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Ψυχολογικές	και	Κοινωνικές	Ανάγκες	

Ανθρώπων	που	ζουν	με	HIV	
ή/και	ασθενών	με	AIDS



Περιεχόμενα	παρουσίασης
➢	Βασικά	στοιχεία	έρευνας	

• Ταυτότητα	Έρευνας	
• Μεθοδολογία	
• Συλλογή	δείγματος	
• Περιορισμοί	
• Δημογραφικά	στοιχεία	συμμετεχόντων	

➢	Τελικά	ευρήματα	
• Α.	Ποσοτικά	(79	Κλειστού	τύπου	ερωτηματολόγια)	
• Β.	Ποιοτικά	(21	εις	βάθος	συνεντεύξεις)	
• Γ.	Ανάλυση	Αποτελεσμάτων	

➢	Συμπεράσματα/Εισηγήσεις



Ταυτότητα	έρευνας
• Θέμα:	Ψυχολογικές	και	Κοινωνικές	Ανάγκες	Ανθρώπων	που	ζουν	με	HIV	ή/και	ασθενών	με	AIDS.	

• Πληθυσμός:		Οροθετικά	στον	HIV	άτομα	που	που	παρακολουθούνται	στη	Γρηγόρειο	Κλινική,	Κυπριακής	ή	άλλης	

καταγωγής.	

• Μέρος	διεξαγωγής:	

Διαδικτυακή	Έρευνα,	Εκτυπωμένα	Ερωτηματολόγια	στη	Γρηγόρειο	Κλινική,	τηλεφωνικές	συνεντεύξεις.	

• Ημερομηνία	διεξαγωγής:	01	Δεκεμβρίου	2020	–	31	Μάη	2021	(6	μήνες).	

• Εργαλείο	μέτρησης:	Ερωτηματολόγιο	(ελληνικά	και	αγγλικά)	στο	διαδίκτυο,	εκτυπωμένο	και	σε	συνεντεύξεις.	

• Μέση	Ηλικία:	39,2	(min	=	23	max	=	80).	

• Συμμετέχοντες:	79	άτομα	(ερωτηματολόγια)	&	21	άτομα	(εις	βάθος	συνεντεύξεις).	

• Επιστημονικός	Υπεύθυνος:		

• Καθηγητής	Κωνσταντίνος	Ν.	Φελλάς,	Ανώτερος	Αντιπρύτανης	Πανεπιστημίου	Λευκωσίας.	

• Ερευνητική	ομάδα:		

• Δρ.	Ιωάννης	Δημητριάδης,	Πνευμονολόγος,	Διευθυντής,	Γρηγόρειος	Κλινική,	Γενικό	Νοσοκομείο	Λάρνακας.	

• Δρ.	Γεώργιος	Σιακαλλής,	Eιδικός	Λοιμωξιολόγος,	Γρηγόρειος	Κλινική,	Γενικό	Νοσοκομείο	Λάρνακας.	

• Γεωργία	Χαραλάμπους,	Υποψήφια	Διδακτόρισσα,	Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας,	

• Ivonne	Valdes	Paez	Πέτρου,	Κλινική	Ψυχολόγος,	Κίνηση	Συμπαράστασης	για	το	AIDS,		

• Ζωή	Κακότα,	Mέλος	Διοικητικού	Συμβουλίου,	Κίνηση	Συμπαράστασης	για	το	AIDS,	

• Χρίστος	Κρασίδης,	Εκτελεστικός	Συντονιστής,	Κίνηση	Συμπαράστασης	για	το	AIDS.	

• Χρηματοδότηση:	Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας	και	Κίνηση	Συμπαράστασης	για	το	AIDS	

• Υποστηρικτές:	Γρηγόρειος	Κλινική	&	GAiS	(Gay	Apps	info	Service)	του	Cy	Checkpoint.



Μεθοδολογία	(1)
➢ 	Δείγμα	

• 	Άνθρωποι	που	ζουν	με	HIV	και	παρακολουθούνται	στη	Γρηγόρειο	Κλινική	
(Γενικό	Νοσοκομείο	Λάρνακας).	

➢	Στόχοι	
• 	Μελέτη	και	καλύτερη	κατανόηση	των	συνθηκών	και	της	ποιότητας	ζωής	
των	ανθρώπων	με	HIV	στην	Κύπρο,	καθώς	και	των	γνώσεων	και	αναγκών	
τους	

• Συμβολή	σε	ενημερωμένη	χάραξη	πολιτικής	και	παρεμβάσεων	στήριξης	
της	κοινότητας	

• 	Ενημέρωση	των	οροθετικών	σε	HIV	ανθρώπων	για	υιοθέτηση	τρόπων	
κοινωνικής	επανένταξης	

• 	Ενημέρωση	του	κοινού	για	ευκολότερη	αποδοχή	και	επίδειξη	σεβασμού	
στα	άτομα	με	HIV



➢	Συνδυασμός	Ποσοτικών	&	Ποιοτικών	μεθόδων:	
• Κλειστού	τύπου	δομημένα	ερωτηματολόγια	(79)	
• Εις	βάθος	συνεντεύξεις		σε	Παγκύπρια	κλίμακα	(21)	

➢	19	Τομείς	Αναγκών:	Ψυχολογικών,	Κοινωνικών	και	Ιατρικών	
	Kάθε	τομέας	ανάγκης	προσεγγίζεται	μέσα	από	3	βασικές	ερωτήσεις:	
• Μη	ικανοποίηση	με	την	παρούσα	κατάσταση	
• Βίωση	προβλημάτων	κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες	
• Προσωπική	αντίληψη	της	ικανότητας	για		ωφέλεια	από	περαιτέρω	
βοήθεια	ή	υποστήριξη	

Μεθοδολογία	(2)



1. Κατοίκηση	
2. Φαγητό	/	Ποτό	
3. 	Ύπνος	
4. Δουλειές	του	σπιτιού	και	φροντίδα	

του	εαυτού	σου	
5. Κινητικότητα	–	Μετακίνηση	
6. Χρήματα:	Κερδίζοντας	αρκετά	για	να	

ζεις	
7. Χειρισμός	άγχους	και	κατάθλιψης*	
8. Χρήση	ουσιών	ή/και	αλκοόλ*	
9. Σχέσεις	με	σταθερούς	συντρόφους*

Μεθοδολογία	(3)

10. 	Φροντίδα	παιδιών	
11. 	Φιλίες	
12. 	Ερωτική	ζωή*	
13. 	Διακρίσεις*	
14. 	Αυτοπεποίθηση	
15. 	Γνώση	θεραπειών	για	τον	HIV*	
16. 	Συχνή	θεραπεία	για	τον	HIV*	
17. 	Σχέση	με	επαγγελματίες	υγείας*	
18. 	Εκπαίδευση	και	ευκαιρίες*	
19. 	Άλλες	ανάγκες	για	την	

καθημερινή	ζωή

Τομείς	Αναγκών:

*	Θεματικές	που	αναλύονται	στην	παρουσίαση



Περιορισμοί	Έρευνας
• Στην	Έρευνα	εκπροσωπούνται	κυρίως	cis	άντρες	(94.8%),	ομοφυλόφιλοι	(85.7%),	που	
παρακολουθούνται	στη	Γρηγόρειο	Κλινική.	Δεν	εκπροσωπούνται	επαρκώς	cis	γυναίκες,	
ούτε	trans	ή	μη-διαδικά	ως	προς	την	ταυτότητα/έκφραση	φύλου	άτομα.	

• Το	ποιοτικό	μέρος	της	έρευνας	πραγματοποιήθηκε	μέσω	τηλεφωνικών	συνδιαλέξεων	
λόγω	πανδημίας	Covid-19.	

• Προκλήσεις	στη	συλλογή	ερωτηματολογίων	κατά	τη	περίοδο	της		πανδημίας	Covid-19:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΔΕΝ	ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ	ΤΑ	

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ

Διαδίκτυο 78 12 66

Γρηγόρειος 20 7 13

ΣΥΝΟΛΟ 98 19 79



Μέρος	Α΄

ΠΟΣΟΤΙΚΗ	ΕΡΕΥΝΑ



N=79Δημογραφικά	στοιχεία	(1):	Υπηκοότητα	Δείγματος



N=51Δημογραφικά	στοιχεία	(2):	Ανάλυση	Κυπρίων



N=28Δημογραφικά	στοιχεία	(3):	Υπηκοότητα	Μη-Κυπρίων

Μ.Βρετανία

Βουλγαρία

Ελλάδα

Ιταλία

Ουγγαρία

Ρουµανία

Πολωνία

Ουκρανία

Νιγηρία

Κόγκο



N=51Δημογραφικά	στοιχεία	(4):	Μόνιμη	Διαμονή	Κυπρίων

Μ.Βρετανία
Ελλάδα
Η.Π.Α.
Ισπανία

*	οι	συμμετέχοντες/ουσες	που	ανέφεραν	μόνιμη	διαμονή	στο	εξωτερικό	παρακολουθούνται	και	στη	Γρηγόρειο	Κλινική.	



N=28Δημογραφικά	στοιχεία	(5):	Μόνιμη	Διαμονή	Μη-Κυπρίων

*	οι	συμμετέχοντες/ουσες	που	ανέφεραν	μόνιμη	διαμονή	στο	εξωτερικό	παρακολουθούνται	και	στη	Γρηγόρειο	Κλινική.	



N=79Δημογραφικά	στοιχεία	(6):	Διασπορά	ανά	επαρχία

Κερύνεια

Πάφος

Λάρνακα

Λευκωσία	
(νότια)

Λευκωσία	
(βόρεια)

Λεμεσός

Αμμόχωστος	(βόρεια)

Αμμόχωστος	(νότια)

Εξωτερικό

(2)

(32)

(19)

(12)

(5)

(2)

(2)

(1)

(4)



N=79Δημογραφικά	στοιχεία	(7):	Διασπορά	Αστικής/Αγροτικής	Περιοχής

Κερύνεια	(1)

Εξωτερικό	(4)

Λεμεσός

Λευκωσία

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

	Αστική	περιοχή
	Αγροτική	περιοχή

(34)

(19)

(12)

(5)

(4)



N=77Δημογραφικά	στοιχεία	(8):	Σεξουαλικός	Προσανατολισμός



N=77Δημογραφικά	στοιχεία	(9):	Ταυτότητα/Έκφραση	Φύλου

5.2%

✴ cis = το άτοµο του οποίου το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση (βιολογικό φύλο) είναι ίδιο µε το φύλο µε το οποίο εκφράζεται 
σήµερα (κοινωνικό φύλο). 

✴ trans = το άτοµο του οποίου το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση (βιολογικό φύλο) δεν είναι ίδιο µε το φύλο µε το οποίο 
εκφράζεται σήµερα (κοινωνικό φύλο) 

✴ queer / non binary = το άτοµο που ως προς το φύλο του αυτοπροσδιορίζεται και εκφράζεται εκτός του διπόλου “άντρας-γυναίκα”.



N=76Δημογραφικά	στοιχεία	(10):	Ηλικιακή	διασπορά

Μέση	Ηλικία:	36.8	
(min:	23	/	max:	63)



N=79Δημογραφικά	στοιχεία	(11):	Επίπεδο	Μόρφωσης

Τεχνική	Σχολή	(3)

Λύκειο	(4)

Διδακτορικό	-	PhD	(3)

Δεν	Απάντησαν	(4)



N=77Άγχος	και	Κατάθλιψη	(1)

Κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες,	έχεις	αντιμετωπίσει	καθόλου	
προβλήματα	άγχους	ή	κατάθλιψης;



Τι	είδους	προβλήματα*	αντιμετώπισες,	σε	σχέση	με	άγχος/κατάθλιψη	
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;	(Ν=49)

Στρες, Άγχος, panic attacks

Χρόνια Κατάθλιψη

Αποδοχή του HIV Status µου

Διατροφολογικές διαταραχές

Δυσκολίες στις σχέσεις µου, 
µοναξιά, έλλειψη συντροφικότητας

Δυσκολίες στη δουλειά µου

Ως αποτέλεσµα χρήση ουσιών

Αυτοκτονικές τάσεις

Άγχος από έλλειψη φαρµακών HIV 
λόγω Covid-19

Άγχος	και	Κατάθλιψη	(2)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά.	



Όχι 27 55.1%

Ναι 22 44.9%

Είχες	βοήθεια	για	να	αντιμετωπίσεις	αυτά	τα	προβλήματα	άγχους/κατάθλιψης		
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;	(Ν=49)

Άγχος	και	Κατάθλιψη	(3)



Από	ποιον/που	έλαβες	βοήθεια*	για	τα	προβλήματα	άγχους/κατάθλιψης		
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;	(Ν=49)

Ψυχολόγος, 
Τηλεφ. Γραµµή Στήριξης

Κλινική HIV

Φίλους

Οικογένεια

Εξωτερικός Γιατρός

Ψυχίατρος, 
Φαρµακευτική Αγωγή

ΜΚΟ

Μόνος µου

Άγχος	και	Κατάθλιψη	(4)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά.	



N=77Χρήση	Ουσιών	(1)

Έχεις	κάνει	ποτέ	χρήση	ουσιών;



Έχεις	κάνει	χρήση	ουσιών	κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;

N=40Χρήση	Ουσιών	(2)



Cannabis x5*

Poppers x1*

Crystal Meth x10*
 Chemsex**

GBL x4*

Cocaine x7*

MDMA x5*

LSD x1*

Crack x1*

* Ο/η κάθε συµµετέχοντας/ουσα µπορούσε να δηλώσει περισσότερες από µια ουσίες. Ο αριθµός αναφέρεται στη συχνότητα 
µε την οποία αναφέρθηκε η κάθε ουσία από όσους/ες απάντησαν. 

* Chemsex = το φαινόµενο χρήσης ουσιών πριν ή και κατά τη διάρκεια του σεξ, µεταξύ αντρών που κάνουν σεξ µε άντρες.

N=20Χρήση	Ουσιών	(3)

Ποιες	ουσίες	έχεις	χρησιμοποιήσει	στους	τελευταίους	12	μήνες;



N=77

Νιώθεις	ότι	αντιμετωπίζεις	κάποιο	πρόβλημα	εθισμού	σε	κάποια	ουσία/αλκοόλ	
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;

Χρήση	Ουσιών	και	Αλκοόλ	(1)



Τι	είδους	προβλήματα*	αντιμετωπίζεις	ως	προς	τον	εθισμού	ουσιών/αλκοόλ	
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;

Εθισµός

Αλκοολισµός

Χρήση Κάνναβης

ChemSex Parties

Κοκαϊνη

N=12Χρήση	Ουσιών	και	Αλκοόλ	(2)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά.	



Είχες	βοήθεια	σε	σχέση	με	το	πρόβλημα	εθισμού	ουσιών/αλκοόλ	
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;

N=12Χρήση	Ουσιών	και	Αλκοόλ	(3)



Κλινική HIV

Ψυχολόγο

ΜΚΟ

Κέντρο Απεξάρτησης

Οικογένεια

Από	ποιον/που	έλαβες	βοήθεια*	σε	σχέση	με	τον	εθισμό	ουσιών/αλκοόλ	
κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες;

N=5Χρήση	Ουσιών	και	Αλκοόλ	(4)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά.



Τι	είδους	βοήθεια*	πιστεύεις	θα	έκανε	τη	διαφορά	για	σένα		
σε	σχέση	με	εθισμού	με	τη	χρήση	ουσιών	ή	αλκοόλ;

Συχνότερη Επαφή µε Γρηγόρειο

Οµαδική θεραπεία (group support)

Υπηρεσίες Άµεσης Ανάγκης

Φαρµακευτική Κάνναβη

Κέντρο Απεξάρτησης

Οικογένεια

Στήριξη για διακοπή καπνίσµατος

Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπευτής

Δε γνωρίζω

“ Ίσως µια συχνή επαφή µε ειδικό γιατρό. Όταν νοσηλεύοµαι στη 
Γρηγόρειο νιώθω ότι υπάρχουν άτοµα από το ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό τους ανοίγοµαι και νιώθω την αγάπη τους. ”

N=12Χρήση	Ουσιών	και	Αλκοόλ	(5)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά.	



N=77Σχέσεις	με	σταθερούς	συντρόφους	(1)

Είχες	καθόλου	σταθερό	σύντροφο	τους	τελευταίους	12	μήνες;



N=29

Ο/η	σταθερός	σου	σύντροφος	γνωρίζει	για	το	HIV	Status	σου;

Σχέσεις	με	σταθερούς	συντρόφους	(2)



N=77Ερωτική	ζωή	(1)

Είχες	καθόλου	προβλήματα	με	την	ερωτική	σου	ζωή	τους	τελευταίους	12	μήνες;



N=30Ερωτική	ζωή	(2)
Τι	είδους	προβλήματα*	αντιμετωπίζεις	με	την	ερωτική	σου	ζωή	

τους	τελευταίους	12	μήνες;
Also anxiety when im having sex because of my hiv status.
Δεν εξετάζοµαι συχνά και δε θέλω να µεταδώσω κάτι σε κάποιον.
Ανικανότητα στη δηµιουργία µιας σταθερής σχέσης λόγω του προβλήµατος.
Δυσκολία στο να µοιραστώ ελεύθερα µε ερωτικούς συντρόφους τη διάγνωση µου.
Εδώ και µερικά χρόνια δεν τολµώ να προχωρήσω σε κάποια ερωτική ή σεξουαλική ζωή, λόγω 
του HIV έχω φοβίες.
Μετά την διάγνωση µου, η σεξουαλική µου ζωή έγινε πολύ απρόσωπη αφού προτιµώ το σεξ 
της µιας βραδιάς. Έτσι δεν κρατώ επαφές µε τα άτοµα που κάνω σεξ και δε χρειάζεται να τους 
πω για την οροθετικότητα µου. Πάντα δυσκολευόµουν να βρω κάποιον µόνιµο ερωτικό 
σύντροφο και µετά την διάγνωση αυτό έγινε µακρινό όνειρο, αφού ο φόβος για την απορριψη 
λόγω HIV ειναι τεράστιος.
Φόβος µην µαθευτεί το status µου
Στίγµα και διακρίσεις εντός της gay κοινότητας
Απoρίψεις λόγω HIV.
Νιώθω λερωµένος
Δεν έχω όρεξη για σεξ, λόγω της ψυχολογίας µου.
COVID, περιορισµός κινήσεων, lockdowns, φόβος από την πανδηµία.
Απώλεια στύσης.
Chemsex: Fusion of sex with drugs

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



N=52Ερωτική	ζωή	(3)

Αποκαλύπτεις	το	HIV	Status	σου	στους/στις	ερωτικούς	σου	συντρόφους;



N=77Διακρίσεις	(1)

Έχεις	βιώσει	διακρίσεις	τους	τελευταίους	12	μήνες;



N=19Διακρίσεις	(2)

Τι	είδους	διακρίσεις*	αντιμετώπισες	τους	τελευταίους	12	μήνες;

Μετά την αποκάλυψη του HIV Status µου σε άτοµα της gay κοινότητας (1) είχα προσβολές, (2) 
αποµόνωση, (3) µου ακύρωσαν ραντεβού, (4) απορριψη από ερωτικούς συντρόφους.

Από οδοντίατρο.

Από τις νοσηλεύτριες στο νοσοκοµείο, στο τµήµα X-rays.

Δεν έβρισκα δουλειά λόγω του σεξουαλικού µου προσανατολισµού.

I was sacked from my job. I was beaten and disgraced publicly by mobs.

I'm not allowed to see my child because of my HIV status.

Απο την ιδια την κυβερνηση η οποια δεν µπορει να µου εξασφαλισει δυνατότητα επιλογης 
γιατρων µεσω γεσυ, παρα µονο των πνευµονολογων στη γρηγορειο κλινικη…

 Απορριψη λογω hiv Απορριψη λογω σωµατος.

Διασυρµός και δυσφήµιση από πολύ στενό οικογενειακό άτοµο.

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



Διακρίσεις	(3)

Κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες,		
είχες	βοήθεια	για	να	αντιμετωπίσεις	αυτές	τις	διακρίσεις;

N=19



Διακρίσεις	(4)

Ψυχολόγο

Φίλοι

ΜΚΟ

Οικογένεια

Δικηγόρο

Από	ποιον/που	έλαβες	βοήθεια*	σε	σχέση	με	διακρίσεις	στους	τελευταίους	12	μήνες;

N=4

*	οι	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά	



N=10Διακρίσεις	(5)

Τι	είδους	βοήθεια*	πιστεύεις	θα	έκανε	τη	διαφορά;

Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπευτής

Ενηµέρωση, διαφώτιση, αντιµετώπιση του κοινωνικού στίγµατος

Διεκδίκηση δικαιωµάτων για τους HIV+

Δε γνωρίζω.

“ Making the court proceedings relating to parental rights faster  and 
more active role of social welfare services in orter to prevent such 

discrimination. ”

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά.



N=76Γνώση	θεραπειών	για	τον	HIV	(1)

3.9% 14.6% 72.5% 9%

Έτος	πρώτης	διάγνωσης



N=76

Έχεις	ασθενήσει	ποτέ	λόγω	του	ιού	HIV;	
(πέραν	των	τυχόν	παρενεργειών	από	την	αντιρετροϊκή	αγωγή	για	τον	HIV)

Γνώση	θεραπειών	για	τον	HIV	(2)



N=77

Έχεις	αντιμετωπίσει	προβλήματα	στην	προσπάθεια	σου	να	ενημερωθείς	για	
θεραπείες	για	τον	HIV	τους	τελευταίους	12	μήνες;

Γνώση	θεραπειών	για	τον	HIV	(3)



N=19

Τι	είδους	προβλήματα*	αντιμετώπισες	στην	προσπάθεια	σου	
να	ενημερωθείς	για	θεραπείες	για	τον	HIV	τους	τελευταίους	12	μήνες;

Οι επισκέψεις που γίνονται για τις εξετάσεις είναι µόνο τις Πέµπτες. Η θεραπεία (χάπια) είναι 
διαθέσιµη µόνο από το φαρµακείο του Νοσοκοµείου Λαρνακας.
The clinic is only testing on Thursdays. Νot all of patients are being tested regularly. We need more 
days for testing.
I don't feel fully informed sometimes from my medical team. I feel like I have to do my own research 
online to understand what's going on in the treatment of HIV. For example when medication is 
changed to be informed why.
On October and December on two different occasions one of the ART drugs required was our of 
stock. Now the biggest issue is that when it indeed went out of stock, there was 0 communication 
nor warning and the issue at hand was dealt with naivety and disregard to our distress.
The clinic is not very professional on explaining conditions, treatments, solutions etc to the public.
Η συνταγές να µην ξέρουν που είναι και να ανοιγοκατεβαινω τις σκάλες µέχρι τον έκτον όροφο για 
µια συνταγή
Πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η Γρηγορειος να εκσυγχρονιστεί! Είναι απαράδεκτο οι εξετάσεις να γίνονται 
µόνο τις  Πέµπτες (αφού πλέον ο αριθµός των οροθετικών αυξάνεται). Επίσης θα έπρεπε να 
γίνονται πιο συχνά εξετάσεις (ειδικά αυτές του ιικού φορτίου).
Η κατάσταση ειδικά τώρα µε την Πανδηµία και ειδικά µε το γεγονός ότι ο γιατρός µου ήταν µε 
απόσπαση στο Νοσοκοµείο αναφοράς για τον COVID19 έγινε χειρότερη.
Τις Πέµπτες λόγω πρωτοκόλλων για τον κορονοιο τα πράγµατα είναι χειρότερα αφού µπορεί  να 
περιµένουµε ουρά 30-40 άτοµα.

Γνώση	θεραπειών	για	τον	HIV	(4)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



N=77Συστηματική	θεραπεία	για	τον	HIV	(1)

Αυτή	τη	στιγμή	λαμβάνεις	θεραπεία	για	τον	HIV;

Όχι	και	δε	σκοπεύω	
να	την	ξεκινήσω	(2)



N=77Συστηματική	θεραπεία	για	τον	HIV	(2)

Σε	σχέση	με	το	status	σου,		
γνωρίζεις	αν	ο	ιός	είναι	“ανιχνεύσιμος	ή	μη-ανιχνεύσιμος”;

https://www.stophivstigma.com

https://www.stophivstigma.com


N=75Συστηματική	θεραπεία	για	τον	HIV	(3)

Τι	προβλήματα	αντιμετώπισες	σχετικά	με	τη	θεραπεία	για	τον	HIV;

Some heartburn in the first month. Minor stomach and joints problems. Starting to face stomach 
issues. Κόπωση, αναγούλα. Καθηλωση. Συγχιση. Στοµαχικες διαταραχές δυσανεξίες σε τροφές 
ζαλάδες.
Having to go to Larnaca hospital to get the treatment on a working day in the morning. Getting to 
Larnaca to receive the pills. it's hard move to clinic. The fact that we have to go in the morning for 
picking up the meds from the pharmacy. We loose a day from work.
Πρόσβαση στα φάρµακα. Μόνο στη λάρνακα µπορώ να τα προµηθευτώ.

Insomnia, lack of sleep. Weight gain. Δερµατοπάθειες και διαταραχές ύπνου.
Mood swings, depression, eczema, psychosomatic aches throughout the body.
The speed on the clinics could be improved. But then again this is Cyprus.
Stockout of pills. Only problem sometime is getting my medication from the pharmacy and 
sometimes they don't have all medication there and you have to go back another day. 
The pick up point does not offer the kind of privacy most of us patients would like to have. Its not a 
safe place for HIV+ people.
The doctors are too busy and they do not offer too much information.
Πιστευω υπαρχουν καλυτερα χαπια διαθεσιµα ισως πιο ακριβα τα οποια το κρατος δεν µεριµνά να 
µας εξασφαλισει.
Τυπικότητα, άγχος, φόβος να µην το καταλάβει κάποιος, άγχος αν τα βρει κάποιος τα φάρµακα, πως 
να ταξιδέψω σε χώρες που απαγορεύεται η είσοδος σε οροθετικούς και πως να µεταφέρω τα 
φάρµακα

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



Συστηματική	θεραπεία	για	τον	HIV	(4)

Όχι 56 74.7%

Ναι 19 25.3%

Είχες	βοήθεια	στα	προβλήματα	που	αντιμετώπισες	
σχετικά	με	τη	συστηματική	σου	θεραπεία	για	τον	HIV;	(Ν=75)

Κλινική για HIV

ΜΚΟ

Σύντροφος

Φίλοι

Οµάδα στήριξης

Οικογένεια

Προσωπικός Γιατρός

Από	ποιον/που	είχες	βοήθεια*;	(Ν=19)

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά	



N=40Συστηματική	θεραπεία	για	τον	HIV	(5)

Τι	είδους	βοήθεια	πιστεύεις	θα	έκανε	τη	διαφορά	σε	σχέση	με	τη	θεραπεία	σου;

Να µπορώ να πηγαίνω τα απογεύµατα στη Γρηγόρειο για να παίρνω την αγωγή µου.
Αύξηση επιδόµατος για τα φάρµακα που δεν καλύπτονται από τη Γρηγόρειο.
Αλλαγή στη θεραπεία που λαµβάνω.
Διάθεση της φαρµακευτικής αγωγής και σε άλλες πόλεις
Λήψη φαρµακευτικής αγωγής για περισσότερους από 2 µήνες.
If the pharmacy was open weekends or sometimes in the evening. The clinic help with having 
medication taken upstairs so you can collect anytime which is very helpful but they aren't always 
able to do it. So I just feel stressed sometimes with what if I can't get my medication or they run 
out and I don't have any what will I do?
Meds should be available at the clinic and not being forced to take off from work to pick them up 
from the farmacy
Oi orothetikoi tis kipru krivonte piso apo to daktilo tus k gw me ti seira mu
Έκανα εξέταση για (…) στην Γρηγόρειο, πριν από τα Χριστούγεννα. Υποτίθεται θα έβγαιναν τα 
αποτελέσµατα και θα επικοινωνούσαν µαζί µου. Είναι Μάρτιος και ακόµα περιµένω. Τηλεφώνησα 
αρχές Φεβρουαρίου να δω αν βγήκαν τα αποτελέσµατα. Δεν τα έβρισκαν. Προφανώς τα έχασαν.

Περισσότερη ενηµέρωση για την κατάσταση της υγείας µου από τον γιατρό που µε 
παρακολουθεί. προσωπικά δεν έχω µιλήσει ποτέ µαζί του. επίσης θα ήθελα να λαµβάνω τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεών µου. επικοινωνία µε ψυχολόγο, έστω και τηλεφωνική. κάτι τέτοιο 
θα µε έκανε να νιώθω ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγµατικά.

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



N=77Σχέσεις	με	Επαγγελματίες	Υγείας	(1)

Είµαι πολύ ευτυχισµένος/
η µε τα πράγµατα ως έχουν 
(30)Είµαι αρκετά 

ευτυχισµένος/η µε τα 
πράγµατα ως έχουν (33)

Είµαι αρκετά δυστυχισµένος/η 
µε τα πράγµατα ως έχουν (11)

Είµαι πολύ δυστυχισµένος/η 
µε τα πράγµατα ως έχουν (3)

18.2%

81.8%



N=19Σχέσεις	με	Επαγγελματίες	Υγείας	(2)

Τι	είδους	προβλήματα	αντιμετώπισες	σε	σχέση	με	τους	επαγγελματίες	υγείας;

Οταν διαγνώστικα περίµενα ότι όλα αυτά και τις απορίες µου που είχα θα τις έλυνα µέσω της 
Γρηγορείου κλινικής και των γιατρών  αυτής. Παρόλα αυτά οι επισκέψεις στην Γρηγόρειο Κλινική 
είναι πάντα σύντοµες και δεν έχουµε καθόλου χρόνο να δούµε και να µιλήσουµε µε τον γιατρό µας.

When I was introduced to Grigorios Clinic, I was given the sense of safety and reassurance as I 
trusted them, but I cannot say that any longer and strongly believe we need to apply pressure, and 
communicate better to get the necessary results.

Δεν µε ενηµερώνει κάνεις. Ούτε γιατρός ούτε κανείς για τα φάρµακα που δεν είναι επιβλαβή.

The clinic is not informative at all. The doctors are just too busy dealing with a lot of patients and 
you are left in the dark. Even calling the clinic is difficult. Ας πούµε ότι η Γρηγόρειος Κλινική δεν 
είναι και η καλύτερη στο follow-up.

Όταν παίρνω τηλέφωνο στην κλινική για απορίες έιτε για να µιλήσω µε  κάποιον γιατρό, ΠΟΤΕ δεν 
είναι καποιος διαθεσιµος και συνήθως (90% των περιπτώσεων) µου λεν  να τους πάρω τηλέφωνο 
το απόγευµα (που δεν υπάρχει γιατρός εκει).

If the DRs are available and happy to be able to talk or even online chat or during time slots for 
persons to call if they have questions.

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



N=77Εκπαίδευση	και	Ευκαιρίες	(1)

Στους	τελευταίους	12	μήνες	ενδιαφέρθηκες	να	αποκτήσεις	νέες	ικανότητες;



Depression and lack of money

I would like to go back to uni to finish PhD but it's not the easiest of times financially or health wise

It will cost me money to be trained.

Κανένα. Σκέφτοµαι να ξεκινήσω και 2ο διδακτορικό.

Μιλάνε για µεταδοτικες ασθενείες  και µε πιάνει πανικός. Μιλάνε ακόµη σαν να µην έχουν 
δικαίωµατα για υπηρεσίες ή οροθετικοί. Σαν να είναι µεταδοτική

N=18Εκπαίδευση	και	Ευκαιρίες	(2)

Τι	είδους	προβλήματα	αντιμετώπισες	
στην	προσπάθεια	σου	να	αποκτήσεις	νέες	ικανότητες;

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



N=10Εκπαίδευση	και	Ευκαιρίες	(3)

Τι	είδους	βοήθεια*	πιστεύεις	θα	έκανε	τη	διαφορά	
σε	σχέση	με	τη	προσπάθεια	σου	να	αποκτήσεις	νέες	ικανότητες;

Ακόµα €200 ανά µήνα.

Οικονοµική στήριξη από το κράτος.

Οικονοµική.

Perhaps guidance in available posts and scholarships.

Περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Δε γνωρίζω.

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά	



Σχόλια	Συμμετεχόντων	(1)
Ανάγκη λήψης βιταµίνης D και χαπιών medoprazole για το στοµάχι (µας τα έχει κόψει η Γρηγόρειος).  Απαραίτητο το επίδοµα να αυξηθεί και να ανέβει στα επίπεδα των 
άλλων ευρωπαϊκών κρατών, προκειµένου να ζούµε πιο άνετα και να διατρεφοµαστε και πιο σωστά (είναι ακριβή η διατροφή του οροθετικού).  Η Βουλή να πιέσει ώστε 
το ποσό ανέβει στα €600 ευρώ, όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο Υγείας.  Βουλευτές µε τους οποίους επικοινώνησα πριν 10 µήνες είχαν πει ότι θα υποβάλουν 
ερώτηση στον υπουργό σχετικά. Ακόµα περιµένουµε.  Εγώ ζω σχετικά καλά από οικονοµικής πλευράς. Ξέρω οροθετικά παιδιά που ζουν κάτω από τα όρια της 
φτώχειας όµως.
Ειναι µεγαλο προβληµα να πρεπει να αλλαζω Πολη για να δω γιατρο. Επισης λογω γεσυ δεν υπαρχει δυνατότητα προµηθειας µε φαρµακα εκτως αντιρετροϊκων µε 
αποτελεσµα να εκτηθεµε καθε φορα σε διαφορετικο γιατρο για να λαβω φαρµακα το οποια δεν θα χρειαζόµουν αν δεν ηµουν οροθετικος...
Ζωή χωρίς το στίγµα, δικαίωµα να έχω εισοδήµατα για να µένω µόνος όπου δεν θα έχω το άγχος να βρει κάποιος τα φάρµακα µου και να µπορώ να είµαι ανεξάρτητος
Η αναγκαστική µετακίνηση µου στην Λάρνακα κάθε δίµηνο για την φαρµακευτική µου αγωγή, και λόγο δουλειάς ειναι πολυ δύσκολο...νοµίζω κάποια στιγµή πρέπει να 
βρεθεί και µια λύση για το συγκεκριµένο θέµα....ακόµα και για την τυχαία δόση αίµατος, πάλι δύσκολο!!!
Η ζωή είναι τόσο σύντοµη και µε τον οροθετισµο απόµακρη λερωµενη απόλυτα µονακσιασµενη. Επιµένω στα group therapi. Μικρές οµάδες συγκεντρώσεις µε τον την 
ψυχολόγο η ψυχίατρο εκτιµώντας τα κριτήρια όργανον όντας τις οµάδες ο ψυχολόγος η ψυχίατρος. Θα βοηθήσει πολύ να αντιµετωπιζοντας και κάποια θέµατα οµαδικά 
και στηρίζοντας.
Η κοινή ανάγκη όλων είναι να λειτουργεί σε κάθε πόλη µια κλινική για τον H.I.V. που όµως θα είναι του ίδιου βεληνεκούς µε τη Γρηγόριο Κλινική.  Το µόνο κοµµάτι της 
υγείας που πρέπει να µας κάνει περιφανούς. Κέντρα νοσηλείας σε όλες τις πόλεις µε γιατρούς και νοσηλευτές µε το ΣΠΑΝΙΟ ήθος, αγάπη και προστασία στον καθένα 
όπως το προσωπικό της Γρηγορίου Κλινικής  Ευχαριστούµε που υπάρχουν.
Θα ήθελα µια πιο αποδεκτική κοινότητα οροθετικών ατόµων για διάλογο / σηµασία της συλογικότητας. Ο πρώτος ψυχίατρος που επισκέφθηκα δεν µπορούσε να 
καταλάβει την έννοια του στίγµατος γιατί όπως µου εξήγησε "ο HIV δεν φαίνεται. Δεν είσαι µαύρος".
Θα ήθελα να λαµβάνω τα χάπια µου χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνω στο νοσοκοµείο ή τουλάχιστον να τα λαµβάνω ποιο αραιά. (να µε προµηθεύουν για 
περισσότερους µήνες).  Θα ήθελα να υπάρχει καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητάς µου κατά την παρουσία µου στην κλινική (εξετάσεις, παραλαβή φαρµάκων, κ.α.)  
Θα ήθελα να µου τηλεφωνεί ψυχολόγος για να ελέγχει αν είµαι καλά και αν θέλω να µιλήσω.  Κατά καιρούς η ψυχολογία µου πέφτει καθώς ανησυχώ για την κατάσταση 
της υγείας µου στο µέλλον και την ικανότητα µου να δουλεύω και να αντιµετωπίζω δύσκολες καταστάσεις. θα ήθελα να ξέρω πως αν στο µέλλον δεν µπορώ να 
εργαστώ, η οικονοµική βοήθεια που µου παρέχεται αυτή τη στιγµή θα αυξηθεί.
Θα µπορούσε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση στη Γρηγόριο κλινική και λίγο πιο ευχάριστο/προσιτό περιβάλλον.
Κάθε πέµπτη που είναι τα ραντεβού για τις σχετικές εξετάσεις δεν πολυβολεύουν οι ώρες (πχ αρχίζεις δουλειά στις 6:30 και µένεις εχτος λάρνακας) και που βλέπει ο 
ένας τον άλλο και  αρχίζει η ντροπή και ο σχολιασµός και δεν υπάρχει από όλους η  εχεµύθεια αφου ζούµε σε µια µικρή κοινωνία.
Καλυτερη πρόσβαση στην αντιρετροικη θεραπεια, η παρουσα διαδικασια µας δυσκολευει αφανταστα. παροχη νεων χαπιων πιστευω δεν λαµβανουν τα πιο προσφατα 
εγκεκριµενα σκευασµατα τα οποια ειναι και λιγοτερο επιβλαβη. να καταρτηστει καλυτερα η Γρηγοριος τοσο σε θεµατα προσωπικων δεδοµενων και διαφυλαξη τους οσο 
και σε ανθρωπινο δυναµικο. η χορηγια αν και για µενα ειναι ικανοπιητικη σε αλλες Ευρωπαϊκες χωρες ειναι πολυ πιο ψηλη που σιγουρα αυτο θα ηταν βοηθητικο ισως 
βοηθουσε και στο να µειωθει το καθηµερινο αγχος. αλλα για µενα το κυριοτερο ειναι να διασφαλιστει η προστασια των προσωπικων µας δεδοµενων τοσο στη κλινικη 
οσο και στη κοινωνια και η βελτιωση της ιατροφαρµακευτικης µας περιθαλψης, αξίζουµε καλυτερης ποιοτητας θεραπεια
Κατά την εύρεση εργασίας στον τοµέα µου ζητείται από τον εργοδότη τεστ για ΣΜΝ. Μέχρι στιγµής, για καλή µου τύχη, δε µου ζητήθηκε, στο µέλλον δεν ξέρω πώς θα 
το διαχειριστώ, εάν και εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο.
Ο εκσυγχρονισµός της Γρηγορείου κλινικής στα πρότυπα άλλων ευρωπαικών κέντρων για την φροντίδα ατόµων µε ΗIV  είναι κάτι που αν µη τι  αλλο θα έκανε την ζωή 
µας εµας των οροθετικών καλύτερη
Ποιό ψηλό επίδοµα (€500 αντι €300) Ποιό  φιλική  στη γρηγόρειο  ιδικά  τα στελέχη  (sister-προησταµένους) Και η αναλύσης να γίνονται και άλλες µέρες και µε 
ραντεβού για αποφυγή  µε άλλους ασθενείς  (αποφυγή κατινιές και  κουτσοµπολία) Και φάρµακα  αντί κάθε 2 µήνες κάθε  4-5  ιδικά αν δεν µένεις λάρνακα

N=35

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



N=35Σχόλια	Συμμετεχόντων	(2)
Perisoteri enimerosi-simparastasi-auksisi esodon

Psixologikoi, oikonomiki stiriksi opos kai anigma theseon apo kivernisi gia mas

Κάποιος να ενδιαφέρθη πρωσοπηκος Να λύση προβλήµατα κάθε περίπτωσης.. Πρωσοπικα και µε Αγάπη να τα επιλιγη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
ΌΧΙ.  .. ΣΚΟΤΕΙΝΌΝ ΣΧΕΔΙΩΝ..!.. Και όχι ΝΑ τα λέµε για ΝΑ τα ΛΕΜΕ..

Enas sintrofos tha allaze ta panta sti zwi mu

-easier access at grigorios clinic -more trained staff -train the existing staff so they improve their social skills and their approach to the patients  - PRIVACY

1. Group sessions for PLWH 2. Medical cannabis benefits  3. Privacy professionalism for PLWH in the whole GESI system.

A dedicated G.P for hiv positive individuals increase of financial help Rent sabciti  Access to employment

A more reliable call centre for people living with HIV that can provide answers or refer you to someone that can

Apart from pills? None that I can think of which would be helpful

As PLWH if I would underline the problem of chemsex. The need for Group meetings. Medical cannabis consideration.  As far as Grigorios clinic I d wish for 
consistency and coordination with the labs and on providing information regarding patients scheduled blood tests analysis.

Health/Medical insurance for hiv+ people. A general healthcare plan for hiv+ people. Because of the poor education on the subject to the general public/society, people 
are scared, ignorant and biased, in results to make it difficult to come out to people i meet which makes me feel more stigmatised.

I need love, acceptance , good friends, money(job), house

I think that in the clinic the hiv patients should have more psychological support.  I Know we have Yvonne.  Patients need more psychological support. In the world hiv 
patients already use now generation pills......this is cruel.  And this should not be like this.

I would prefer to collect my meds on 3 months bases. And to be referred to an understanding professional to help me with depression and anxietie

Non profit organizations and support groups can voice our concern and help us ask for the help that we need. Therefore we need to show our support to them so that, 
in turn, they can speak out for us.   We also need to speak up, and dispel the anonymity/stigma  which is hindering this fight against HIV/AIDS. I am willing to write to 
the ministry of health as I can see their poor reactions to the matter.

The Cyprus republic has to support more the HIV patients.

The HIV benefit could be more. It's quite funny how Greece is able to provide 700€ benefits when the whole country is in recession still, and in Cyprus the government 
decided that we should get the minimum.

We need a better health care system, more digitally updated and our GP should be in contact with Gregorios Clinic in Larnaca. Also we could receive the pills via our 
GP, so that we don't need to take the day of work to get to Larnaca Hospital during the morning, for the hospital's pharmacy opening hours.

Would be nice to have our clinic doctors assigned to us on gesy, as third parties would not be able to take informed decisions for our health. Also, pressure might be 
necessarily applied to the ministry of health for the enforcement of better healthcare policies to assure that patients are dealt with a humane approach and with the 
necessary tools. Of course the effort is appreciated, but there is always room for improvement. Thank you!

Je besoin d'aide de soutien

*	οι	ανωτέρω	αναφορές	τίθενται	σε	τυχαία	σειρά,	όπως	συμπληρώθηκαν	στα	ερωτηματολόγια,	χωρίς	διορθώσεις.



Μέρος	Β΄

ΠΟΙΟΤΙΚΗ	ΕΡΕΥΝΑ



N=21Δημογραφικά	στοιχεία	(1):	Υπηκοότητα	Δείγματος



N=21Δημογραφικά	στοιχεία	(2):	Ταυτότητα/Έκφραση	Φύλου



N=21Δημογραφικά	στοιχεία	(3):	Ηλικιακή	διασπορά

Μέση	Ηλικία:	41.3	
(min:	27	/	max:	80)



N=21Δημογραφικά	στοιχεία	(4):	Επίπεδο	Μόρφωσης

Πανεπιστημιακή/Κολλεγιακή	
Εκπαίδευση	(17)

Δημοτική/Μέση	
Εκπαίδευση	(4)



N=21

14.3% 14.3% 71.4%

Γνώση	θεραπειών	για	τον	HIV

Έτος	πρώτης	διάγνωσης



• 20	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	δήλωσαν	ότι	είναι	αρκετά	ή	πολύ	
ικανοποιημένοι/ες	από	τους/τις	επαγγελματίες	υγείας	της	Γρηγορείου	Κλινικής	και	
θεωρούν	ότι	είναι	κατάλληλα	εκπαιδευμένοι/ες	και	με	σωστή	αντιμετώπιση	προς	
τους/τις	ασθενείς.	Ανέφεραν	ότι	παρόλο	που	είναι	μικρός	ο	αριθμός	των	γιατρών	σε	
αναλογία	με	τον	πληθυσμό	των	ασθενών,	εντούτοις	τα	βγάζουν	πέρα	λόγω	του	
υπέρμετρου	ζήλου	και	της	εργατικότητας	τους.	Κάποιοι/ες	δήλωσαν	ότι	είναι	
απαραίτητο	να	αυξηθεί	ο	αριθμός	των	γιατρών.

«Ξέρεις,	όταν	έχεις	κάτι	τέτοιο	τους	νοσηλευτές	και	τους	γιατρούς	σου	τους	βλέπεις	
πραγματικά	σαν	αγγέλους.	Είναι	όλοι	τους	υπέροχοι.	Πραγματικά	είναι	σαν	να	τους	
πήρες	και	τους	διάλεξες	απ’	τον	παράδεισο.	Νομίζω	πως	η	Γρηγόρειος	κλινική	είναι	ό,τι	
πιο	σωστό	και	άρτια	εργαζόμενο	αυτή	τη	στιγμή	στο	θέμα	υγείας	στην	Κύπρο.»	(Σ13)	

«Αλλά	τα	άτομα	που	είναι	εκεί	δουλεύκουν.	Άρα	το	προσωπικόν	εν	οκ,	αλλά	το	σύστημα	
της	Κλινικής	εν	λάθος.	Τζιαι	τούτο	πρέπει	να	το	δει	το	Υπουργείο	Υγείας	τζιαι	ο	ΟΚΥπΥ.»	
(Σ4)

Ιατρική	φροντίδα	και	σχέσεις	με	επαγγελματίες	υγείας	(1)



• 12	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	αντιλαμβάνονται	ότι	υπάρχει	αρκετός	φόρτος	
εργασίας	στη	Γρηγόρειο	Κλινική	και	αυτό	απαιτεί	καλύτερη	οργάνωση,	καθώς	και	
εκσυγχρονισμό	του	συστήματος.	Αυτό	θα	μπορούσε	να	προσφέρει	τη	δυνατότητα	
στους/στις	οροθετικούς	να	ενημερώνονται	ηλεκτρονικά	για	τη	δική	τους	κατάσταση	
υγείας,	αλλά	και	για	ιατρικά	θέματα	και	νέα	που	αφορούν	τον	HIV.	Μέσω	αυτής	της	
διαδικασίας		μπορούν	να	αισθάνονται	περισσότερο	ασφαλείς	αφού	θα	
ενημερώνονται	και	θα	έχουν	συχνότερη	επικοινωνία	με	τους	επαγγελματίες	υγείας.

«Αν	μπορούσα	να	προτείνω	κάποια	πράγματα	θα	έλεγα	ότι	πρέπει	να	προσληφθούν	
για	την	οργάνωση,	άτομα	που	μπορούν	να	το	διαχειριστούν	τούτο	το	πράμα.	Όχι	
νοσηλευτές,	όχι	γιατροί.	Δεν	σημαίνει	ότι	δεν	μπορούν	να	το	κάνουν,	απλά	κάπου	
χάνουν	το	μπαλάκι.	Γιατί…τζιαι	να	το	οργανώσουν,	τζιαι	να	έρτει	κάποιος	άλλος,	
διάφοροι	να	κάνουν	τις	εξετάσεις,	τζιαι	να	γράψουν	συνταγή….	Χάνουν	το	μπαλάκι	
κάπου.	Αν	το	οργανώναν	καλύτερα	σίγουρα	θα	είχαν	πολύ	καλύτερα	
αποτελέσματα.»	(Σ12)

Ιατρική	φροντίδα	και	σχέσεις	με	επαγγελματίες	υγείας	(2)



• 6	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	ανέφεραν	ότι	η	διαδικασία	παραλαβής	των	
φαρμάκων	θα	μπορούσε	να	γίνεται	από	το	κάθε	άτομο	στην	πόλη	όπου	κατοικεί,	
μέσω	του	νοσοκομείου	ή	του	φαρμακείου	της	γειτονιάς.	Η	διευθέτηση	αυτή	
προσφέρει	μεγαλύτερη	ασφάλεια	και	προστασία	του	ιατρικού	απόρρητου.	

«Τα	φάρμακα	γιατί	δεν	μπορούμε	να	τα	παίρνουμε	από	το	νοσοκομείο	της	πόλης	μας;	
Πρέπει	να	σηκωθώ	πολύ	πρωί	για	να	πάω	Λάρνακα	να	τα	πάρω	τζιαι	να	επιστρέψω	στην	
πόλη	μου	στη	δουλειά	μου.	Ή	ας	μπορούμε	να	τα	πιάνουμε	κάθε	6	μήνες	και	όχι	κάθε	2.»	
(Σ6)

Ιατρική	φροντίδα	και	σχέσεις	με	επαγγελματίες	υγείας	(3)



• 3	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες,	στηριζόμενοι/ες	σε	προσωπικές	τους	εμπειρίες	
σε	νοσοκομεία	του	εξωτερικού,	ανέφεραν	ότι	η	διαφορά	σε	επίπεδο	οργάνωσης	των	
κλινικών	για	HIV/AIDS	στο	εξωτερικό	σε	σχέση	με	την	κλινική	στην	Κύπρο	είναι	μεγάλη.	
Ανέφεραν	ότι	είναι	άμεση	η	ανάγκη	οργάνωσης	και	εκσυγχρονισμού	του	
συστήματος	της	Γρηγορείου	Κλινικής.	

«Στην	Αγγλία	υπήρχε	παραπάνω	ενημέρωση.	Έκανες	τις	εξετάσεις	και	σου	τις	έστελναν	
ηλεκτρονικά.	Έκλεινες	ραντεβού	με	τον	ιατρό	και	συζητούσες	όλα	τα	θέματα.	Εδώ	εν	
τα	έχουν	τούτα.»	(Σ5)

Ιατρική	φροντίδα	και	σχέσεις	με	επαγγελματίες	υγείας	(4)



• 3	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες,	στηριζόμενοι/ες	σε	προσωπικές	τους	εμπειρίες,	
ανέφεραν	ότι	είναι	άμεση	η	ανάγκη	επιμόρφωσης	των	επαγγελματιών	υγείας	στον	
ιδιωτικό	και	δημόσιο	τομέα	για	βασικά	θέματα	που	αφορούν	τον	HIV/AIDS	(τρόποι	
μετάδοσης,	τρόποι	προστασίας,	κ.α.).	Κάποιοι/ες	από	τους/τις	υπόλοιπους/ες	
συμμετέχοντες/ουσες	ανέφεραν	ότι	τις	περισσότερες	φορές	–επειδή	δεν	υπάρχει	
λόγος,	κατά	τη	γνώμη	τους-	δεν	ενημερώνου	τους	γιατρούς	που	επισκέπτονται	για	την	
κατάσταση	υγείας	τους.	Σε	κάποιες	περιπτώσεις	αυτό	συμβαίνει	και	με	τους	
προσωπικούς	γιατρούς.

«Μου	έτυχε	από	2	γιατρούς	σε	διαφορετικές	περιπτώσεις	να	αρνηθούν	να	με	
περιθάλψουν	από	φόβο	και	άγνοια.	[…]	Ένας	σε	κρατικό	νοσοκομείο	και	
ένας	σε	ιδιωτική	κλινική.»	(Σ19)

Ιατρική	φροντίδα	και	σχέσεις	με	επαγγελματίες	υγείας	(5)



• 8	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	ανέφεραν	ότι	είναι	αναγκαία	η	αύξηση	του	
επιδόματος	που	λαμβάνουν	από	το	κράτος.	Υπάρχουν	άνθρωποι	που	λόγω	στίγματος	
ή	λόγω	σοβαρών	παρενεργειών	από	τα	φάρμακα	δεν	μπορούν	να	εργαστούν,	κι	έχουν	
ανάγκη	μεγαλύτερης	στήριξης	από	το	κράτος.

«Ε,	όταν	ένας	Παφίτης	σηκωθεί	να	πάει	στη	Λάρνακα…	καταλαβαίνεις.	Θα	έπρεπε	να	
μου	έχει	ένα	ποσό	που	να	αγγίζει	έστω	τον	βασικό	(μισθό)	ώστε	να	μπορώ	κι	εγώ	να	
έχω	ένα	backup	σε	περίπτωση	που	με	διώξουνε	(από	τη	δουλειά).	Όχι	γιατί	θέλω	να	
κάθομαι.	Δεν	θέλω	να	είμαι	ο	άρρωστος	και	να	κάθομαι.	Αλλά	τι	να	τα	πρωτοκάνω	
τα	300	ευρώ	αν	δεν	έχω	δουλειά;	Έχω	δει	άτομα	στην	κλινική	που	όποτε	πάω	είναι	
μέσα.	Τι	να	κάνουν	αυτά	τα	άτομα;	Κι	εγώ	είμαι	καλά	και	μπορώ	να	δουλέψω.	
Υπάρχουν	άλλοι	που	έχουν	πολλές	παρενέργειες.	Ποιος	θα	κρατήσει	στη	δουλειά	
του	κάποιον	έτσι;	Χωρίς	να	κατηγορώ	τον	εργοδότη.»	(Σ13)

Οικονομική	Στήριξη



• 14	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	δήλωσαν	ότι	η	σεξουαλική	τους	ζωή	
επηρεάστηκε	λόγω	του	HIV	Status	τους,	και	ειδικά	την	πρώτη	περίοδο,	μετά	τη	
διάγνωση.	

«Γενικά	τον	πρώτον	καιρό,	ας	πούμε	μπορεί	να	έκαμνα	με	κάποιον	σεξ,	τζιαι	παρόλο	που	
υπήρχε	τζιαι	το	προφυλακτικό,	εγώ	είχα	συνέχεια	στο	νου	μου:	«Αν	βρεθεί	τωρά	
θετικός	ή	αν	σπάσει	το	προφυλακτικό	ή	αν	τούτος	κολλήσει	που	κάποιον	άλλον	τζιαι	
έρτει	τζιαι	πει	μου	ότι	εγώ	τον	κόλλησα».	Τζιαι	τούτον	επηρέαζεν	με	πάρα	
πολλά»	(Σ8)

Προσωπικές	Σχέσεις	(1)



• 	13	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	ανέφεραν	ότι	επιλέγουν	να	μην	αποκαλύψουν	
το	HIV	Status	τους	στο	οικογενειακό	και	φιλικό	περιβάλλον,	ώστε	να	μην	
διασαλευθούν	οι	σχέσεις	τους	και	να	μην	προκαλέσουν	άγχος	και	φόβο	στην	οικογένεια	
και	στους	φίλους	τους.

«Κανένας	δεν	ξέρει	τίποτα	από	την	οικογένειά	μου	και	ελπίζω	να	μην	χρειαστεί	ποτέ.	
Δεν	τους	θέλω	να	στεναχωρηθούν,	αλλά	τζιαι	επειδή	δεν	ξέρουν	καν	ότι	είμαι	γκέι.	
Ζω	διπλή	ζωή	τζιαι	είμαι	συνέχεια	αγχωμένος.»	(Σ15)

Προσωπικές	Σχέσεις	(2)



• 4	στους/στις	16	συμμετέχοντες/ουσες,	που	γνωστοποίησαν	το	HIV	Status	τους	σε	
πρόσωπα	του	οικογενειακού	ή/και	φιλικού	τους	περιβάλλοντος,	δήλωσαν	ότι	βίωσαν	
απόρριψη	από	κάποια	άτομα	στα	οποία	είχαν	μιλήσει.	

«Στα	δικά	μου	άτομα	(φίλους)	που	το	είπα	εξαφανιστήκαν	όλοι.	Υποτίθεται	όχι	με	
αφορμή	τούτο,	αλλά	κατά	κάποιον	μυστήριο	τρόπο…	Ξέρεις	μετά	από	15	και	9	
χρόνια	καθημερινής	επαφής…	εχαθήκαμεν.»	(Σ4)

«Που	τα	κακά	είναι	ότι	έχασα	πάρα	πολλούς	φίλους	[…].	Ούτε	ένα	τηλέφωνο	να	δουν	
αν	ζω	ή	αν	επέθανα,	καθόλου»	(Σ1)

Προσωπικές	Σχέσεις	(3)



• 7	στους/στις	18	συμμετέχοντες/ουσες	που	εργάζονται,	ανέφεραν	ότι	αντιμετώπισαν	
διακρίσεις	στον	χώρο	εργασίας	τους,	καθώς	και	αρνητικές	συμπεριφορές	και	στάσεις	
απέναντι	σε	ανθρώπους	που	ζουν	με	HIV.

«[…]	Το	μόνο	πρόβλημα	που	αντιμετώπισα	στις	αρχές	ήταν	η	αντιμετώπιση	των	
συναδέλφων,	που	λογικά	δεν	έπρεπε	να	το	ήξερε	κανένας	αλλά	τελικά	το	ήξεραν	
μέχρι	και	οι	καθαρίστριες.	Υπήρξαν	κάποιες	αντιδράσεις	τις	οποίες	έμαθα	αργότερα	
εγώ.	[…]»	(Σ1)

«Στην	παλιά	μου	δουλειά	πριν	διαγνωστώ	είχα	ακούσει	πολλές	πελλάρες.	
Τζιαι	για	τούτο	(HIV),	τζιαι	για	τους	γκέι.»	(Σ6)

Διακρίσεις	(1)



• 6	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	δήλωσαν	ότι	είχαν	βιώσει	και	βιώνουν	
διακρίσεις	από	επαγγελματίες	υγείας,	διαφόρων	ειδικοτήτων,	στον	ιδιωτικό	αλλά	και	
στον	δημόσιο	τομέα.

«Ο	πρώτος	γιατρός	για	να	καταλάβεις	όταν	του	το	είπα	ήρθε	ντυμένος	σαν	
αστροναύτης	και	με	πολύ	γρήγορες	διαδικασίες	τελείωσε	σε	5	λεπτά.	Ήταν	
οδοντίατρος	και	πήγα	για	καθαρισμό.	Μάλιστα	στον	συγκεκριμένο	πήγα	με	
παραπεμπτικό	της	Γρηγορίου.»	(Σ19)

Διακρίσεις	(2)



• 10	στους/στις	21	συμμετέχοντες/ουσες	μοιράστηκαν	αρνητικές	συμπεριφορές	και	
διακρίσεις	που	βίωσαν	από	τον	κοινωνικό	περίγυρο.	Ιδιαίτερα	σε	μικρές	κοινότητες,	
όπου	είναι	πιο	εύκολο	να	μάθει	ο	κοινωνικός	περίγυρος	για	το	HIV	Status	ενός	ατόμου,	
οι	διακρίσεις	είναι	πολύ	πιο	έντονες	και	από	μεγαλύτερη	μερίδα	του	κόσμου.		
Η	άγνοια	και	η	παραπληροφόρηση	είναι	αυτό	που	προκαλεί	τις	διακρίσεις.

«Παντού	όπου	το	μαθαίναν	άλλαζε	η	αντιμετώπισή	τους.	Δηλαδή	το	έμαθε	η	
κομμώτρια	τζιαι	μου	έλεγε	ότι	της	έκαναν		παράπονο	άλλες	πελάτισσες.	Η	
αισθητικός	το	ίδιο.	Με	πήρε	τηλέφωνο	τζιαι	μου	ζήτησε	να	μην	ξαναπάω.»	(Σ16)

Διακρίσεις	(3)



• 	2	στους/στις	3	συμμετέχοντες/ουσες	που	έχουν	παιδιά,	ανέφεραν	ότι	διακρίσεις	λόγω	
του	HIV	Status	τους	βίωσαν	και	τα	παιδιά	τους.	Οι	διακρίσεις	αυτές	προέρχονταν	
κυρίως	από	τον	κοινωνικό	περίγυρο	και	το	σχολικό	περιβάλλον.

«Έζησεν	τζιαι	ο	γιος	μου	παρόμοια	πράγματα.	Το	ανέφερε	σε	μια	φίλη	του	η	οποία	το	
συζήτησε	με	την	υπόλοιπη	τάξη	τζιαι	τους	καθηγητές	τζιαι	όταν	το	έμαθαν	ζήτησαν	
την	απομάκρυνση	του	που	το	σχολείο.»	(Σ17)

Διακρίσεις	(4)



«Αν	δεν	υπήρχε	το	στίγμα	ή	αν	υπήρχε	η	σωστή	εκπαίδευση	φυσικά	τζιαι	θα	μου	ήταν	
πιο	εύκολο	τζιαι	στο	να	το	μοιραστώ	με	άλλους.»	(Σ12)

• Αρκετοί/ες	από	τους/τις	συμμετέχοντες/ουσες	δήλωσαν	ότι	πιθανότατα	ο	λόγος	που	
μπορεί	να	μην	έχουν	βιώσει	διακρίσεις	μέχρι	στιγμής,	είναι	το	γεγονός	ότι	δεν	
αποκαλύπτουν	το	HIV	Status	τους	ούτε	στον	κοινωνικό	περίγυρο,	αλλά	ούτε	και	στον	
χώρο	εργασίας.	Αναφέρουν	ότι	αν	υπήρχε	σωστή	ενημέρωση	και	καταπολέμηση	των	
διακρίσεων	και	του	στίγματος,	δεν	θα	ένιωθαν	την	ανάγκη	να	το	κρύβουν.

Διακρίσεις	(5)



Μέρος	Γ΄

ΑΝΑΛΥΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	
της	παρούσας	έρευνας	(2020)	

και	σύγκριση	με	τα	αποτελέσματα	του	2007.



Πλαίσιο
Νέες	εγγραφές	οροθετικών	στο	σύστημα	υγείας	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας

1986-2020	
1434	συνολικές	νέες	εγγραφές

1986 202020102000

Πηγή:		
-	EDCD,	https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf,		
-	Στατιστικά	του	Υπουργείου	Υγείας	Κύπρου.

Κατά	την	τελευταία	δεκαετία,	ο	όγκος	εργασίας	στην	Γρηγόρειο	Κλινική	έχει	διπλασιαστεί,		
ενώ	o	αριθμός	του	προσωπικού	της	κλινικής	έχει	παραμείνει	ο	ίδιος.

1990

2011-2020	
753	νέες	εγγραφές

1986-2010	
681	νέες	εγγραφές

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf


Άγχος	ή/και	Κατάθλιψη	(1)
Το	ποσοστό	όσων	είχαν	βιώσει	προβλήματα	σχετικά	με	άγχος	ή	κατάθλιψη	κατά	τους	
τελευταίους	12	μήνες	σχεδόν	διπλασιάστηκε	από	36%	το	2007	σε	63,6%	το	2021.

Έρευνα	2007

Έρευνα	2021

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:	
• οικονομικό	ζήτημα,	
• έλλειψη	εργασίας,	
• δυσκολία	στη	μετακίνηση	προς	τη	Γρηγόρειο,	
• μοναξιά	και	η	κοινωνική	απομόνωση

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:	
• οικονομικό	ζήτημα,	
• έλλειψη	εργασίας,	
• δυσκολία	στη	μετακίνηση	προς	τη	Γρηγόρειο,	
• μοναξιά	και	η	κοινωνική	απομόνωση	
• άγχος	ως	αποτέλεσμα	χρήση	ουσιών,		
• άγχος	λόγω	της	έλλειψης	φαρμάκων	HIV	που	

παρατηρήθηκε	κατά	το	έτος	2020	
(πανδημίας	Covid-19),	

• αυτοκτονικές	τάσεις.



Άγχος	ή/και	Κατάθλιψη	(2)
Στην	παρούσα	έρευνα,	μόνο	οι	μισοί/ες	από	όσους	δήλωσαν	προβλήματα	άγχους/κατάθλιψης	ζήτησαν	
και	έλαβαν	βοήθεια	(44,9%),	ποσοστό	ευτυχώς	μεγαλύτερο	από	εκείνο	της	έρευνας	του	2007	(18,2%).	

Έρευνα	2007

Έρευνα	2021

Ζήτησαν	και	έλαβαν	βοήθεια	από:	
• ψυχολόγο,	τηλεφωνική	γραμμή	βοήθειας,	
• από	τη	Γρηγόρειο	Κλινική,	
• από	οικογένεια/φίλους.

Ζήτησαν	και	έλαβαν	βοήθεια	από:	
• ψυχολόγο,	τηλεφωνική	γραμμή	βοήθειας,	
• από	τη	Γρηγόρειο	Κλινική,	
• από	οικογένεια/φίλους,	
• από	Μ.Κ.Ο.	
• από	εξωτερικούς	γιατρούς	
• από	ψυχίατρους



Χρήση	Ουσιών	/	Αλκοόλ	(1)

Χρήση	ουσιών	
έστω	και	μια	φορά

Χρήση	ουσιών	
στους	τελευταίους	

12	μήνες*

Δεδηλωμένη	
προβληματική	
χρήση	ουσιών	
ή/και	αλκοόλ:

Ζήτησαν	και	
Έλαβαν	
βοήθεια

52%

26%

16%

7%

*	Οι	κύριες	ουσίες	που	αναφέρονται	είναι	
η	κάνναβη	και	η	κοκαΐνη,	αλλά	με	
μεγαλύτερη	συχνότητα	αναφέρονται	οι	
Crystal	Meth	&	G,	ουσίες	που	
συναντώνται	στο	Chemsex.	



Χρήση	Ουσιών	/	Αλκοόλ	(2)
*	Το	είδος	βοήθεια	θα	έκανε	τη	διαφορά	
στα	πρόβλημα	εθισμού	ουσιών/αλκοόλ;	

• Η	συχνότερη	επαφή	με	τη	Γρηγόρειο,	
• Ομαδική	θεραπεία	και	εξειδικευμένες	
υπηρεσίες	απεξάρτησης	(chemsex).

Χρήση	ουσιών	
έστω	και	μια	φορά

Χρήση	ουσιών	
στους	τελευταίους	

12	μήνες

Δεδηλωμένη	
προβληματική	
χρήση	ουσιών	
ή/και	αλκοόλ:

Ζήτησαν	και	
Έλαβαν	
βοήθεια*

52%

26%

16%

7%



“Μετά την αποκάλυψη του HIV Status µου σε άτοµα της gay κοινότητας 
είχα προσβολές, αποµόνωση, µου ακύρωσαν ραντεβού, απορριψη από 

ερωτικούς συντρόφους.”

Θεραπείες,	Ερωτικές	σχέσεις	και	HIV	(1)
• Η	Αντιρετροϊκή	Θεραπεία	φαίνεται	να	δυσκολεύει	αρκετά	τους	ανθρώπους	που	ζουν	με	HIV,	
σωματικά,	αλλά	και	ψυχολογικά:		

• Ενοχλήσεις	στο	στομάχι	και	στις	αρθρώσεις,	δυσανεξίες,	
• Κόπωση,	Δερματοπάθειες,	Αναγούλα,	Ζαλάδες,	
• Αυπνία	και	διαταραχές	ύπνου,	Αλλαγές	στη	διάθεση.	

• Το	24.7%	δηλώνει	ότι	έχει	αντιμετωπίσει	προβλήματα	στην	προσπάθεια	ενημέρωσης	για	HIV	
θεραπείες	κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες,	θεωρώντας	ότι	το	σύστημα	στη	Γρηγόρειο	πρέπει	
να	εκσυγχρονιστεί	(συχνότητα	αναλύσεων/παρακολούθησης,	παραλαβή	φαρμάκων,	
ψηφιοποίηση	υπηρεσιών,	επιπλέον	κατάρτιση	νοσηλευτικού	προσωπικού	κ.α.).	

• Το	39%	δηλώνει	προβλήματα	στην	ερωτική	του	ζωή	κατά	τους	τελευταίους	12	μήνες:	
• άγχος/καταθλιπτικές	τάσεις	λόγω	του	HIV	status	τους,	
• φόβο	μετάδοσης	αφού	δεν	εξετάζεται	συχνά	για	το	ιικό	φορτίο	του,	
• δυσκολία	να	μοιραστούν	το	HIV	status	τους	με	συντρόφους,	
• φόβο	μη	μαθευτεί	το	HIV	status	τους,	
• στίγμα	εντός	της	ΛΟΑΤΚΙ+	κοινότητας	έναντι	των	ανθρώπων	που	ζουν	με	HIV,	
• απώλεια	στυτικής	λειτουργίας,		
• εσωτερικευμένο	στίγμα	που	αφορά	τον	HIV/AIDS.



Θεραπείες,	Ερωτικές	σχέσεις	και	HIV	(2)

• Το	37.7%		δηλώνει	ότι	έχει	σταθερό/η	σύντροφο.	Από	αυτούς/ες,	τα	2/3	έχουν	
μοιραστεί	το	HIV	status	τους	με	τους/τις	συντρόφους	τους.	

• Το	97.4%	δηλώνει	ότι	λαμβάνει	τακτικά	την	αγωγή	του.	Το	81.8%	γνωρίζει	ότι	ο	
ιός	είναι	Μη-Ανιχνεύσιμος	(Undetectable)	και	οι	ίδιοι/ες	Μη-Μεταδοτικοί	
(Untransmitable).	

• Μόνο	2	άτομα	(2.6%)	δεν	λαμβάνουν	αγωγή,	ενώ	το	16.9%	δεν	γνωρίζει	αν	είναι	
Μη-Ανιχνεύσιμο	το	ιικό	του	φορτίο	και	το	1.3%	δηλώνει	ότι	είναι	Ανιχνεύσιμο	
(Detectable).		

• Ένα	ποσοστό	8%	των	συμμετεχόντων/ουσών	δηλώνει	ότι	πάντα	αποκαλύπτει	το	
HIV	status	σε	ερωτικούς	συντρόφους,	ενώ	53.8%	το	αποκαλύπτει	κάποιες	φορές.

“Μετά	την	διάγνωση	μου,	η	σεξουαλική	μου	ζωή	έγινε	πολύ	
απρόσωπη	αφού	προτιμώ	το	σεξ	της	μιας	βραδιάς.	Έτσι	δεν	κρατώ	
επαφές	και	δε	χρειάζεται	να	τους	πω	για	την	οροθετικότητα	μου”.



Σχέσεις	με	Επαγγελματίες	Υγείας	(Γρηγόρειος	Κλινική)

• Στο	ποιοτικό	μέρος,	20	από	τους	21	συμμετέχοντες/ουσες	δήλωσαν	ότι	είναι	αρκετά	ή	πολύ	
ικανοποιημένοι/ες	από	τους/τις	επαγγελματίες	υγείας	της	Γρηγορείου	Κλινικής,	αφού	παρόλο	που	είναι	
μικρός	ο	αριθμός	των	γιατρών/νοσηλευτών	σε	αναλογία	με	τον	πληθυσμό	των	ασθενών,	εντούτοις	τα	
βγάζουν	πέρα	λόγω	του	υπέρμετρου	ζήλου	και	της	εργατικότητας	τους.	

• Στην	έρευνα	2021,	οι	συμμετέχοντες/ουσες	ανέφεραν	τα	ίδια	ακριβώς	προβλήματα	με	την	έρευνα	του	
2007:	

• Συχνότερη	παρακολούθηση	(εξετάσεις	στη	Γρηγόρειο)	
• Πρόσβαση	σε	Φαρμακευτική	Αγωγή	σε	πιο	βολικές	ημέρες/ώρες.	
• Πρόσβαση	σε	Φαρμακευτική	Αγωγή	και	σε	άλλες	πόλεις/σημεία	πέραν	της	Γρηγορείου	(Λάρνακα).	
• Δεν	διατίθεται	χρόνος	για	προσωπική	επαφή	των	γιατρών	με	τους	οροθετικούς.	
• Οι	επισκέψεις	στην	Γρηγόρειο	Κλινική	είναι	πάντα	σύντομες	και	μόνο	για	εξετάσεις	(αιμοληψία).	
• Οι	γιατροί	είναι	πολύ	πιεσμένοι	-	ανάγκη	για	περισσότερη	προσοχή	από	τους	γιατρούς	προς	τους	
οροθετικούς	και	ανάγκη	για	αύξηση	του	αριθμού	των	ιατρών.	

• Η	έλλειψη	χρόνου	στη	Γρηγόρειο	επηρεάζει	τη	σωστή	ενημέρωση	των	οροθετικών	σε	σχέση	με	τη	
φαρμακευτική	αγωγή	ή	τυχόν	προβλήματα	που	μπορεί	να	προκύψουν.	

• Είναι	δύσκολη	η	επικοινωνία	με	τη	Γρηγόρειο	Κλινική,	ακόμα	και	μέσω	τηλεφώνου.	

• Στο	ποσοτικό	μέρος	της	έρευνας	(2021),	το	18.2%	των	συμμετεχόντων/ουσών	δηλώνει	δυστυχισμένο	ή	
αρκετά	δυστυχισμένο	με	τα	πράγματα	ως	έχουν	σε	σχέση	με	τις	σχέσεις	τους	με	Επαγγελματίες	Υγείας.	
Το	αντίστοιχο	ποσοστό	το	2007	ήταν	13%	(ποσοτικό	μέρος	της	έρευνας).	

“Ο	εκσυγχρονισμός	της	Γρηγορείου	στα	πρότυπα	άλλων	ευρωπαίων	
κέντρων	για	την	φροντίδα	ατόμων	με	ΗIV		είναι	κάτι	που	αν	μη	τι		άλλο	θα	

έκανε	την	ζωή	μας	καλύτερη”.



Σχέσεις	με	Επαγγελματίες	Υγείας	(Εξωτερικοί	Γιατροί)

• Η	ανάγκη	για	επιμόρφωση	των	επαγγελματιών	υγείας	και	σχετικών	φορέων	συνεχίζει	να	υφίσταται	και	
εντοπίζεται	ως	ζήτημα	που	δεν	έχει	λυθεί	και	στις	δύο	έρευνες.	

• Στην	παρούσα	έρευνα	(2021)	παρουσιάστηκε	έντονη	η	ανάγκη	επιμόρφωσης	των	επαγγελματιών	
υγείας	σε	σχέση	με	ζητήματα	που	αφορούν	το	ΛΟΑΤΚΙ+	στίγμα,	αλλά	και	το	στίγμα	που	σχετίζεται	με	
τον	HIV/AIDS,	αλλά	και	άλλες	θεματικές	όπως	η	χρήση	ουσιών,	το	chemsex,	η	εμπιστευτικότητα	κ.α.	
Αντίστοιχη	αναφορά	έγινε	και	στην	έρευνα	του	2007,	που	επικεντρωνόταν	σε	ζητήματα	μη	
ικανοποιητικής	ενημέρωσης	από	πλευράς	γιατρών,	κακής	αντιμετώπισης	από	τους	γιατρούς	και	
δύσκολη	πρόσβαση	σε	ιατρικές	υπηρεσίες.	

• Ανάγκη	για	καλύτερο	σύστημα	υγείας,	ψηφιοποιημένο,	ενημερωμένο	(Γεσύ),	που	να	καλύπτει	και	τους	
ανθρώπους	που	ζουν	με	HIV	και	να	αντιμετωπίζουν	ζητήματα	υγείας	τους	πέραν	της	HIV	λοίμωξης.		

• Δεδηλωμένη	ανάγκη	για	πρόσβαση	σε	γιατρούς	όλων	των	ειδικοτήτων	που	να	είναι	ενήμεροι	γύρω	
από	θέματα	HIV/AIDS	και	να	παρέχουν	εμπιστευτικότητα	και	μη-επικριτικό	περιβάλλον,	πέραν	της	
Γρηγορείου.

“Would	be	nice	to	have	our	clinic	doctors	assigned	to	us	on	Gesy,	as	third	parties	would	not	be	able	to	
take	informed	decisions	for	our	health.	Also,	pressure	might	be	necessarily	applied	to	the	ministry	of	

health	for	the	enforcement	of	better	healthcare	policies	to	assure	that	patients	are	dealt	with	a	
humane	approach	and	with	the	necessary	tools.	Of	course	the	effort	is	appreciated,	but	there	is	

always	room	for	improvement.	Thank	you!”.



Ανάπτυξη	ικανοτήτων,	εκπαίδευση	και	ευκαιρίες	

• 1	στους/στις	4	(23.4%)	των	συμμετεχόντων/ουσών	δηλώνει	ότι	στους	τελευταίους	12	μήνες	
ενδιαφέρθηκε	να	αποκτήσεις	νέες	ικανότητες,	αλλά	αντιμετώπισε	προβλήματα:	
• οικονομικής	φύσης,	
• ψυχολογικής	φύσης	(κατάθλιψη),	
• που	αφορούν	το	στίγμα:		

“Μιλάνε	για	μεταδοτικές	ασθένειες		και	με	πιάνει	πανικός”	

• Σε	σχέση	με	τα	προβλήματα	ανάπτυξης	ικανοτήτων,	εκπαίδευσης	και	νέων	ευκαιριών,	οι	
συμμετέχοντες/ουσες	στην	έρευνα	του	2021	αναφέρουν	ότι	διαφορά	θα	έκαναν	τα	εξής:	
• αύξηση	εισοδήματος	από	εργασία	
• αύξηση	επιδόματος	της	τάξεως	των	€200-€300/μήνα,	
• επιχορήγηση	προγραμμάτων	εκπαίδευσης	από	το	κράτος,	
• ομαδική	στήριξη	(support	group	sessions),	

ενώ	το	2007	είχαν	αναφέρει:	
• διορισμό	κατάλληλου	λειτουργού	στο	γραφείο	ευημερίας,	
• ενημέρωση.

“Μιλάνε	για	μεταδοτικές	ασθένειες		και	με	πιάνει	πανικός.	
Μιλάνε	ακόμη	σαν	να	μην	έχουν	δικαιώματα	για	υπηρεσίες	ή	

οροθετικοί”.



Στίγμα	και	Διακρίσεις	(1)
• Αρκετοί/ες	από	τους/τις	συμμετέχοντες/ουσες	δήλωσαν	ότι	πιθανότατα	ο	λόγος	που	μπορεί	να	μην	έχουν	
βιώσει	διακρίσεις	μέχρι	στιγμής,	είναι	το	γεγονός	ότι	δεν	αποκαλύπτουν	το	HIV	Status	τους	στον	κοινωνικό	
περίγυρο,	αλλά	ούτε	και	στον	χώρο	εργασίας.	Αναφέρουν	ότι	αν	υπήρχε	σωστή	ενημέρωση	και	
καταπολέμηση	των	διακρίσεων	και	του	στίγματος,	δεν	θα	ένιωθαν	την	ανάγκη	να	το	κρύβουν.	

• Στην	παρούσα	έρευνα	(2021),	το	κοινωνικό	στίγμα	παρουσιάζεται	σχεδόν	σε	όλες	τις	πτυχές	της	ζωής	των	
ανθρώπων	που	ζουν	με	HIV:	

• Στην	προσωπική	ζωή,	σε	μορφή	άγχους/κατάθλιψης	λόγω	κοινωνικής	απόρριψης	σε	σχέση	με	τον	HIV		
(αναφέρθηκε	και	το	2007),	

• Στις	ερωτικές	σχέσεις	με	σταθερούς/ες,	αλλά	και	με	μη-σταθερούς/ες	συντρόφους,	
• Στις	σεξουαλικές	σχέσεις,	στη	μορφή	χρήση	ουσιών/αλκοόλ	(εθισμοί),		
• Στις	φιλικές	σχέσεις,	με	συχνό	κόστος	την	απώλεια	μακροχρόνιων	φιλικών	σχέσεων	ως	αποτέλεσμα	
του	στίγματος,	

• Στις	σχέσεις	με	οικογένεια,	με	συχνό	φαινόμενο	την	απόκρυψη	του	HIV	status	προς	αποφυγή	
αρνητικού	επηρεασμού,	

• Στις	σχέσεις	με	επαγγελματίες	υγείας	(γιατρούς,	νοσηλευτές	και	άλλο	προσωπικό),	στη	Γρηγόρειο	
Κλινική	αλλά	και	εκτός,	σε	προσωπικούς	γιατρούς,	σε	εξωτερικούς	ιδιώτες	γιατρούς	κ.λπ.		
(αναφέρθηκε	και	το	2007),	

• Στους	επαγγελματικούς	χώρους	εργασίας,	και	με	τους	συναδέλφους/εργοδότες	τους	(αναφέρθηκε	και	
το	2007),	

• Στις	ευκαιρίες	ανάπτυξης	ικανοτήτων	και	εκπαίδευσης.

“Μου	έτυχε	από	2	γιατρούς	σε	διαφορετικές	περιπτώσεις	να	αρνηθούν	να	
με	περιθάλψουν	από	φόβο	και	άγνοια.	[…]	Ένας	σε	κρατικό	νοσοκομείο	και	

ένας	σε	ιδιωτική	κλινική”.



Στίγμα	και	Διακρίσεις	(2)	

• Η	μεγάλη	πλειονότητα	των	συμμετεχόντων/ουσών	στην	έρευνα,	εκτός	από	το	κοινωνικό	στίγμα	
για	τον	HIV/AIDS,	έχει	να	αντιμετωπίσει	και	το	στίγμα	που	προέρχεται	από	το	σεξουαλικό	
προσανατολισμό	ή/και	την	ταυτότητα/έκφραση	φύλου	(πολυεπίπεδο	στίγμα).		

• Και	στις	δύο	έρευνες	οι	συμμετέχοντες/ουσες	αναφέρθηκαν	ρητώς	στο	στίγμα	και	στην	αρνητική	
στάση	έναντι	στην	ομοφυλοφιλία.	

• Το	κοινωνικό	στίγμα	εμφανίζεται	εντός	της	ίδιας	της	ΛΟΑΤΚΙ+	κοινότητας,	αλλά	και	με	άλλους	
Επαγγελματίες	Υγείας,	εκτός	Γρηγορείου	(π.χ.	Οδοντίατροι,	Νοσηλευτές	X-Rays),	στο	εργασιακό	
περιβάλλον,	στην	οικογένεια,	ακόμα	και	σε	σχέση	με	το	γονεϊκό	ρόλο	και	τα	γονεϊκά	δικαιώματα.

“Δεν	εξετάζομαι	συχνά	και	δε	θέλω	να	μεταδώσω	κάτι	σε	κάποιον.	Νιώθω	λερωμένος	“.	

“Ο	πρώτος	ψυχίατρος	που	επισκέφθηκα	δεν	μπορούσε	να	καταλάβει	την	έννοια	του	στίγματος		
γιατί	όπως	μου	εξήγησε	‘ο	HIV	δεν	φαίνεται.	Δεν	είσαι	μαύρος’	“.



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	(1)
• Βουλή	των	Αντιπροσώπων	

➢ Ενίσχυση	της	οικονομικής	βοήθειας	που	δίνεται	στα	οροθετικά	άτομα	που	παρακολουθούνται	από	
τη	Γρηγόρειο	Κλινική,	με	αύξηση	του	μηνιαίου	επιδόματος	κατά	200-300	ευρώ.	

➢ Θέσπιση	ξεκάθαρης	νομοθεσίας	που	θα	προστατεύει	το	δικαίωμα	των	ανθρώπων	που	ζουν	με	HIV	
στη	διεκδίκηση	θέσεων	εργασίας,	χωρίς	η	υποβολή	αίτησης	να	προϋποθέτει	εξέταση	για	HIV,	που	
καταπατά	ανθρώπινα	δικαιώματα	και	τον	σεβασμό	της	ιδιωτικότητας	και	του	ιατρικού	απορρήτου.	

➢ Θέσπιση	ξεκάθαρης	νομοθεσίας,	η	οποία	να	προστατεύει	τους	ανθρώπους	που	ζουν	με	HIV	από	
έκθεση	σε	οποιουδήποτε	είδους	διάκριση	και	ρατσισμό.	

• Υπουργείο	Υγείας	/	ΟΚΥπΥ	
➢ Ενίσχυση	της	προσπάθειας	εκσυγχρονισμού	της	Γρηγορείου	Κλινικής	με	οικονομική,	υλικοτεχνική	

και	άλλη	στήριξη	για	εκσυγχρονισμό.	
➢ 	Διορισμό	επιπλέον	ιατρικού	και	νοσηλευτικού	προσωπικού	για	ενίσχυση	του	σημαντικού	έργου	

που	επιτελείται	στη	Γρηγόρειο	Κλινική.	
➢ 	Οργάνωση	εκπαιδευτικών	σεμιναρίων	και	ενημερωτικών	διαλέξεων	σε	επαγγελματίες	υγείας	

(εντός	και	εκτός	Γρηγορείου)	γύρω	από	θέματα	που	αφορούν	τον	HIV,	το	σεξουαλικό	
προσανατολισμό,	τη	ταυτότητα/έκφραση	φύλου,	το	φαινόμενο	chemsex,	την	ψυχοκοινωνική	
στήριξη	και	το	κοινωνικό	στίγμα.	

• Αρχή	Αντιμετώπισης	Εξαρτήσεων	Κύπρου	
➢ Δημιουργία	εξειδικευμένης	και	ειδικά	σχεδιασμένη	δομής	μείωση	βλάβης	και	απεξάρτηση	για	

ανθρώπους	που	δηλώνουν	προβληματική	χρήση	ουσιών	στο	σεξ	(Chemsex).



• Γρηγόρειος	Κλινική	
➢ Ενημέρωση	και	επιμόρφωση,	σε	συστηματική	βάση	(συχνή	και	επαναλαμβανόμενη)	των	

επαγγελματιών	υγείας	της	κλινικής,	σε	θέματα	που	αφορούν	τον	HIV	και	τα	σύγχρονα	
επιστημονικά	ευρήματα,	τον	σεξουαλικό	προσανατολισμό,	τη	ταυτότητα/έκφραση	φύλου,	το	
φαινόμενο	chemsex,	την	ψυχοκοινωνική	στήριξη	στους	οροθετικούς	και	την	ελαχιστοποίηση	του	
κοινωνικού	στίγματος.	

➢ Καλύτερη	οργάνωση	και	εκσυγχρονισμός	του	συστήματος	της	κλινικής,	με	σκοπό	την	βέλτιστη	
εξυπηρέτηση	και	την	μεγαλύτερη	προστασία	της	ιδιωτικότητας	των	ασθενών.	

➢ Διαμόρφωση	ενός	προγράμματος	παραλαβής	των	φαρμάκων	με	τρόπο	που	να	διευκολύνει	και	να	
προστατεύει	την	ιδιωτικότητα	των	οροθετικών,	κάτι	που	σε	συνεννόηση	με	το	Υπουργείο	Υγείας	
και	τον	ΟΚΥπΥ	μπορεί	να	πραγματοποιείται	σε	κάθε	επαρχία	ξεχωριστά.	

➢ Δημιουργία	διαδικτυακής	πλατφόρμας,	με	σκοπό	την	ενημέρωση	και	συμπερίληψη	των	
οροθετικών	σε	θέματα	που	αφορούν	την	υγεία	τους,	που	να	περιλαμβάνει	ενημέρωση	σχετικά	με	
την	φαρμακευτική	αγωγή,	τα	ραντεβού	με	τους	γιατρούς,	τον	προγραμματισμό	των	τακτικών	
εξετάσεων,	τα	αποτελέσματα	αιματολογικών	αναλύσεων/εξετάσεων,	αλλά	και	θέματα	που	
σχετίζονται	με	την	σωματική	και	ψυχική	υγεία,	κατάλογο	γιατρών	διαφόρων	ειδικοτήτων	που	να	
είναι	φιλικοί	προς	οροθετικά	άτομα,	ώστε	οι	άνθρωποι	που	ζουν	με	HIV	να	μπορούν	να	
συμμετέχουν	πιο	ενεργά	στις	αποφάσεις	που	αφορούν	την	υγεία	τους.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	(2)



• ΜΚΟ	και	άνθρωποι	που	ζουν	με	τον	HIV	
➢ Οργάνωση	και	πραγματοποίηση	σε	σταθερή	βάση	ομάδων	θεραπείας	(group	therapy)	για	

οροθετικούς,	με	σκοπό	την	αλληλοστήριξη	(peer-support	with	supervision).	
➢ Πραγματοποίηση	σε	συνεργασία	με	φορείς,	οργανισμούς	και	οργανωμένα	σύνολα,	εκστρατειών	

ενημέρωσης	και	ευαισθητοποίησης	σε	θέματα	που	αφορούν	τoν	HIV	και	τη	ψυχολογική/σωματική	
υγεία,	τη	σημασία	της	τακτικής	λήψης	αντιρετροϊκής	αγωγής	για	επίτευξη	του	U=U*,	με	στόχο	την	
ενημέρωση	του	κοινού	και	της	ίδιας	της	οροθετικής	κοινότητας,	για	καταπολέμηση	και	
ελαχιστοποίηση	του	στίγματος	και	των	διακρίσεων.	

➢ Οργάνωση	ενημερωτικών	σεμιναρίων	σε	μαθητές	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	και	φοιτητές,	σε	
συνεργασία	με	το	Υπουργείο	Παιδείας	και	τα	ακαδημαϊκά	ιδρύματα	της	χώρας.		

➢ Στις	περιπτώσεις	που	υπάρχει	ανάγκη,	οι	άνθρωποι	που	ζουν	με	τον	HIV	θα	πρέπει	να	
ενδυναμωθούν	ώστε	να	μπορούν	να	ζητούν	βοήθεια,	η	οποία	να	τους	παρασχεθεί	από	τη	
Γρηγόρειο	Κλινική,	καθώς	και	από	τις	ΜΚΟ	που	ασχολούνται	με	HIV/AIDS.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	(3)

*U=U	:	Undetectable	equals	Untransmittable	
(Μη-Ανιχνεύσιμος	=	Μη-Μεταδοτικός).



Ευχαριστούμε

-	2021	-	
Ψυχολογικές	και	Κοινωνικές	Ανάγκες	

Ανθρώπων	που	ζουν	με	HIV	
ή/και	ασθενών	με	AIDS

*Θερμές	ευχαριστίες	στους	Εθελοντές	της	Κίνησης,	Έλενα,	Ελένη,	Γιάννη,	
Μανόλη,	Αντώνη	και	Χρίστο	για	τη	μετάφραση	της	παρουσίασης	στα	αγγλικά.


