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Δοµή της Παρουσίασης 
1.   Εισαγωγή	
2.   Ταυτότητα	Έρευνας	
3.   Μεθοδολογία	
4.   Δημογραφικά	Στοιχεία	
5.   Παρουσίαση	Αποτελεσμάτων:	

1.   Υγεία	&	Κοινωνική	Φροντίδα	
2.   Οικονομική	Κατάσταση	
3.   Προσωπική	Ικανοποίηση/Ευτυχία	

6.   Συμπεράσματα	



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/2)  
• Σύμφωνα	 με	 μελέτη	 που	 έχει	 δημοσιευτεί	 στο	 έγκυρο	
περιοδικό	The	Lancet	το	Σεπτέμβριο	2017	από	το	2004	έως	και	
το	 2015,	 λίγο	 πάνω	 από	 μία	 στις	 έξι	 νέες	 διαγνώσεις	 HIV	
στην	 Ευρώπη	 αφορά	 σε	 ανθρώπους	 ηλικίας	 άνω	 των	 50	
ετών.		

• Κατά	 την	 ίδια	 περίοδο,	 οι	 νέες	 διαγνώσεις	 σε	 ανθρώπους	
μεγαλύτερης	ηλικίας	παρουσίασαν	σημαντική	αύξηση	σε	16	
χώρες	της	Ευρώπης.		

• Επιπλέον,	 οι	 άνθρωποι	 μεγαλύτερης	 ηλικίας	 (άνω	 των	 50	
ετών)	με	HIV,	συγκριτικά	προς	τους	νεότερους	(15-49	ετών),	
είναι	 πιο	 πιθανό	 να	 έχουν	 διαγνωσθεί,	 αφότου	 η	 λοίμωξη	
έχει	φτάσει	σε	προχωρημένο	στάδιο.		



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2/2)  
• Μελετώντας	 τα	 επιδημιολογικά	 δεδομένα	 από	 31	 ευρωπαϊκές	
χώρες,	οι	ερευνητές	βρήκαν	ότι	

•  	54,102	άνθρωποι	άνω	των	50	ετών	διαγνώστηκαν	με	HIV	μεταξύ	του	2004	
και	του	2015	

•  	Η	μέση	επίπτωση	ανά	100,000	άτομα	παρουσίασε	στατιστικά	σημαντική	
ετήσια	αύξηση	(p	<	.0009),	της	τάξης	του	2.1%	ανά	έτος.		

• Η	μελέτη	επισημαίνει	ότι	στην	Ευρώπη,	σε	όλες	τις	ηλικίες,	σχεδόν	οι	
μισές	 νέες	 διαγνώσεις	 του	 ιού	 HIV	 (το	 47%)	 γίνονται	 με	
καθυστέρηση,	 σε	 προχωρημένο	 πλέον	 στάδιο	 της	 λοίμωξης,	 ιδίως	
στις	περιπτώσεις	των	πιο	μεγάλης	ηλικίας	ανθρώπων,	πράγμα	που	
αυξάνει	τον	κίνδυνο	θανάτου	για	τους	τελευταίους		



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

• 28	Συμμετέχοντες		
• Υπουργείο	Υγείας	
• Γρηγόριος	Κλινική	



2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
•  Επιστημονικός	Υπεύθυνος	

•  Καθηγητής	Κωνσταντίνος	Ν.	Φελλάς,		
•  Αντιπρύτανης	Έρευνας	&	Ακαδημαϊκού	Προσωπικού-	Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας		
•  Πρόεδρος	της	Εθνικής	Επιτροπής	Βιοηθικής	Κύπρου	

•  Περιγραφή	της	Έρευνας	
•  Συγκριτική	 μελέτη	 μεταξύ	 του	 Ηνωμένου	 Βασιλείου	 και	 της	 Κύπρου	 αναφορικά	 με	 τις	 κοινωνικές	 και	
ψυχολογικές	ανάγκες	ατόμων	άνω	των	50	με	HIV/AIDS		

•  Το	ερωτηματολόγιο	έχει	σχεδιαστεί	από	τον	Μη-Κερδοσκοπικό	οργανισμό	HIV/AIDS	Terrence	Higgins	Trust	
(Ηνωμένο	Βασίλειο)		

•  Μετάφραση	στα	ελληνικά	για	σκοπούς	συλλογής	των	δεδομένων	στην	Κύπρο		
•  ΣΤΟΧΟΙ:	

•  ΕΞΕΤΑΣΗ	ΤΩΝ	ΣΥΝΘΗΚΩΝ	ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	ΤΩΝ	ΑΤΟΜΩΝ	ΑΝΩ	ΤΩΝ	50	ΜΕ	HIV/AIDS	
•  ΣΥΜΒΟΛΗ	ΣΤΗΝ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΤΟΥΣ	ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	
•  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΚΑΙ	ΠΡΟΛΗΨΗ	ΤΟΥ	HIV/AIDS	ΓΙΑ	ΑΤΟΜΑ	ΤΗΣ	ΤΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΚΙΑΣ		

•  Συνεργάτες	
•  Το	Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας	(Κύπρος)		
•  Hellenic	Observatory	(Πανεπιστήμιο	London	School	of	Economics	-	Ηνωμένο	Βασίλειο)	
•  Μη-Κερδοσκοπικός	οργανισμός	HIV/AIDS	Terrence	Higgins	Trust	(Ηνωμένο	Βασίλειο)		
•  Κίνηση	Συμπαράστασης	για	το	AIDS	(Κύπρος)		
•  ACCEPT	–	ΛΟΑΤ	(Κύπρος)		



3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
• Μεθοδολογία	Συλογής	Δεδομένων	

• Κλειστά	Ερωτηματολογία	(25)	
• Προσωπικές	Συνεντεύξεις	(3)	

• Διάρκεια	συλλογής	δεδομένων	
• Απρίλιος	-	Σεπτέμβριος	2017	

• Τρόποι	Συλλογής	Δείγματος	
• Συνδυασμός	Ποσοτικών	&	Ποιοτικών	Μεθόδων	

• Δειγματοληψία	Ευχέρειας	(Κλινική	Γρηγόριος	στη	Λάρνακα)	
• Δειγματολογία	Χιονοστιβάδας	



	
	
	

4.	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
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Πως ορίζετε τον σεξουαλικό προσανατολισµό σας; 



Γυναίκα 
31.8% 

Άντρας 
63.6% 

Άλλο 
4.5% 

Πως ορίζετε την ταυτότητα φύλου σας; 
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Ποια είναι η ηλικία σας; 
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Ποια είναι η παρούσα συνθήκη διαβίωσης σας; 



5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

	
	

Α.	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΦΡΟΝΤΙΔΑ	
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Πως θα αξιολογούσατε την παρούσα κατάσταση της ευηµερίας σας; 
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Ποια χρονιά διαγνωστήκατε µε τον ιό HIV; 
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Στην παρούσα περίοδο αντιµετωπίζετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
ζητήµατα υγείας, πέραν του ιού HIV; (πολλαπλές επιλογές) 
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Πως µεταβαίνετε συνήθως στα ιατρικά σας ραντεβού; (πολλαπλές επιλογές) 
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Κατά την προηγούµενη βδοµάδα, πόσο ικανός ήσασταν για να 
διεκπεραιώσετε χωρίς βοήθεια τις ακόλουθες δραστηριότητες; 

Μπορώ άνετα να το κάνω µόνος µου Μπορώ να το κάνω µόνος µου µε δυσκολία Δεν µπορώ να το κάνω µόνος µου Εξαρτάται … 
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Αν αντιµετωπίζετε δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ποιος σας 
βοηθά; (πολλαπλές επιλογές) 
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Α. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ (1/3) Συμπεράσματα:	

Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
1.   45%	έχουν	αξιολογήσει	τη	παρούσα	κατάσταση	της	ποιότητας	ζωής	

τους	από	μέτρια	μέχρι	πολύ	άσχημη		
2.   Ένα	πολύ	μεγάλο	ποσοστό	αντιμετωπίζει	διάφορα	προβλήματα	

υγείας	πέραν	του	HIV:	
1.   40%	με	διαβήτη	
2.   18%	με	καρδιακά	προβλήματα		
3.   27%	με	άγχος	
4.   27%	με	κατάθλιψη	
5.   14%	με	μειωμένη	κινητικότητα		



Α. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
(2/3) 

Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
3.	34%	επισκέπτονται	μεταξύ	δύο	και	τέσσερεις	γιατρούς	για	
τη	διαχείριση	της	υγείας	τους	
4.	50%	πιστεύουν	ότι	οι	γιατροί	χρειάζονται	περαιτέρω	
ενημέρωση	σε	θέματα	γήρανσης	και	HIV/AIDS	
5.	15%	δεν	έχουν	μιλήσει	με	τους	γιατρούς	τους	αναφορικά	
με	τη	κατάσταση	τους	
		



Α. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
(3/3) 

Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
7.	20%	δήλωσαν	δυσκολία	στο	να	κάνουν	ψώνισμα	τροφίμων	
8.	25%	εξέφρασαν	δυσκολία	στο	να	κάνουν	τις	δουλειές	στο	
σπίτι	

- 30%	δήλωσαν	ότι	βασίζονται	στο	στενό	οικογενειακό	τους	
κύκλο	για	τη	διεκπεραίωση	των	πιο	πάνω		

9.	25%	δήλωσαν	ότι	φροντίζουν	παιδιά	ή/και	γονείς	χωρίς	
καμία	οικονομική	στήριξη	



Συµµετέχοντας Νο 12 

• «Θέλουμε		
• περισσότερη	σημασία	από	τους	γιατρούς	μας	...	
• οικονομική	στήριξη	από	το	Υπουργείο	Υγείας...	
• Το	 προσωπικό	 στη	 Γρηγόριο	 Κλινική	 να	 μην	
αλλάζει	συχνά	..είναι	πολύ	σημαντικό	για	εμάς	να	
μας	ξέρουν	και	εμείς	να	έχουμε	εμπιστοσύνη	στο	
προσωπικό	που	μας	νοσηλεύει	...»	



Συµµετέχοντας Νο 10 
• «Μόνο	η	Γρηγόριος	Κλινική	με	βοηθά	...με	στηρίζει	
και	ψυχολογικά	και	κοινωνικά	...	

• πάσχω	από	πολλά	προβλήματα	υγείας	...	
• διαβήτη...	
• υψηλή	πίεση	αίματος	
• υψηλή	χοληστερόλη...αρθρίτιδα...ηπατίτιδα	Β	...	
• Αλλά	 δεν	 έχω	 χρήματα	 για	 να	 πηγαίνω	 σε	
διάφορους	γιατρούς	...	



 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

	
	

Β.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
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Ποιο από τα ακόλουθα περιγράφει την κατάσταση εργοδότησης σας; 
(πολλαπλές επιλογές) 
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Λαµβάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα; (πολλαπλές επιλογές) 
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Που ξοδεύετε τα περισσότερα σας χρήµατα αυτή την περίοδο; 



0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

Μεταφορά στο ραντεβού 
µε τον θεράποντα γιατρό 

σας 

Συνταγές Εξοπλισµός 
κινητικότητας 

Όχι Άλλο 

63.6% 

36.4% 

4.5% 4.5% 

13.6% 

Είστε υποχρεωµένοι να καλύπτετε το κόστος για οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα που σχετίζονται µε την καθηµερινότητα σας ως οροθετικό άτοµο; 

(πολλαπλές επιλογές) 
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Δεν πληρώνω για 
οτιδήποτε σχετίζεται µε 
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οποιασδήποτε σχετικής 
κατάστασης µε αυτό 

Άλλο 

45.5% 
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Δυσκολεύεστε	να	καλύψετε	οποιαδήποτε	από	τα	ακόλουθα	κόστη;	(πολλαπλές	επιλογές)	



Ναι 
70.6% 

Όχι 
29.4% 

Νιώθετε ότι έχετε ή ενδέχεται στο µέλλον να έχετε ανάγκη φροντίδας και 
υποστήριξης, που θα σχετίζεται µε την οροθετικότητα σας; 



Ναι 
70.6% 

Όχι 
29.4% 

Νιώθετε ότι έχετε ή ενδέχεται στο µέλλον να έχετε ανάγκη φροντίδας και 
υποστήριξης, που θα σχετίζεται µε την οροθετικότητα σας; 



Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (1/2) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
•  31%	δεν	εργάζονται	αλλά	λαμβάνουν	κρατικό	βοήθημα	
•  9%	δεν	εργάζονται	αλλά	δεν	λαμβάνουν	κρατικό	βοήθημα	
•  27%	λαμβάνουν	επίδομα	αναπηρίας	
• Ακαθάριστο	Εισόδημα:	

•  9	%:		€0	-	€500		
•  33%:			€500	-	€1000		
•  33%:				€1000	-	€1500		
•  27	%			€1500	-		



Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (2/2) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	

• 22%	 έχουν	 δηλώσει	 ότι	 σπάνια	 έχουν	 χρήματα	 για	 να	
καλύψουν	 βασικές	 ανάγκες	 (π.χ.	 Φαγητό,	 ρουχισμό,	
θέρμανση)	

• 27%	έχουν	δηλώσει	ότι	δεν	διαθέτουν	ποτέ	χρήματα	για	
να	καλύψουν	βασικές	ανάγκες	(π.χ.	Φαγητό,	ρουχισμό,	
θέρμανση)	



 Συµµετέχοντας  Νο 13 

• «	 Έχω	 πολλές	 ανησυχίες	 όταν	 σκέφτομαι	 την	
μελλοντική	 μου	 οικονομική	 κατάσταση.	 Πολλές!!	
Πάρα	 πολλές!!	 Για	 να	 επιβιώσω	 πρέπει	 να	 τρώω	
καλά	 πίνοντας	 τόσα	 φάρμακα	 επι	 καθημερινής	
βάσης,	 να	 πληρώνω	 για	 καθαριότητα,	 δόση	 του	
σπιτιού	(κάθε	χρόνο	κόβω	πίσω	2-5	μήνες	το	χρόνο	
και	τα	καλύπτω	με	δάνειο..»		



Συµµετέχοντας Νο 8 

• «	 να ι	 μ ε	 α νησυχ ε ί	 η	 ο ι κ ο νομ ι κή	 μου	
κατάσταση	 ...ότι	 δεν	 υπάρχει	 έξτρα	 μηνιαίο	
επίδομα	όπως	σε	άλλες	ευρωπαικές	χώρες	είτε	ένας	
είναι	οροθετικός	δουλεύει	ή	όχι	...η	νομοθεσία	στην	
Κύπρο	 είναι	 ανεπαρκής	 ...επίσης	 δεν	 γίνεται	 να	
υπάρχει	παγκύπρια	μόνο	μια	Γρηγόριος	κλινική	...	



Συµµετέχοντας Νο 14 

• «Ας	γίνει	το	επίδομα	για	τους	οροθετικούς	
μηνιαίως	 και	 όχι	 μία	φορά	 το	 χρόνο	 ...σε	
άλλες	 ευρωπαικές	 χώρες	 της	 Ευρώπης	 το	
λαμβάνουν	 ανα	 μήνα	 ..στην	 Κύπρο	 γιατί	
μια	φορά	τον	χρόνο;»		



Συµµετέχοντας Νο 15 (αλλοδαπή) 

• «χρειάζομαι	 πραγματικά	 βοήθεια	 ...δεν	 έχω	
καθόλου	εισόδημα	λόγω	ότι	είμαι	αλλοδαπή	...	
Με	 βοηθά	 ένας	 ομοεθνής	 γείτονας	 μου	 ...δεν	
μπορώ	 να	 έχω	 τα	 δυο	 παιδιά	 μου	 να	 μένουν	
μαζί	 μου	 λόγω	 της	 οικονομικής	 μου	
κατάστασης...χρειάζομαι	 λεφτά	 για	 διαμονή,	
φροντίδα,	τρόφιμα,	για	τα	παιδιά	μου	..»		



Συµµετέχοντας Νο 10 (αλλοδαπός) 
• «Δεν	τα	βγάζω	πέρα	και	φοβάμαι	ότι	θα	μείνω	
στους	δρόμους	...δεν	έχω	καμία	σύνδεση	με	την	
οικογένεια	 μου	 για	 το	 λόγο	 ότι	 είμαι	
οροθετικός	..δεν	με	θέλουν...	

• Επίσης	 δεν	 μπορώ	 να	 εργαστώ	 λόγω	 πολλών	
ασθενειών	 που	 αντιμετωπίζω	 και	 έχω	
τραγικούς	 πόνους..δεν	 μπορώ	 να	 λάβω	
βοήθεια	 από	 το	 κράτος	 για	 το	 λόγο	 ότι	 είμαι	
αλλοδαπός..»	



5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

	
	

Γ.	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ	ΕΥΤΥΧΙΑ	



0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Πόσο συχνά και τι είδους επαφή έχετε µε µέλη της οικογένειας σας 
(πέραν συζύγου/συντρόφου); 

Καθηµερινά 2-3 φορές τη βδοµάδα 
Κάθε 1 ή 2 βδοµάδες Μια φορά το µήνα 
Λίγες φορές το χρόνο Μια φορά το χρόνο ή πιο αραιά 
Δεν έχω άλλα µέλη στην οικογένεια 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Πόσο συχνά και τι είδους επαφή έχετε µε φίλους σας; 

Καθηµερινά 2-3 φορές τη βδοµάδα Κάθε 1 ή 2 βδοµάδες Μια φορά το µήνα Λίγες φορές το χρόνο 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Πόσο συχνά σας συµβαίνουν τα ακόλουθα; 

Σχεδόν ποτέ Κάποτε Συχνά 



Σε κανέναν 
5.0% 

Σε 1 άτοµο 
30.0% 

Σε 2-5 άτοµα 
30.0% 

Σε 5+ άτοµα 
35.0% 

Σε πόσα άτοµα εµπιστευτήκατε ότι είστε οροθετικός; 
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Σύντροφος ή 
σύζυγος 

Οικογένεια Παιδιά Φίλοι Συνάδερφοι Οµάδα στήριξης Επαγγελµατίες 
υγείας 

Άλλο 

40.9% 

54.5% 

40.9% 

63.6% 

31.8% 31.8% 

54.5% 

13.6% 

Σε ποιους ανθρώπους έχετε αποκαλύψει την οροθετικότητα σας; 
(πολλαπλές επιλογές) 



Ναι 
81.0% 

Όχι 
19.0% 

Νιώθετε να σας ανησυχεί το ότι µεγαλώνετε µε τον ιό HIV; 



0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

Οικογένεια Σύντροφος ή 
σύζυγος 

Φίλοι Κάποιον που 
θεωρείτε ως φίλο 
που είναι επίσης 
οροθετικός 

Μη Κερδοσκοπική 
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Επαγγελµατία 
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Ψυχολόγο Άλλο 

63.6% 

13.6% 

50.0% 

27.3% 

36.4% 

18.2% 

27.3% 

13.6% 

Σε ποιον θα αποταθείτε (ή αποτείνεστε ήδη) όταν έχετε ανάγκη για στήριξη, 
σε σχέση µε το γεγονός ότι µεγαλώνετε µε τον ιό HIV; 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Κατά τους τελευταίους 12 µήνες νιώσατε οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
συναισθήµατα ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι ζείτε µε τον ιό HIV ή λόγω 

της ηλικίας σας, ή και των δύο; 

Ένιωσα ντροπή Ένιωσα ενοχή 

Χαµηλή αυτοπεποίθηση Φόβος ότι θα µε σχολιάζουν 

Φόβος ότι θα κακοποιηθώ σωµατικά ή λεκτικά ή θα παρενοχληθώ Φόβος ότι κάποιος δεν θα θέλει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση µε εµένα 

Απόσυρση από κοινωνικές καταστάσεις 
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Θεωρείτε ότι τυγχάνετε διάκρισης σε οποιοδήποτε παρακάτω πλαίσιο, είτε 
λόγω του ιού HIV, είτε λόγω της ηλικίας σας, ή και των δύο; 

Λόγω του HIV/AIDS Λόγω ηλικίας 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Πόσο εύκολη ή δύσκολη βρίσκετε την πρόσβαση σε πληροφορίες για τα 
ακόλουθα θέµατα; 

Πολύ εύκολο Κάπως εύκολο Κάπως δύσκολο Πολύ δύσκολο Δεν ψάχνω για πληροφορίες για αυτό το θέµα 
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αγωγή κατά την 
εµµηνόπαυση 

Επιλογές για 
κοινωνική φροντίδα 
και υποστήριξη 

Επιδόµατα και 
συντάξεις 

63.6% 

31.8% 

36.4% 

22.7% 22.7% 22.7% 

Παρακαλούµε αναφέρετε που αποτείνεστε για πληροφορίες,  
σε σχέση µε τα ακόλουθα θέµατα; 
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Σε ποιες µορφές προτιµάτε να είναι η πληροφορία που αναζητάτε;  
(πολλαπλές επιλογές) 
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Δυσκολία εξεύρεσης 
συντρόφου 

Απασχόληση - 
Οικονοµικές δυσκολίες 

Αδυναµία πρόσβασης σε 
επαρκή φροντίδα υγείας 

Αδυναµία πρόσβασης σε 
επαρκή κοινωνική 

φροντίδα 

Αδυναµία να φροντίσω τον 
εαυτό µου 

 Έχετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανησυχίες σχετικά µε το ότι 
µεγαλώνετε µε τον ιό HIV; (1/3)  

1 2 3 4 5 
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Μοναξιά Διαχείριση πολλαπλών 
προβληµάτων υγείας 

Ψυχική υγεία και 
κατάθλιψη 

Προβλήµατα µνήµης Εµµηνόπαυση 

Έχετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανησυχίες σχετικά µε το ότι 
µεγαλώνετε µε τον ιό HIV; (2/3)  

1 2 3 4 5 
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Κοινωνικό στίγµα και διακρίσεις Αβεβαιότητα µακροπρόθεσµα για 
τη διαβίωση µε τον ιό HIV 

Αβεβαιότητα µακροπρόθεσµα για 
τις επιπτώσεις της λήψης 
αντιρετροϊκής αγωγής 

Άλλο 

Έχετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανησυχίες σχετικά µε το ότι 
µεγαλώνετε µε τον ιό HIV; (3/3)  

1 2 3 4 5 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Συµβουλευτική / 
ψυχολογική στήριξη 

Επαγγελµατική 
καθοδήγηση 

Καθοδήγηση στέγασης και 
υποστήριξη 

Πληροφορίες σχετικά µε 
υγεία και θεραπεία 
προβληµάτων για 

µεγαλύτερα άτοµα που 
ζουν µε τον ιό HIV 

Φυσικοθεραπεία 

Τι είδους υποστήριξη θα θέλατε να λάβετε καθώς µεγαλώνετε ως άνθρωπος 
που ζει µε τον ιό HIV; (1/2) 

1 2 3 4 5 
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Εµµηνόπαυση Κοινωνική φροντίδα Κοινωνική στήριξη Άλλο 

Τι είδους υποστήριξη θα θέλατε να λάβετε καθώς µεγαλώνετε ως άνθρωπος 
που ζει µε τον ιό HIV; (2/2) 

1 2 3 4 5 



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (1/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	

• 60%		συναντούν	μέλη	της	οικογένειας	τους	περισσότερες	
από	τρείς	φορές	την	εβδομάδα	

• 20%	κάθε	δύο	εβδομάδες	
• 10%	λίγες	φορές	το	χρόνο	
• 10%	μία	φορά	το	χρόνο	ή	και	πιο	σπάνια	



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (2/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• ΦΙΛΟΥΣ:	

• 45%	μέχρι	και	τρεις	φορές	την	εβδομάδα	
• 10%	μία	φορά	το	μήνα	
• 15%	λίγες	φορές	το	χρόνο	



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (3/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	

•  45%	δήλωσαν	συναισθηματική	μοναξιά	(έλλειψη	συντρόφου)		
•  35%	δήλωσαν	αίσθημα	κοινωνικής	περιθωριοποίησης	
•  30%	δήλωσαν	αίσθημα	μοναξιάς	

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ	ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
•  30%	το	έχουν	εμπιστευτεί	σε	μόνο	ένα	άτομο	
•  5%	σε	κανένα	
•  30%	σε	2-5	άτομα	



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (4/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• ΜΕΛΛΟΝ	

• 80%	εξέφρασαν	ανησυχία	για	το	μέλλον	τους	
• 60%	στηρίζονται	στην	οικογένεια	τους	
• 50%	στηρίζονται	στους	φίλους	τους		
• 27%	σε	ψυχολόγο		
• 18%	σε	επαγγελματία	υγείας		



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (5/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• ΓΕΡΝΩΝΤΑΣ	ΜΕ	HIV	

• 80%		δυσκολία	εξεύρεσης	συντρόφου	
• 70%	οικονομικές	δυσκολίες	
• 70%		ανησυχίες	για	πρόσβαση	σε	επαρκή	συστήματα	
υγείας	

• 50%			θέματα	ψυχικής	υγείας	και	κατάθλιψης	
• 50%				θέματα	μοναξιάς	



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (6/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• Προσωπικά	Βιώματα/Συναισθήματα:	

•  Λόγω	HIV:	
•  10%		αίσθημα	χαμηλής	αυτοεκτίμησης	
•  30%	αίσθημα	κοινωνικής	κριτικής		
•  20%	αίσθημα	απόσυρσης	από	κοινωνικές	εκδηλώσεις	
•  20%	αίσθημα	χαμηλής	αυτοπεποίθησης	(σεξουαλικές	σχέσεις)		

•  Λόγω	Ηλικίας:	
•  20%	χαμηλή	αυτοεκτίμηση	
•  20%	συναίσθημα	ντροπής	
•  20%	αίσθημα	χαμηλής	αυτοπεποίθησης	(σεξουαλικές	σχέσεις)		
•  10%	αίσθημα	κοινωνικής	κριτικής		



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (7/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• Προσωπικά	Βιώματα/Συναισθήματα:	

• Λόγω	HIV	&	Ηλικίας:	
• 20%	αίσθημα	κοινωνικής	κριτικής		
• 20%	βιώσαν	συναισθήματα	ενοχής	και	ντροπής		
• 20%	χαμηλής	αυτοεκτίμησης	(σεξουαλικές	σχέσεις)	



Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (8/8) 
Συμπεράσματα:	
Από	όλους	τους	ερωτηθέντες:	
• Είδος	στήριξης	(γερνώντας	με	HIV):	

• 95%	ψυχολογική	στήριξη	
• 90%	περισσότερες	πληροφορίες	από	επαγγελματίες	
υγείας	σχετικά	με	άτομα	άνω	των	50	με	HIV	

• 55%	επαγγελματική	απασχόληση	
• 40%	κοινωνική	στήριξη	



Συµµετέχοντας Νο 5 

• «	Ανησυχώ	όταν	σκέφτομαι	ότι	μεγαλώνω	
με	 HIV. . .για	 τα	 οικονομικά	 . .όλα	
ακρίβωσαν	 ...για	 τα	 χρέη	 μου	 ..το	 σπίτι	
μου..τις	 σπουδές	 της	 κόρης	 μου	 ...την	
επιβίωση	 μου	 ..για	 την	 υγεία	 μου...	 είμαι	
συνέχεια	σε	αβεβαιότητα	...»	



Συµµετέχοντας Νο 8 

• «Οι	περισσότεροι	φίλοι	μου	 (κολλητοί	
μου)	 που	 τους	 είχα	 εμπιστευτεί	
απομακρύνθηκαν	 ...πολύ	 με	 ενόχλησε	
αυτό..»	



Συµµετέχοντας Νο 4 

• «Μου	 είναι	 αδιάφορο	 αν	 οι	 άλλοι	 γύρω	 μου	
έχουν	 άγνοια	 για	 τους	 οροθετικούς	 ...είναι	
δικό	 τους	 πρόβλημα	 ...είναι	 όμως	 πολύ	
δύσκολο	 γιατί	 δεν	 υπάρχει	 από	 κανένα	 η	
δέουσα	προσοχή	γύρω	από	αυτό	το	θέμα	...οι	
περισσότεροι	 ακόμη	 μας	 βλέπουν	 σαν	
κατάδικοι	σε	θάνατο	..»		



Συµµετέχοντας Νο 10 (αλλοδαπός) 

• « Ν ο ι ώ θ ω	 π ο λ λ έ ς 	 α δ υ ν α μ ί ε ς 	 κ α ι	
μοναξιά..Βαρέθηκα	 τη	 ζωή	μου	 να	παρακαλώ	
να	 μου	 δίνουν	 ένα	 πιάτο	 φαγητό	 και	 ένα	
ποτήρι	νερό	από	τους	γειτόνους	και	άτομα	της	
περιοχής	 της	 πόλης	 μου	 ...Ζητώ	 βοήθεια	 από	
το	κράτος	για	κάποιο	επίδομα	να	ζώ	...»	



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1/4)  
•  Υπάρχει	 ξεκάθαρη	 ανάγκη	 να	 προσφέρουμε	 ολοκληρωμένα	
προγράμματα	 πρόληψης	 για	 τον	 ιό	 HIV,	 που	 θα	 περιλαμβάνουν	
ενημέρωση,	πρόσβαση	σε	προφυλακτικά	και	καλύτερες	ευκαιρίες	 τεστ	
και	θεραπείας,	ειδικά	για	τους	μεγαλύτερης	ηλικίας	ανθρώπους	

•  Οι	επαγγελματίες	υγείας	να:		
•  μην	παραβλέπουν	 την	πιθανότητα	ύπαρξης	 λοίμωξης	HIV	 σε	ανθρώπους	
μεγαλύτερης	ηλικίας		

•  συζητούν	θέματα	σεξουαλικής	συμεριφοράς	με	ασθενείς	άνω	των	50	
•  πραγματοποιούν	την	εξέταση	για	HIV	σε	άτομα	άνω	των	50	
•  να	 λαμβάνουν	 υπόψη	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 μεγαλύτερης	 ηλικίας	 άνθρωποι	
παραμένουν	 μεν	 σεξουαλικά	 ενεργοί,	 τείνουν	 όμως	 να	 χρησιμοποιούν	
λιγότερο	συχνά	προφυλακτικό		



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2/4)  
•  Έμφαση	στην	οικονομική	ενίσχυση	των	ατόμων	άνω	των	50	με	HIV/
AIDS	 κυρίως	 με	 την	 περαιτέρω	 αύξηση	 της	 σύνταξης	 και	 των	
επιδομάτων,	έτσι	ώστε	να	βελτιωθεί	η	ποιότητα	ζωής	τους	

•  Εκστρατεία	 διαφώτισης	 για	 τις	 προσφερόμενες	 υπηρεσίες	 που	
δρουν	θετικά	στην	κατεύθυνση	της	κοινωνικής	επανένταξης	αυτών	
των	ατόμων	

• Ανάπτυξη	και	βελτίωση	του	συστήματος	συγκοινωνίας/	διακίνησης	
με	 έμφαση	 στις	 ανάγκες	 των	 ατόμων	 αυτών,	 δίνοντας	 ιδιαίτερη	
έμφαση	στην	πρόσβαση	τους	στις	υπηρεσίες	δημόσιας	υγείας	



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (3/4)  
•  Εισαγωγή	 προγραμμάτων	 σε	 επίπεδο	 τοπικής	 αυτοδιοίκησης	 που	
να	 στοχεύουν	 στην	 κοινωνικοποίηση	 των	 ατόμων	 άνω	 των	 50	 με	
HIV/AIDS,	στην	προσφορά	κινήτρων	για	συμμετοχή	σε	κοινωνικές	
δραστηριότητες	

•  Ενθάρρυνση	για	εμπλοκή	των	ατόμων	άνω	των	50	με	HIV/AIDS	σε	
διάφορες	 δραστηριότητες	 εθελοντισμού	 με	 απώτερο	 σκοπό	 την	
κοινωνικοποίηση	τους		

• Οι	 κρατικές	 κοινωνικές	 υπηρεσίες	 θα	 πρέπει	 να	 σέβονται	 την	
ιδιαιτερότητα	των	αναγκών	των	ατόμων	αυτών	



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (4/4)  
• Οι	παροχείς	υπηρεσιών	υγείας	θα	πρέπει	να	είναι	ευαίσθητοι	στις	
αντιλήψεις,	 τα	 πιστεύω,	 τα	 ενδιαφέροντα	 και	 τους	 ενδοιασμούς	
των	ατόμων	αυτών	

• Η	ευαισθησία	στις	ατομικές	ανάγκες	είναι	πιο	σημαντική	από	την	
παροχή	‘σωστών’	υπηρεσιών	σε	όλους.	

• Χρειάζονται	 υποστήριξη	ώστε	 να	μπορέσουν	 να	αποδεχτούν	 τους	
εαυτούς	τους	και	να	αποκτήσουν	αυτοσεβασμό,	αυτοεκτίμηση	και	
αυτοπεποίθηση	

• Ψυχολογική	&	Κοινωνική	Ανεξαρτησία		



Συµµετέχοντας 13  

• «Πιστεύω	 ότι	 η	 κυβέρνηση	 έπρεπε	 να	 μας	
έβρισκε	 κάποια	 εργασία,	 ανάλογα	 με	 τις	
ικανότητες	μας.	 Έτσι	 για	 να	ασχολούμαστε	με	
κάτι	και	να	ξεχνάμε	τις	αρνητικές	σκέψεις.	Από	
μόνοι	μας	είναι	πολύ	δύσκολο	να	βρούμε	μια	
απασχόληση	 ...περισσότερο	 λόγω	 του	
σίγματος	που	υπάρχει	στην	κοινωνία	μας..»		



Συµµετέχοντας Νο 20  

• «	 ...	 Η	 μόνη	 αναπηρία	 που	 αισθάνομαι	
είναι	 η	 περιθωριοποίηση	 της	 κοινωνίας	
την	 οποία	 έχω	 λόγω	 της	 οροθετικότητας	
μου...όπου	 αναζητήσω	 δουλειά	 θέλουν	
πιστοποιητικό	 υγείας	 ...έτσι	 αμέσως	
κλείνουν	 όλες	 οι	 πόρτες	 ..αυτό	 εσείς	 το	
θεωρείτε	δίκαιο;»		
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