρουσιάζουν οι τοξικομανείς οι οποίοι, ενώ είναι κοινωνικά 

απομονωμένοι, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τη θανατηφόρο νόσο, που απαιτεί 

αυτοέλεγχο συμπεριφοράς και την εξάρτηση από μία ουσία που απαιτεί άμεση 

απομάκρυνση» (Ετήσια Παιδιατρική Θεραπευτική ενημέρωση, 1988: 77). 

Οι ασθενείς στο στάδιο αυτό χρειάζονται υποστήριξη στις νέες συνθήκες 

καθημερινής τους ζωής μέσα, στο διαφοροποιημένο κυρίως από άποψη 

συμπεριφοράς περιβάλλον, με τα νέα δεδομένα, ίσως από άποψη στάσεων και 

αξιών, ώστε να προσεγγίσουν με βάση τα νέα δεδομένα την κατάστασή τους. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία, που κυριαρχείται από την 

προσπάθεια εμπέδωσης και πάλι του αισθήματος εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, που θεωρούνται από τον ασθενή τουλάχιστον ως 

προδομένες ή γεμάτες καχυποψία ή ότι συνδέονται με οίκτο και λύπηση για το 

πρόσωπό και την κατάστασή του. Η αφετηρία αυτής της διαδικασίας επανάκτησης 

της εμπιστοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις ξεκινάει μέσα από την επαγγελματική 

σχέση. Δηλαδή για να κατορθώσει τελικά ο ασθενής να δει τον εαυτό του με 

θετικό τρόπο πρέπει να τον δει και ο επαγγελματίας με τον ίδιο θετικό τρόπο. Και 

σε αυτή τη φάση η στάση του Κοινωνικού Λειτουργού ή του Νοσηλευτή είναι 

καθοριστική. Είναι πλέον σίγουρος για τη δύσκολη πραγματικότητα της εξέλιξης 

της ζωής του ασθενούς και δεν έχει στόχο να τον κάνει να ξεχάσει ή να 

χαμογελάσει, αλλά να τον βοηθήσει να εξωτερικεύσει τα οποιαδήποτε 

συναισθήματά του, να βγάλει από μέσα του την άρνηση, την πίεση και να 

συζητήσει την πραγματικότητα. Η προσοχή του επαγγελματία «είναι στραμμένη 

κυρίως στο να μην τον παρασύρει το συναίσθημα του και να φτιάξει μια ψεύτικη, 

πρόσχαρη και χαρούμενη εικόνα στον ασθενή, γιατί ο τελευταίος βιώνοντας 

καθημερινά τον ψυχικό πόνο και την φθορά του αντιλαμβάνεται το ψέμα και χάνει 

την εμπιστοσύνη του. Εδώ δεν χρειάζεται παρηγοριά. Χρειάζεται κατά πρόσωπο 

αντιμετώπιση των σκέψεων και των γεγονότων» (Μαμάη 1994: 47) . 

Ο επαγγελματίας καθοδηγεί τον ασθενή να χειρισθεί ο ίδιος τα συναισθήματα 

που τον κατακλύζουν σε σχέση με τον εαυτό του και τους γύρω του, με το γιατρό, 
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το νοσηλευτικό προσωπικό, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του. Πάντα, 

λοιπόν, προσεγγίζει τους ασθενείς με στόχο την ελεύθερη έκφραση τους, τη 

δημιουργία και την ενθάρρυνση μιας ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και 

λοιπών επαγγελματιών υγείας για να συζητηθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις 

που αφορούν σε όλα τα ερωτήματα του ασθενούς, τόσο από ιατρικής φύσεως, όσο 

και καθημερινά προσωπικά. Γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη που εκφράζεται από τους 

αρρώστους σε αυτή τη φάση είναι η πληροφόρηση. Αρκεί να έχει αισθανθεί ο 

ασθενής εμπιστοσύνη από τις προηγούμενες συζητήσεις του με τους 

επαγγελματίες του χώρους υγείας καθώς και να έχει βιώσει την κατανόηση τους 

στην παρούσα φάση της κατάστασής του. Η υποστήριξη της αξιοπρέπειας του 

προσώπου του ασθενούς από την πλευρά του επαγγελματία είναι το κλειδί της 

γνήσιας και καθαρής επικοινωνίας. Οφείλει να μάθει που είναι ευαίσθητος ο 

άρρωστος και πως βλέπει την κατάστασή του. Να σέβεται τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις του και να τον βοηθήσει να βρει και να χρησιμοποιεί τις δικές του πηγές 

δύναμης.  

Στην προσπάθεια αυτή, που δεν είναι καθόλου εύκολη, πολλές φορές ο 

επαγγελματίας πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί το θυμό του αρρώστου ακόμη κι 

εναντίον του ως έκφραση του ψυχικού πόνου του και να μην γίνεται απόμακρος, 

απορριπτικός ή ακόμη και εκδικητικός προς αυτόν. Ιδιαίτερα στην προσπάθεια 

της υποστηρικτικής παρέμβασης ο κοινωνικός λειτουργός, ή ο φροντιστής θα 

πρέπει να ενισχύει την αυτοεκτίμηση του αρρώστου, με το να επαινεί την 

αυτοφροντίδα και να αντανακλά θετικές εκτιμήσεις με λόγια ή χωρίς λόγια, με 

πράξεις ή συμπεριφορά. 

Τέλος ο επαγγελματίας, στο στάδιο αυτό επιλαμβάνεται ανάλογα με την 

ειδικότητά του, είτε μόνος τους εάν πρόκειται για κοινωνικό λειτουργό, είτε ως 

μέλος διεπιστημονικής ομάδας εάν πρόκειται για άλλη ειδικότητα, και για τα 

πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στον άρρωστο και την οικογένεια του, 

όπως είναι το οικονομικό, πρόβλημα εργασίας, εισαγωγής παιδιών σε παιδικό 

σταθμό κλπ. Ενημερώνονται τα άτομα σχετικά με τις κρατικές παροχές που 

δικαιούνται και γίνονται ενέργειες για την διαπεραίωσή τους. Πρόκειται για 

ενέργειες που δρουν συνεπικουρικά στην προσπάθεια ψυχικής αποφόρτισης του 

ασθενή, αφού τον ανακουφίζουν κατά ένα μέρος, δίνοντας λύση σε κάποια 

επιπλέον θέματα που τον απασχολούν.  
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Στάδιο τρίτο - Παραδοχή της νόσου 

«Σ' αυτό το στάδιο οι ασθενείς  δημιουργούν  μια  νέα σταθερή προσωπικότητα. 

Δέχονται πλέον τους περιορισμούς της συμπεριφοράς που τους επιβάλλει η νόσος 

τους και αντιμετωπίζουν την κατάσταση τους με ρεαλισμό. Προσπαθούν να ζήσουν 

τη ζωή τους πιο αποδοτικά και ανακαλύπτουν νέες πηγές ευχαρίστησης. 

Αναπτύσσουν συναισθήματα θάρρους και στοργής για τους άλλους και δίνουν 

μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα παρά στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν θεωρούν 

τους εαυτούς τους πλέον θύματα και βρίσκουν ικανοποίηση, όταν ασχολούνται με 

αλτρουιστικές πράξεις. Φροντίζουν ιδιαίτερα την υγεία τους και είναι συνεπείς με τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις των γιατρών τους. Η παραδοχή της νόσου ασφαλώς 

αντιπροσωπεύει ένα είδος άμυνας, ταυτόχρονα όμως σημαίνει και την απώλεια της 

υγείας και της ανεξαρτησίας τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η δυνατότητα της 

ανθρώπινης φύσης να παρατάσσει τέτοιες εσωτερικές πηγές δύναμης είναι 

αξιοθαύμαστη» (Ετήσια Παιδιατρική Θεραπευτική ενημέρωση, 1988: 78). 

Στο στάδιο αυτό η παρουσία του επαγγελματία δίπλα στον άρρωστο και το 

αυτόνομο επιστημονικό πεδίο του, κάνουν τη θέση του κεντρική, την ευθύνη του 

σημαντική και την συμβολή του στο πρόγραμμα αποκατάστασης αξιόλογη. Η 

δυνατότητα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του ασθενή, προϋποθέτει την 

ενεργητική συμμετοχή του ιδίου του αρρώστου, της οικογένειας του και 

εκπροσώπων διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόκειται για μια συνήθως μακρόχρονη 

διαδικασία που απαιτεί τον συντονισμό των προσπαθειών όλων των 

εμπλεκόμενων μερών, με γνώμονα πάντα την καλύτερη κατάσταση υγείας του 

ασθενή.  

Το κομμάτι της αποκατάστασης αποτελεί σαφώς «αναπόσπαστη διάσταση της 

ολοκληρωμένης εξατομικευμένης φροντίδας ενός ασθενούς, προκειμένου να 

επανακτήσει την μέγιστη σωματική και ψυχολογική του ισορροπία και να επιστρέψει 

στον αγώνα της ζωής, με την μεγαλύτερη δυνατή σωματική - ψυχική - πνευματική, 

κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα και απόδοση. Σκοπός της 

αποκατάστασης του ατόμου με ΑΙDS είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, 

με τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης του, 

ανεξάρτητα απ' το προσδόκιμο επιβίωσης. Κάθε άνθρωπος με ΣΕΑΑ χρειάζεται 

ευκαιρίες ν' αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει με το δικό του βήμα και τον δικό 
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του τρόπο για να ζήσει μια ζωή που θα είναι ποιοτική για εκείνον μια και ποιότητα 

ζωής, είναι όρος υποκειμενικός και ξεκάθαρα εξατομικευμένος. Για μερικούς, ίσως 

σημαίνει επιστροφή στην εργασία, ενώ γι' άλλους ανάληψη ξανά του μητρικού ή 

πατρικού ρόλου, στο μέτρο του δυνατού»  (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991: 

9). 

Περισσότερο δε, η αποτελεσματικότητα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

«ενισχύεται όταν ο άρρωστος νοσηλεύεται σε ειδικές υπηρεσίες ασθενών, σε 

οργανωμένα προγράμματα ανακουφιστικής φροντίδας που ενσωματώνουν και τη 

συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι με ειδικές ομάδες, που μπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα της ζωής του αρρώστου και να ικανοποιήσουν την επιθυμία του να περάσει 

τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, εκεί που πρωτοαντίκρυσε τη ζωή» (Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία, 1991: 16). 

 

Η πορεία προς το τελικό στάδιο  

Τα δεδομένα βέβαια με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν καθώς ο ασθενής του 

τελικού σταδίου, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί και συνεχίζει να ταλαιπωρείται, 

νιώθει όσο επιβαρύνεται η κατάσταση της υγείας ακόμη περισσότερο ανήμπορος, 

φοβισμένος και απελπισμένος. Όσο πλησιάζει "το τέλος", το νιώθει, το περιμένει 

αλλά και το φοβάται. Ο θάνατος είναι κάτι άγνωστο, κάτι πρωτόγνωρο και ο 

άνθρωπος από τη φύση του φοβάται το άγνωστο, φοβάται το θάνατο. Ο φόβος 

αυτός είναι που προκαλεί και το συναίσθημα της μοναξιάς και της αποτυχίας, 

αλλά και της υπευθυνότητας απέναντι σε εξαρτημένους τρίτους, όπως η 

οικογένεια του. Νιώθει έντονη μοναξιά, θύμα μιας ασθένειας που δεν τολμούν οι 

γύρω να ονομάσουν και που η σύνδεσή της με το τόσο παρεξηγημένο θέμα 

έκφρασης της σεξουαλικότητας προκαλούν ποικίλες επιβαρυντικές αντιδράσεις 

και σχόλια. Αρκετές φορές δεν σκέφτεται όμως, απλώς ότι φεύγει από τη ζωή, 

αλλά ότι δεν έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει πράγματα που ξεκίνησε και ότι 

αφήνει πίσω του κάτι ατελείωτο και μισό. Ότι είναι υπόχρεος απέναντι σε 

ανθρώπους, όπως οι γονείς του η οικογένειά του, τα παιδιά του και βασανίζεται 

που δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις του, εξαιτίας της άγνοιας ή της 

αμέλειάς του. Αρκετά συχνά νιώθει ότι τους πρόδωσε. Επίσης νιώθει τον οίκτο 

και τη θλίψη των άλλων κι αισθάνεται ανίκανος να αντιδράσει, εφόσον όλοι έχουν 

στήσει γύρω του έναν υπερπροστατευτικό κλοιό που συνήθως τον πνίγει και του 
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αφαιρεί όλους τους ρόλους κι όλες τις δυνατότητες να νιώσει έστω και λίγο 

χρήσιμος. 

Νιώθει περισσότερο αντίθετα, ότι γίνεται βάρος. «Βάρος για την οικογένεια του, 

βάρος για τους συγγενείς και τους φίλους, βάρος ακόμη και για το νοσοκομείο, το 

οποίο δεν μπορεί να του παρέχει πια καμία λύση και καμία θεραπεία στην κατάσταση 

που βρίσκεται. Βλέπει, λοιπόν, πως ένα - ένα τα πράγματα που τον ενδιέφεραν και 

τον ενδιαφέρουν, έχουν πάψει πια να είναι μαζί του. Οι δυνάμεις του, τον 

εγκαταλείπουν τελείως, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πριν. Μόνος του 

καταλαβαίνει ότι φθίνει. Και για τα πιο απλά πράγματα τα καθημερινά χρειάζεται τη 

βοήθεια τρίτων. Χάνει κιλά, το χρώμα του και οι κινήσεις του ελαχιστοποιούνται. Οι 

δυνάμεις του χάνονται μέρα με την ημέρα και η κατάσταση έχει πια ξεφύγει από τον 

δικό του έλεγχο» (Μαμάη 1994: 26). Πρόκειται για συναισθήματα που ίσως δεν 

είχε βιώσει έως σήμερα, που του είναι πρωτόγνωρα και μη εύκολα διαχειρίσιμα.  

Και στο τελικό αυτό στάδιο διαπιστώνεται πως ακόμη και η πορεία προς το 

θάνατο είναι μια ψυχοκοινωνική δυναμική διεργασία, την οποία θα πρέπει να 

διέρθει. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του επαγγελματία υγείας για να προσφέρει στον 

άρρωστο και στην οικογένεια του συμπαράσταση στην ψυχοκοινωνική εναλλαγή 

συναισθημάτων, την αποδοχή του θανάτου και του πένθους. Με απλά λόγια 

καλείται ο επαγγελματίας να προσφέρει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους 

στήριξη, να συμπαρασταθεί με διαφορετικό τρόπο στον ασθενή, στα μέλη της 

οικογένειας, να διαχειριστεί την κατάσταση απώλειας και το αίσθημα του κενού 

σε όσους μένουν πίσω. Το δύσκολο για τον επαγγελματία είναι, να είναι πάντα 

έτοιμος για να δώσει, προσέχοντας να μην εξαντλήσει τα ψυχικά του αποθέματα 

παρασύροντας τον εαυτό του στην αυτοπαγίδευση της κατάθλιψης, αλλά 

διακρίνοντας πού, πώς και τι θα δώσει.  

Για το λόγο αυτό ο επαγγελματίας, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους μονάδες υγείας 

πριν ακόμα δουλέψει με τους ασθενείς τελικού σταδίου, θα πρέπει να δουλέψει με 

τον ίδιο του τον εαυτό, τα δικά του συναισθήματα απέναντι στο θάνατο και να τον 

αποδεχθεί μέσα του. Και αυτό βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα μέλη - 

επαγγελματίες της διεπιστημονικής ομάδας. Ας μην ξεχνάμε πως είναι κι αυτός 

ένας άνθρωπος μεγαλωμένος μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, έχει όρια που 

είναι πεπερασμένα, ακολουθεί αρχές, αλλά και ταυτόχρονα επηρεάζεται από τα 

κοινωνικά δρώμενα, τα οποία έχουν ήδη διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο 
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στερεότυπο για το τι σημαίνει ΑΙDS. Μια προσωπικότητα λοιπόν δομημένη μέσα 

σε τέτοιες συνθήκες έχει να εργαστεί πολύ με τον εαυτό της, με τους φόβους και 

τις ανασφάλειες της ως προς την έννοια του θανάτου αφενός και τις πολύπλοκες 

αμφίδρομες επιδράσεις με τον ασθενή και την  οικογένεια του από την άλλη. 

Κάθε περίπτωση που εκτυλίσσεται μπροστά στον επαγγελματία είναι ικανή να 

τον φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό του, με τις ενδόψυχες αμφιβολίες του, τον 

κρυφό φόβο, την αίσθηση αδυναμίας ή και απόγνωσης. Κι αν δεν έχει δουλέψει 

πρώτα με τα δικά του συναισθήματα, τότε θα αποτύχει ως επαγγελματίας, αφού δεν 

θα μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη στήριξη, που του ζητούν τόσοι 

συνάνθρωποί του. Για να πλησιάσει κανείς έναν άνθρωπο που πορεύεται σύντομα 

προς το θάνατο, και να προσφέρει σ΄ αυτόν πραγματικά χρειάζεται πνευματική, 

ψυχική, ηθική ωριμότητα και πολύ κουράγιο. Οι πηγές ανεφοδιασμού για τον 

επαγγελματία είναι απαραίτητες καθώς και οι τρόποι εκφόρτισης για να μην 

οδηγηθεί στην επαγγελματική κόπωση. 

Στο τελικό αυτό στάδιο, εκείνο που μπορεί κατ΄ ελάχιστο να κάνει ο 

επαγγελματίας είναι να κρατήσει μια σταθερή στάση απέναντι στον ασθενή και το 

οικογενειακό του περιβάλλον. Όταν ο άρρωστος προχωρά προς την τελική φάση 

της ζωής του είναι μεγάλη ανακούφιση γι' αυτόν να ξέρει ότι κάποιος είναι μαζί 

του. Η παρουσία και μόνο του επαγγελματία προσφέρει συμπαράσταση, αίσθηση 

σιγουριάς και ασφάλειας τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στην οικογένεια του, ότι 

δεν έχουν απομείνει μόνοι σε αυτές τις σημαντικές και δύσκολες στιγμές. «Μπορεί 

να κάθεται δίπλα του αρκετό χρόνο και να μιλά ελάχιστα. Και η σιωπή ακόμη 

μπορεί να γίνει ότι πιο πολύτιμο προσφέρεται στον ασθενή αυτές τις ώρες. Ο 

επαγγελματίας υγείας δεν καθοδηγεί το άτομο σε μια αποδοχή και συμφιλίωση με 

την πραγματικότητα ότι πεθαίνει. Δεν βοηθάει  το άτομο να πεθάνει αλλά να ζήσει 

μέχρι να πεθάνει. Αυτή την στιγμή δεν δουλεύει πλέον με το πρόβλημα αλλά με το 

άτομο που έχει το πρόβλημα. Διατηρεί μια ανοιχτή επικοινωνία μαζί του χωρίς να 

του κρύβει τα γεγονότα αλλά ούτε του επιβάλλει την πληροφόρηση που αφορά την 

κατάσταση του. Σέβεται τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο διαλέγει να 

αντιμετωπίσει το θάνατο του» (Λαγού, Παπαδοπούλου, 1991: 170). 

Σ' αυτή την τελική φάση της ζωής, ο επαγγελματίας υγείας αρκετές φορές και 

ανάλογα με την περίπτωση καλό είναι να αφήνει το άτομο να τον καθοδηγήσει και 

να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, ενθαρρύνοντας έναν ανοιχτό 
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διάλογο μαζί του. «Να είναι πρόθυμος να ακούσει τις σκέψεις ή τους φόβους του, 

χωρίς να του προσφέρει συμβουλές και λύσεις αλλά με το ενδιαφέρον και την 

κατανόηση του, να του παρέχει μια συναισθηματική στήριξη. Δίνει έμφαση στο 

παρόν, σε όλες τις δυνατότητες και ικανότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

άτομο άμεσα και χωρίς να το ενθαρρύνει να κάνει σχέδια για ένα αβέβαιο μακρινό 

μέλλον. Έτσι το άτομο διευκολύνεται στην ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων 

στόχων του, στην τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων και στην ανάπτυξη μιας 

βαθιάς συναισθηματικής και ουσιαστικής επαφής με αγαπημένα του πρόσωπα» 

(Λαγού, Παπαδοπούλου, 1991: 170). 

Η σημαντικότερη προσφορά που παρέχει ο νοσηλευτής ή ο κοινωνικός 

λειτουργός στο άτομο στηρίζεται στην αποδοχή της κατάστασης του και στην 

συμφιλίωση του με την ιδέα του θανάτου. Η παραδοχή από μέρους του 

επαγγελματία διευκολύνει το άτομο να δεχθεί τον εαυτό του και το θάνατο. 

Βασίζεται στην συμπαράσταση και την διακριτική παρουσία κοντά του μέχρι την 

τελευταία στιγμή. Εκφράζεται με πράξεις, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τον 

εγκαταλείψουν και με την αναγνώριση ότι δεν αποτελεί απλά ένα σώμα που 

καταρρέει και καθημερινά αλλάζει αλλά πολύ περισσότερο από αυτό, μια 

ξεχωριστή προσωπικότητα που υπάρχει ως τέτοια ως την τελευταία στιγμή. 

Ο επαγγελματίας υγείας βοηθάει το άτομο να ζήσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα 

την παραμονή του στο νοσοκομείο μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο θάνατος, 

ειρηνικά, με αξιοπρέπεια, νιώθοντας ακόμα μέλος της οικογένειας, ενώ αφήνεται 

να πεθάνει το δικό του θάνατο. Η υποστήριξη του προς τον άρρωστο που πεθαίνει 

πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας του καθώς και του 

δικαιώματος του να διαλέξει "πώς θέλει να πεθάνει" π.χ. στο σπίτι του και όχι στο 

νοσοκομείο, με τους τάδε συγγενείς και όχι μόνος κλπ., όταν αυτό φυσικά είναι 

λόγο ιδιαιτέρων συνθηκών της ασθένειας εφικτό.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής φάσης ο επαγγελματίας «θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αξιολογήσει την κατάσταση μέσα στην οποία γίνεται η διεργασία 

αποχωρισμού και να ενθαρρύνει τις συνθήκες που διευκολύνουν την ολοκλήρωση 

της. Δηλαδή πως ο επαγγελματίας θα εργαστεί τόσο με τον ετοιμοθάνατο, όσο και με 

την οικογένεια του εξαρτάται επίσης από το ρόλο τον οποίο επιτελούσε, τόσο ο 

ετοιμοθάνατος και τα μέλη της οικογένειας, πριν τον θάνατο, καθώς και από το 
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ρόλο που καλείται το κάθε μέλος να πάρει στο νέο οικογενειακό σχήμα που 

αναδύεται» (Λαγού, Παπαδοπούλου, 1991: 170). 

Κάθε άρρωστος με ΣΕΑΑ, δικαιούται την καλύτερη φροντίδα για να μείνει 

ικανός να είναι ο εαυτός του, όσο δυνατόν περισσότερο. Το μέτρο της 

ανθρωπιστικής φροντίδας που οφείλει να του παρέχει ο κάθε επαγγελματίας, 

εξαρτάται από τα πιστεύω, τις αξίες και τα συναισθήματα όλων εκείνων, όλων 

εμάς, που συμμετέχουμε στη φροντίδα του. Γιατί η αγάπη έχει παντού πρόσβαση, 

ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες στιγμές, αρκεί μόνο να υπάρχει. 

 

Επίλογος 

Αναλογιζόμενοι την πορεία των μακροχρόνιων ασθενειών, και ιδίως εκείνων 

με προκαθορισμένο τέλος, καταλήγουμε ότι ορισμένα σταθερά γνωρίσματα 

ενώνουν μεταξύ τους τις ασθένειες ανά τους αιώνες. «Αποστάσεις αιώνων έτσι 

καθώς αλλοτινές επιδημίες και συλλογικές μορφές αντίδρασης σε αυτές, εμφανίζουν 

σήμερα μια παράδοξη επικαιρότητα. Ένας φόβος που εύκολα εκτρέπεται σε 

θεραπευτικό apartheid και στυγνή καταστολή ενώνει μεταξύ τους όλες τις επιδημίες. 

Προκειμένου να επανέλθει η κοινωνική τάξη και ως μέτρα προστασίας έναντι της 

θεϊκής οργής θεσπίζονται η αναγκαστική καταγγελία των αρρώστων, ο αποκλεισμός 

τους και ειδικά δελτία υγείας. Από την πανώλη, τη σύφιλη, τη χολέρα, τη λέπρα ως 

την πλέον πρόσφατη ασθένεια του ΑΙDS, ο φόβος παραμένει σταθερά εγγεγραμμένος 

στην καρδιά της επιδημίας» (Τσαλίκογλου, 1944).  

Οι αντιδράσεις αυτές βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους θεσμούς, τα ήθη 

και την οργάνωση της κοινωνίας και εξαρτώνται από το βαθμό και την ποιότητα 

ενημέρωσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η αλληλουχία αυτή των θεσμών 

και οργανώσεων της κοινωνίας πιστοποιούν την πολυπλοκότητα του ΣΕΑΑ ως 

φαινομένου και επιβάλλουν την διερεύνηση του ως πολλαπλή πρόκληση. «Έτσι 

στο επίπεδο της θεωρίας, το ΣΕΑΑ μπορεί να χαρακτηριστεί υβρίδιο μια και ανήκει 

και στην κατηγορία των κλασικών λοιμώξεων και στην κατηγορία των ασθενειών 

του πολιτισμού. Στο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής το ΣΕΑΑ φορτίζει τους 

κοινωνικούς δεσμούς και τους καθιστά πιο εύθραυστους και ταυτόχρονα σχετίζεται 

με τους διαφοροποιημένους τρόπους ζωής. Σε σχέση με το πολιτιστικό υπόβαθρο  

συνδέεται με τους κανόνες που ορίζουν τα όρια και τα νοήματα σε ατομικά και 
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συλλογικά ενεργήματα. Τα όρια αφορούν το ανεκτό, το φυσιολογικό, το παραδεκτό, 

το ιδιωτικό και το δημόσιο» (Αγραφιώτης, 1987: 177). 

Σε ατομικό επίπεδο οι διάφορες αντιδράσεις είναι απόρροια των ψυχολογικών 

παραμέτρων που συνθέτουν την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Η διερεύνηση 

των αλλαγών στη συμπεριφορά των φορέων και ασθενών λόγω του ΣΕΑΑ, 

αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 

ανάπτυξης τάσεων διάκρισης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων οι οποίες είναι 

ήδη περιθωριακές στην ευρύτερη κοινωνική αντίληψη. Οι τάσεις αυτές εύκολα 

μπορούν να επεκταθούν ακόμα και σε άτομα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες με ΄επικίνδυνες΄ συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν 

συνάδουν με το έργο των επαγγελματιών του τομέα υγείας που καλούνται να 

προσφέρουν σε όλα τα στάδια της νόσου χωρίς προκαταλήψεις ή κοινωνικές 

εμμονές.  

Αξιολογώντας λοιπόν τις θέσεις των ατόμων με βάση τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, οφείλουμε να επισημάνουμε κύρια, την σύγχυση μεταξύ του διάχυτου 

φόβου που συνοδεύει την συγκεκριμένη ασθένεια, περισσότερο λόγο της 

συσχέτισής της με την πολυβασανισμένη έννοια και τα στερεότυπα της 

σεξουαλικότητας, της αίσθησης κινδύνου προσβολής, αλλά και την αμηχανία 

αντίδρασης πολλών επαγγελματιών λόγω κοινωνικών σχολίων. Η σύγχυση αυτή 

ως γενεσιουργός παράγοντας του φόβου που πλανάται διάχυτα, αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα αντικείμενα διερεύνησης των επιστημονικών κλάδων που 

ασχολούνται με το ΣΕΑΑ. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι επιστήμες που 

ασχολούνται με τις ψυχοκοινωνικές πτυχές του θέματος, συνέβαλαν αρκετά με 

την ανάπτυξη στοιχείων και παρατηρήσεων που βοήθησαν τόσο στην κατανόηση 

της διασποράς του ιού ΗIV όσο και στους τρόπους παρέμβασης. Έτσι έγινε 

κατανοητή η ανάγκη της διεπιστημονικότητας κυρίως μέσα από τέσσερα βασικά 

γεγονότα. «Το πρώτο, το ΑΙDS παραμένει πριν απ' όλα ένα κοινωνικό πρόβλημα· 

το δεύτερο το ΑΙDS απαιτεί την σύνθετη πολύπλοκη κινητοποίηση δυνάμεων 

(κοινωνικών, γνωσιακών, ψυχολογικών, οικονομικών) στην αντιμετώπισή του· το 

τρίτο, η επιδημία του ΑΙDS έχει αποδείξει την τεράστια σημασία του ρόλου των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση του κοινωνικού διαλόγου για την 

επιδημία και το τέταρτο, η ανάδυση νέων ομάδων που εμπλέκονται με τη διάδοση 
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του ιού» (όπως οικογένειες και ορφανά, γυναίκες τοξικομανών) (Αγραφιώτης 

1993: 88). 

 Το ΑΙDS, καθοριστικός παράγοντας των ανθρωπίνων σχέσεων σήμερα, 

οφείλει να αντιμετωπιστεί ειδικότερα από τα μέλη του τομέα υγείας σαν ένα 

σοβαρό κοινωνικό - ιατρικό φαινόμενο. Στις παρεμβάσεις των επαγγελματιών 

υγείας σημαντικό ρόλο κατέχουν η έγκαιρη πληροφόρηση και η ενημέρωση, η 

σωστή λήψη μέτρων από πλευράς πολιτών -πολιτείας, η αποφυγή μιας 

ρατσιστικής πολιτικής, ώστε να μην επιτρέψουν τον κλονισμό των ανθρωπίνων 

σχέσεων και φυσικά η επαγγελματική στάση και προσφορά στους πάσχοντες σε 

όλα και με όλους τους εμπλεκόμενους (Τζώρτζη - Τζαννόνε, 1988), είτε άμεσα ως 

ασθενείς, είτε έμμεσα ως άτομα από το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

 Η επιστήμη σίγουρα, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν στο 

τέλος θα νικήσει, ο ιός θα ηττηθεί, η προσφορά όμως στον πάσχοντα ασθενή θα 

πρέπει μέχρι τότε να παρέχεται επαγγελματικά, όσο πιο σωστά και σφαιρικότερα 

γίνεται, επιλαμβανόμενη μέσα από την διεπιστημονικότητα όλες τις πτυχές της 

ασθένειας. Ενστερνιζόμενοι το μήνυμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας "ας 

μοιρασθούμε την πρόκληση" οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συμβάλλουν 

στην πρόκληση - πρόκληση αίτιο, πρόκληση αιτιατό - της αλλοτρίωσης της 

ηθικής, πολιτικής, ιατρικής, κοινωνικής πράξης που η ασθένεια επιφέρει 

προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε κάθε φάση και σε όλα τα στάδια παρέμβασης 

κατά της νόσου. 

 Ως επαγγελματίες στο τομέα υγείας προσηλωμένοι στην προσφορά για την  

ευημερία του ανθρώπου δεν μας επιτρέπετε να αφήσουμε το κοινωνικό "προφίλ" 

της ασθένειας να πάρει  μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές του ιατρικού της 

"προφίλ" αλλά ούτε και να αφήσουμε το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας 

να ταυτιστεί με το Σύνδρομο Κοινωνικής Ανεπάρκειας (Τζώρτζη - Τζαννόνε 

1991). 
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