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Κατά την πορεία των πασχόντων με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας
(ΣΕΑΑ ή AIDS) παρατηρούνται ποικίλες ψυχικές αντιδράσεις που υποδεικνύουν
καταστάσεις κλονισμένου ψυχισμού, σχετίζονται με ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και διακρίνονται σε τέσσερις φάσεις: (α) Αρχική κρίση, (β) μεταβατική
κατάσταση, (γ) κατάσταση ανεπάρκειας ή αποδοχής και (δ) προετοιμασία για
θάνατο. Πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί η συνεργασία και η
ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με AIDS, καθώς και της οικογένειάς τους, με
επικέντρωση στη διδασκαλία για την αυτοπροστασία τους, την αυτοφροντίδα
τους και την προφύλαξη του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Για την αντιμετώπιση
των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της νόσου, εκτός από τα παραπάνω, σημασία
έχουν η τήρηση του προγράμματος θεραπείας, η εφαρμογή των αναγκαίων προφυλάξεων και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Όλες αυτές οι παράμετροι
μπορούν να συμβάλλουν στον έλεγχο και στην υπερνίκηση των αισθημάτων φόβου
και αβεβαιότητας και, τελικά, στην καλύτερη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών
επιπτώσεων της νόσου.
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Το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ ή AIDS), ακόμη και
σήμερα, 32 έτη μετά από την επίσημη αναγνώριση της ύπαρξής του στις ΗΠΑ,
εξακολουθεί να αποτελεί πολυδιάστατο πρόβλημα υγείας, με πολλές επιπτώσεις
στη ζωή των ασθενών, περιλαμβανομένων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
που το συνοδεύουν.1 Ένα άτομο με ΣΕΑΑ χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, ενθάρρυνση και καθοδήγηση να αναλάβει και να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
να εφαρμόζει τις αναγκαίες προφυλάξεις και να τηρεί το πρόγραμμα θεραπείας
του. Η νοσηλευτική αξιολόγηση των ψυχολογικών αντιδράσεων του ασθενούς με
AIDS και η εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων είναι σημαντικά όπλα για
να μπορέσει ο πάσχων να υπερνικήσει τα αισθήματα φόβου και αβεβαιότητας
και να αποκτήσει κατά το δυνατό περισσότερο αισιόδοξες προοπτικές για τη
ζωή και την υγεία του.2,3
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AIDS ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη των ψυχικών
αντιδράσεων των ασθενών με AIDS, που παρατηρούνται
κατά την πορεία της νόσου τους, προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας να μπορέσουν να τις αναγνωρίσουν και
να τις διαχειριστούν κατάλληλα.

Ψυχικές αντιδράσεις που παρατηρούνται
σε ασθενείς με AIDS
Οι ψυχικές αντιδράσεις, που παρατηρούνται στην
πορεία της νόσου ασθενών με AIDS4,5 αναδεικνύουν κατάσταση κλονισμένου ψυχισμού και διατρέχουν χρονικά
τέσσερις φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής: (α) Η αρχική κρίση,
(β) η μεταβατική κατάσταση, (γ) η κατάσταση ανεπάρκειας ή αποδοχής και (δ) η προπαρασκευή για το θάνατο.6

Αρχική κρίση
Η κατάσταση κρίσης αρχίζει (initial crisis) µε τη διάγνωση της νόσου και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την
«ψυχική άρνηση», η οποία εναλλάσσεται με περιόδους
έντασης και άγχους.7,8 Όταν η άρνηση εκδηλώνεται µε
ήπια ή μέτρια ένταση, ο ασθενής μπορεί να ακολουθεί
τις ιατρικές οδηγίες που του δίνονται και αυτό αποτελεί
ελπιδοφόρο μήνυμα για το ξεπέρασμα της κρίσης στην
πορεία.9-11 Όταν η άρνηση είναι έντονη, ο ασθενής υιοθετεί
στάση αδιαφορίας και απάθειας, δεν εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες και κινδυνεύει να οδηγηθεί στα «επικίνδυνα
μονοπάτια» της περιθωριοποίησης, του μαρασμού ή ακόμη και της αυτοκτονίας.7,12 Το στάδιο της αρχικής κρίσης
σκιαγραφείται από πλήθος συγκινησιακών αντιδράσεων,
στις οποίες περιλαμβάνονται η άρνηση, ο νευρικός κλονισμός, τα συναισθήματα φόβου, οργής και θλίψης που
τελικά καταβάλλουν τον ψυχισμό του ασθενούς.13
Στην προσπάθεια εξισορρόπησης των αντίξοων ψυχικών καταστάσεων, ο ασθενής μπορεί να αντιτάξει τους
μηχανισμούς απώθησης και εκλογίκευσης (δικαιολόγησης),
μέσα από τους οποίους ενδέχεται να περάσει στο «συμβιβασμό» µε το νέο τρόπο ζωής του και να καταλήξει στην
αποδοχή της καινούργιας πραγµατικότητας.14 Αυτό θα
τον βοηθήσει να νιώσει και να κατανοήσει τις αντιδράσεις
του προς τη νόσο, καθώς και τις νέες γι’ αυτόν συνθήκες,
μέσα στις οποίες είναι πλέον υποχρεωμένος να διαβιώνει.15
Μία από τις πλέον σημαντικές αντιδράσεις, που πολλές
φορές λαμβάνει εκρηκτικό χαρακτήρα, είναι η ενδοψυχική
σύγκρουση, η οποία εγείρεται από την αρνητική στάση
του οικογενειακού περιβάλλοντος του πάσχοντα προς
αυτόν,16,17 όταν τα µέλη της οικογένειας αιφνιδιάζονται
από την αποκάλυψη, π.χ. της ομοφυλοφιλίας του, που
μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν γνωστή ή από την απο100

κάλυψη χρήσης ναρκωτικών ουσιών.7,17 Το «στίγμα» που
συνδέεται άρρηκτα µε το AIDS, συνοδεύει τους πάσχοντες,
είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες ή ακόμη και παιδιά.
Σημειώνεται ότι οι ασθενείς που βρίσκονται στο στάδιο
της κρίσης εκδηλώνουν «εσωστρέφεια», µε αποτέλεσμα
η λήψη ιστορικού από αυτούς να παρουσιάζει συχνά
δυσκολίες.18

Μεταβατική κατάσταση
H μεταβατική κατάσταση (transitional state) είναι το
στάδιο κατά το οποίο η αρχική «ψυχική άρνηση» δίνει
τη θέση της στην έντονη αυτοκριτική, η οποία μπορεί
να εκδηλωθεί µε εκρήξεις θυμού αλλά και αυτολύπησης.
Το άγχος που κυριαρχεί ενισχύεται από την αδυναμία
αποδοχής της θανατηφόρας νόσου.19 Ο ασθενής βασανίζεται από διαρκή ερωτήματα του τύπου «γιατί να µου
συμβεί αυτό;» και «ποιο το έγκλημά µου, για να τυγχάνω
τέτοιας τιμωρίας;».20 Άτομα διαγνωσμένα ως οροθετικά,
σε στιγμές αυτοοικτιρμού ή θέτοντας εαυτόν σε ανυποληψία είναι δυνατόν να αναπτύξουν φοβικές διαθέσεις,
ιδιαίτερα ανθρωποφοβία.21 Στην εν λόγω φάση, τα έντονα
ψυχολογικά αρνητικά συναισθήματα, η σύγχυση, η έντονη
ευερεθιστότητα και οι ενοχές φαίνεται να επικρατούν. Η
κοινωνική απόρριψη επενεργεί σημαντικά και ενισχύει
την υποβόσκουσα ιδέα μιας πιθανής αυτοκτονίας.
Παράλληλα, μπορεί επίσης να παρατηρηθούν αλλαγές
στη συμπεριφορά, αναζήτηση εκ νέου της ταυτότητας,
αναθεώρηση αξιών, διάθεση για αποξένωση από τον
οικογενειακό και τον κοινωνικό περίγυρο.18 Το ισχυρά
επώδυνο της ψυχικής έντασης, καθώς και η εκτροπή
της ισορροπίας που απειλείται, θέτουν σε συναγερμό το
ένστικτο της αυτοσυντήρησης το οποίο ενεργοποιεί τους
μηχανισμούς άμυνας.22,23 Στο σημείο αυτό, ο πάσχων είναι
επιρρεπής και διαθέσιμος για κοινωνική παρέμβαση που
θα τον βοηθούσε να απαλλαγεί από τη σύγχυση στην
οποία έχει περιέλθει. Είναι δυνατόν κάτω από τέτοιες
συνθήκες, ορισμένοι ασθενείς να εκτονώνουν το άγχος
τους µε επικέντρωση του ενδιαφέροντός τους στη σεξουαλική δραστηριότητα ή στην επαύξηση της χρήσης
ναρκωτικών ουσιών.18,28,31
Στη φάση αυτή, πολλοί είναι οι ασθενείς, οι οποίοι
µόνοι ή συνοδευόμενοι καταφεύγουν σε ιατρούς αισθανόμενοι έντονα την ανάγκη λήψης ιατρικών οδηγιών.
Ταυτόχρονα, φαίνεται να υποχωρεί η εκρηκτικότητα των
συναισθημάτων και η επιθετικότητα, επειδή ο ασθενής
βρίσκεται σε αναζήτηση βοήθειας, µε σκοπό την επίλυση
των προβλημάτων του.
Επιπλέον, ο ασθενής μπορεί να αναβιώνει την ελπίδα
βελτίωσης των διαπροσωπικών του σχέσεων.24,25 Ως εκ
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τούτου, επιδεικνύει καλοπροαίρετη διάθεση επαναπροσέγγισης της οικογένειας και του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Παράλληλα, όμως, μπορεί να εμφανίζεται
εξαιρετικά ευαίσθητος στην προσέγγισή του προς τους
άλλους και τυχόν αρνητικές αντιδράσεις από τον κοινωνικό περίγυρο τον πληγώνουν βαθιά και τον οδηγούν, όχι
πλέον σε επιθετικές από μέρους του ενέργειες, αλλά σε
μελαγχολία και κατάθλιψη.10,18

Κατάσταση ανεπάρκειας ή αποδοχής
Ως κατάσταση αποδοχής (deficiency state: Acceptance)
χαρακτηρίζεται η φάση εκείνη, κατά την οποία ο ασθενής
έχει πλέον πειστεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για
ενδοψυχικές συγκρούσεις.26,28 Γνωρίζει καλά ότι η ευερεθιστότητα, η άρνηση, η αυτολύπηση και η κατάθλιψη,
τελικά, δεν τον οδηγούν στην έξοδο από το τέλμα. Μία
και μόνη επιλογή γι’ αυτόν το σκοπό υπάρχει: η αποδοχή
της πάθησης και η ψύχραιμη αντιμετώπισή της.25-29
Κατά τη συγκεκριμένη φάση, ο ασθενής χαρακτηρίζεται
από διάθεση για επανεκτίμηση αξιών, που προηγουμένως
είχε απορρίψει, επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς
του, συναισθημάτων αγάπης και στοργής προς τους
ανθρώπους και διάθεση επιβεβαίωσης αυτών.24,28 Επίσης,
αποκτά ενδιαφέρον για ποιότητα ζωής περισσότερο παρά
για ποσότητα, καθώς και ανάγκη απόκτησης γνώσεων για
την πάθησή του, ώστε να υπάρξει σωστότερη από μέρους
του αντιµετώπιση.7,27 Κύριο μέλημα στη νέα πορεία του
είναι η αναπτέρωση του ηθικού και η ψύχραιμη τακτική,
πιθανόν και του αλτρουισμού ή της φιλοσοφημένης διάθεσης. Αρκετά είναι τα άτομα που «ρίχνονται» µε όρεξη σε
πεδία πνευματικής ενασχόλησης και βιώνουν καταστάσεις,
οι οποίες ήταν άγνωστες πριν σε αυτούς ή θεωρούνταν
απρόσιτες για τις ικανότητές τους. Όσοι λειτουργούν µε
τέτοιους τρόπους αισθάνονται λιγότερο «θύματα της
ζωής», γίνονται λιγότερο εγωκεντρικοί και απολαμβάνουν
ικανοποίηση από τις κοινωνικές δραστηριότητες.7,15
Παρόλα αυτά, η αποδοχή θεωρείται κατάσταση ανεπάρκειας, επειδή προσκρούει στο γεγονός ότι οι πάσχοντες
έχουν υποστεί απώλεια της υγείας τους, ελάττωση των
ενεργειακών τους αποθεμάτων, ενδεχόμενη απώλεια
της εργασίας ή μείωση των οικονομικών πόρων και κατά
συνέπεια έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα στην ανεξαρτησία τους. Κάτω από τέτοιες περιστάσεις, οι πάσχοντες
νιώθουν την αναζωπύρωση των ψυχικών συγκρούσεων
και κινδυνεύουν να κάνουν «υποτροπή».28,29 Η ένταξη
των εν λόγω ασθενών σε περιβάλλον που ανακλά φιλική
διάθεση, εμπνέει εμπιστοσύνη και εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους, βοηθά στην ανακούφιση των αρνητικών
συναισθημάτων, εξουδετερώνει τις αρνητικές ψυχικές
Volume 54, No 2, April - June 2015

παρορμήσεις και αναδύει νέα διάθεση για ζωή, έστω και
µε την πάθηση.28,29

Προετοιμασία για θάνατο
Το AIDS είναι μια απειλητική για τη ζωή νόσος και η
φάση της «προετοιμασίας για θάνατο» (preparation for
death) αρχίζει ουσιαστικά, από τη στιγμή που ανακοινώνεται στον πάσχοντα η διάγνωση ευκαιριακής λοίμωξης, επειδή είναι γνωστό ότι οι ευκαιριακές λοιμώξεις
υποδηλώνουν το πλήρες ΣΕΑΑ, ενώ συχνά σημαίνουν
την «τελική ευθεία» προς το θάνατο.26,27 Ασθενείς, οι
οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν κατορθώσει να έχουν
ψυχοκοινωνική προσαρμογή και ισορροπία, που είχαν
αποκαταστήσει ομαλές σχέσεις µε την οικογένεια και το
φιλικό τους περιβάλλον και οι οποίοι είχαν επιδοθεί σε
πλήθος νέων δραστηριοτήτων, ξαφνικά νιώθουν όλα να
γκρεμίζονται, χάνουν την ψυχραιμία τους και συνήθως
καταλαμβάνονται από πανικό.8,9 Πολλοί είναι εκείνοι που
αρχίζουν να σκέπτονται σοβαρά την αυτοκτονία.21 Στην
περίοδο αυτή, οι πάσχοντες από AIDS διακατέχονται από
την εικόνα του επερχόμενου θανάτου και κύριο μέλημα
πλέον αποτελεί η προετοιμασία για το αναπόφευκτο
τέλος. Στη συγκεκριμένη φάση παρατηρείται ποικιλία
αντιδράσεων:26 Μελαγχολία και κατάθλιψη, αίσθημα
απογοήτευσης, ενώ δε λείπουν οι στιγμές αυξημένης
ευερεθιστότητας προς τους γύρω τους.30,31
Αρκετοί είναι αυτοί που «αναζωπυρώνουν» ξαφνικά
παλαιές διαφωνίες με τα µέλη της οικογένειας ή άλλα
αγαπημένα πρόσωπα. Άτομα ομοφυλόφιλα εμφανίζουν
πιο αυξημένες προστριβές µε το περιβάλλον τους, όσο
πλησιάζει ο θάνατος.32,33
Οι ασθενείς κατατρέχονται από τα βασανιστικά ερωτήματα πώς, πού και πότε θα πεθάνουν, συζητούν αυτά
µε τους άλλους, ενώ δε λείπουν και οι απαιτήσεις για
ικανοποίηση επιθυμιών, οι οποίες πολλές φορές είναι
υπερβολικές, ώστε να αδυνατεί το οικείο περιβάλλον να
τις εκπληρώσει.7,9,32 Ο θάνατος είναι ένα θλιβερό γεγονός,
ειδικά όταν συμβαίνει σε νέους ανθρώπους, και όταν
αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται τους συνοδεύει
το «στίγμα». Τότε, η πορεία γίνεται ακόμη πιο δυσβάσταχτη.18,26,33

Ο νοσηλευτικός ρόλος στη διαχείριση των ψυχικών
αντιδράσεων ασθενών με AIDS4,5,28,32
Οι ψυχικές διαταραχές που βιώνουν οι ασθενείς είναι
αποτελέσματα της ίδιας της πάθησής τους, καθώς και της
αντιμετώπισής τους από το κοινωνικό σύνολο.
Πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας είναι η συ-
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νεργασία και η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς
με AIDS, καθώς και της οικογένειάς του, με επικέντρωση
στη διδασκαλία για την αυτοπροστασία του, την αυτοφροντίδα του και την προφύλαξη του κοινωνικού του
περιβάλλοντος.4,28,32 Η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση,
ώστε να αναλάβει ο ίδιος ο ασθενής την ευθύνη και τη
φροντίδα της υγείας του, είναι καίριας σημασίας, ώστε
να έχει θετική-επιθυμητή αλλαγή συμπεριφοράς και
ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις για την υγεία του. Για
την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της
νόσου, εκτός των παραπάνω, σημασία έχουν η τήρηση του
προγράμματος θεραπείας του, η εφαρμογή των αναγκαίων
προφυλάξεων και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Όλες αυτές οι παράμετροι μπορούν να συμβάλλουν στον
έλεγχο και στην υπερνίκηση των αισθημάτων φόβου και

αβεβαιότητας, με σκοπό να έχει αισιόδοξες προοπτικές
για τη ζωή και κατά το δυνατόν λιγότερες ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις, λόγω της ασθένειάς του.28,32
Δεν πρέπει να λησμονείται, ότι οι ασθενείς µε ΣΕΑΑ
διαφέρουν από όλους τους άλλους ασθενείς, επειδή
συμβαίνει να αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα
απόρριψης από την κοινωνία, όπως απόλυση από την
εργασία τους και απομάκρυνση από φίλους και συναδέλφους. Αληθινή πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας
αποτελεί η φροντίδα τους, μέσω της οποίας μπορούν να
καταρριφθούν τα διαχωριστικά τείχη και να κτιστούν
ανθρώπινες γέφυρες, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση των εν λόγω ασθενών, καθώς και των
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από
τη νόσο τους.
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