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Πλαίσιο εργασίας 

 Θεραπευτική Μονάδα «Άγιος Παύλος»

 Προσωπικό

 Χώρος 

 Διαδικασίες

 Συνεργασία 

 Ο ρόλος μου



Συμβουλευτική πριν 

(Διαδικασία Εισαγωγής)
 Εισαγωγική συνέντευξη (ψυχίατρος –

ψυχολόγος)

 Απόρρητο – θετικό κλίμα

 Εκτενές ιστορικό – TDI & ΔΕΜΑ

 Διερεύνηση συμπεριφορών υψηλού 

κινδύνου

 Ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης

 Παραπομπή σε παθολόγο – εξετάσεις 

(HIV & HCV)- συγκατάθεση



Συμβουλευτική πριν

 Διασφάλιση του απορρήτου

 Εξήγηση της αναγκαιότητας της εξέτασης

 Συζήτηση για τη σημασία του 

αποτελέσματος της εξέτασης

 Διαθεσιμότητα σε φόβους και ανησυχίες 

του ασθενούς

 Διερεύνηση παλαιότερων αντιδράσεων 

σε ψυχοπιεστικά γεγονότα

 Διάθεση χρόνου στον ασθενή για 

ερωτήσεις

Kaplan & Sadock’s,  Synopsis of Psychiatry (2003)



Ανακοίνωση του αποτελέσματος
 Με ευαισθησία

 Προετοιμασία για τις συναισθηματικές 
αντιδράσεις του ασθενούς

 Βοήθεια στη φάση του αρχικού σοκ – θετική 
αντιμετώπιση του προβλήματος

 Βαθμός – ρυθμός αποκάλυψης εξαρτάται 
από τον ασθενή – εκτίμηση αντίδρασης

 Παρουσία συνοδού

 Επανάληψη πληροφόρησης

 Προϋποθέσεις: άνεση του χώρου – χρόνου, 
ησυχία από  εξωτερικούς 
αντιπερισπασμούς, απόρρητο, ευγένεια, 
συμπάθεια

Παπαγιάννης Α, Μιλώντας με τον άρρωστο (2017)



Παραδείγματα (ανακοίνωση αποτελέσματος)

 Ασθενείς που τους έχει μόλις ανακοινωθεί 

ότι έχουν ηπατίτιδα (άρνηση)

 Ασθενής, Π. 39 ετών, στη Μονάδα από το 

2012 - διάγνωση- κατά διαστήματα 

ενημέρωση για την αναγκαιότητα της 

περαιτέρω διερεύνησης για τη C

o Συνεδρίες

o 2016 – «άκουσε» ότι έχει ηπατίτιδα –

θεραπευτική σχέση - εμπιστοσύνη και 

ασφάλεια



Αποτελέσματα

 Αποτέλεσμα αρνητικό – δεν υπάρχει 

ανοσία – είναι απαραίτητη η ασφαλής 

σεξουαλική συμπεριφορά και η ασφαλής 

χρήση

 Αποτέλεσμα θετικό – μπορεί να μεταδώσει 

την ασθένεια. Συμβουλευτική σχετικά με 

ασφαλείς πρακτικές (σεξουαλικές 

επαφές, κοινή χρήση σε σύνεργα, 

ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, να μην 

είναι δότης αίματος και σπέρματος) και 

δυνατότητας θεραπείας
Kaplan & Sadock’s,  Synopsis of Psychiatry (2003)



Συμβουλευτική μετά την εξέταση

 Ερμηνεία του αποτελέσματος του τεστ 

(διευκρινήσεις θετικό – αρνητικό)

 Συστάσεις για την πρόληψη μετάδοσης

 Κινητοποίηση προς τη θεραπεία

 Ψυχολογική  υποστήριξη

Kaplan & Sadock’s,  Synopsis of Psychiatry (2003)



HCV – HIV
Θέματα που ανακύπτουν:

 Σοκ της διάγνωσης

 Ο φόβος της αποκάλυψης

 Ερωτικές σχέσεις/ επαφές

 Σχέσεις με φίλους/ οικογένεια

 Εργασία

 Ψυχολογικοί παράγοντες (αυτοεκτίμηση, 

αυτοκατηγορία, ενοχές, άγχος θανάτου)

 Ντροπή – στιγματισμός

Kaplan & Sadock’s,  Synopsis of Psychiatry (2003)



Ο Β. 36 ετών, θετικός στην HCV
 Πριν 4 μήνες στη Μονάδα

 Διάγνωση από το 2009- Reto Ισπανία

 όταν το έμαθα ένιωσα πολύ άσχημα,

ντροπή, αμηχανία, άγχος και μειονεκτικά.

Σκεφτόμουν ότι είμαι χρήστης και

μεταδίδω, ότι θα με αποφεύγουν. Στην

αρχή δεν ήθελα να το παραδεχτώ.

Χρειάστηκα χρόνο να το επεξεργαστώ,

να το επικοινωνήσω. Δεν το είχα πει σε

κανένα για πολύ καιρό».

 Όσο έκανε χρήση, δεν έκανε τη θεραπεία

 ΟΚΑΝΑ - θεραπεία



Ο Χ. 47 ετών, θετικός στον HIV από το 2013. 

 Συμπτώματα – παθολόγος – εξέταση

 Ανακοίνωση αποτελέσματος. Είναι βέβαιο; 

Παγώνει ο χρόνος, αισθάνεσαι περίεργα με 

τον εαυτό σου, πιο κοντά στο θάνατο. 

 Ενημέρωσε σύντροφο, φίλους, οικογένεια 

(εκτός από τη μητέρα)

 5 χρόνια ψυχοθεραπεία

 Στιγματισμός – έλλειψη ενημέρωσης

 Λαμβάνει αγωγή (είναι πολύ συνεπής)

 Η ζωή συνεχίζεται… εργασία - θετική στάση  



Στόχος διεπιστημονικής ομάδας

 Όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς 

να κάνουν τη θεραπεία της HCV  

 Οι ασθενείς που είναι θετικοί στον HIV να 

λαμβάνουν την αγωγή τους ώστε να 

έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής

 Για να μην μεταδίδουν

 Πώς διασφαλίζεται αυτό;



Συμμόρφωση στη θεραπεία 

 Βαθμός που οι ασθενείς τηρούν τις συστάσεις 
των γιατρών

Περιλαμβάνει:

 Τήρηση ραντεβού

 Έναρξη – ολοκλήρωση θεραπείας

 Σωστή λήψη φαρμάκων

 Τήρηση συστάσεων για αλλαγές στη 
συμπεριφορά

 Η εμπειρία μας (καταγραφή οδηγιών, 
ανάγνωση, ερωτήσεις, εξέταση αντίληψης)

 Ποσοστά συμμόρφωσης

Kaplan & Sadock’s,  Synopsis of Psychiatry (2003)



Βελτίωση συμμόρφωσης 
 Σχέση γιατρού- ασθενούς

 Χαρακτηριστικά γιατρού – ενθουσιασμός- μη 
τιμωρητική στάση

 Επεξήγηση αξίας της θεραπείας – αποτέλεσμα 
που θα προκύψει σύμφωνα με οδηγίες

 Χρόνος στον ασθενή

 Μειωμένος χρόνος αναμονής

 Αυξημένη συχνότητα επισκέψεων

 Όταν ο ασθενής γνωρίζει
› Όνομα 

› Δράση 

› Παρενέργειες φαρμάκου

Παπαγιάννης Α, Μιλώντας με τον άρρωστο (2017)



Συχνές αιτίες μη συμμόρφωσης
(διερεύνηση αιτιών)

 Οδηγίες όχι λεπτομερώς– μη επαρκής 
αντίληψη αυτών

 Ο ασθενής λαμβάνει πάνω από τρία 
φάρμακα 

 Μεγάλη διάρκεια θεραπείας

 Ο ασθενής δεν αντέχει τις παρενέργειες

 Ψυχιατρικά συμπτώματα – εγκατάσταση 
σχέσης εμπιστοσύνης

 Αποδιοργανωμένες ζωές ασθενών

 Έλλειψη ανατροφοδότησης – μη επαρκής 
επεξήγηση διάγνωσης – θεραπείας  



HCV– HIV 

 Θεραπεία HIV (εφ’ όρου ζωής) -

Θεραπεία HCV (ορισμένου χρόνου –

μύθος – μαγική θεραπεία) 

 HCV: θεραπεία «εντός Μονάδας» 

 HIV: συνεργασία με τη ΜΕΛ (ΦΑ, 

παρακολούθηση, θεραπεία HCV)

 Στάση θεραπευτή 

 Αναγνώριση προκαταλήψεων σε σχέση 

με τις μεταδιδόμενες ασθένειες, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και τη 

χρήση ουσιών



 Αποκάλυψη ασθένειας

 Αφυπνιστική εμπειρία

 Ενσυναίσθηση ύπαρξης

 Θετική διάσταση

Irvin Yalom, στον κήπο του Επίκουρου , 2008



 Θεραπευτής - συνοδός

 Δεν έχει σημασία τι ακριβώς θα πούμε 

αλλά μέσα από ποια σχέση 

 Αυθεντικότητα – Αποδοχή

 Προσωπική αξία



Είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθεις 
τον άνθρωπο που έχει μια ασθένεια 
παρά την ασθένεια που έχει ένας 
άνθρωπος

Ιπποκράτης


