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Εκτιμάται ότι 36, 9 εκατομμφρια άνκρωποι ηουν
με HIV/AIDS παγκοςμίωσ, με περίπου 2
εκατομμφρια νζεσ περιπτϊςεισ και 1,2
εκατομμφρια κανάτουσ ετθςίωσ. Η ανακουφιςτικι
φροντίδα(ΑΦ) επιδιϊκει τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν με απειλθτικό για
τθ ηωι τουσ νόςθμα, μζςω τθσ πρόλθψθσ και τθσ
ανακοφφιςθσ από το «υποφζρειν» . Σκοπόσ τθσ
παροφςασ εργαςίασ είναι θ περιγραφι τθσ ζννοιασ
και του περιεχομζνου τθσ ΑΦ ςε αςκενείσ με HIV/
AIDS.

Παρά τθν ζλευςθ αποτελεςματικισ αντιρετροϊκισ κεραπείασ και διακεςιμότθτάσ τθσ
ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, θ ΑΦ των αςκενϊν με HIV/ AIDS εξακολουκεί να αποτελεί
πρόκλθςθ. Οι αςκενείσ αυτοί χρειάηονται ΑΦ κακϊσ αντιμετωπίηουν ποικίλα,
ψυχοκοινωνικά, πνευματικά και οργανικά ςυμπτϊματα. Μερικά εκ των οποίων
ςχετίηονται με τα τοξικά αντιρετροϊκά φάρμακα. Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ ΑΦ
αναδεικνφεται από τον υψθλό επιπολαςμό του ζντονου άλγουσ και των άλλων
ςυμπτωμάτων κακ' όλθ τθν πορεία τθσ νόςου και ςυνεπϊσ τον περιοριςμό των
επεμβατικϊν διαδικαςιϊν. Επίςθσ, από τθν ανάγκθ για διαχείριςθ των παρενεργειϊν
που ςχετίηονται με τθ κεραπεία και με τθ ςυνζχιςθ τθσ εμφάνιςθσ των κακοθκειϊν και
των νζων αναδυόμενων ςυννοςθροτιτων ωσ αποτζλεςμα τθσ ανόδου του προςδόκιμου
ηωισ ςτο πλαίςιο των νζων κεραπευτικϊν ςχθμάτων και τθσ ςυνεχιηόμενθσ ανάγκθσ για
περίκαλψθ.

Τα αποηελέζμαηα ςποδεικνύοςν μια ζημανηική και σσνετιζόμενη ανάγκη για σπηρεσίες ΑΦ σε ασθενείς με HIV / AIDS, οι ανάγκερ

ηων οποίων πιθανόν να αςξηθούν, καθώρ εξελίζζεηαι η λοίμωξη. Επίζηρ, οι αζθενείρ αςηοί ππέπει να ανηιμεηωπίζονηαι ολιζηικά ωρ μια
ξεσωπιζηή ονηόηηηα από ηη διεπιζηημονική ομάδα με εξειδικεςμένερ γνώζειρ και ππακηικέρ.

BACKGROUND RESULTS

Βιβλιογραφικι αναηιτθςθ ςτισ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων "PubMed" ,"Google Scholar", με λζξεισ κλειδιά: palliative care, patients of HIV, 
patients of AIDS, για το χρονικό διάςτθμα 2010 - 2017. Βρζκθκαν 70 μελζτεσ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ, 15 αποκλείςκθκαν κακϊσ αναφζρονταν 
ςτο ρόλο τθσ ΑΦ ςε άλλα νοςιματα, πζραν του AIDS και 10 δεν ιταν ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Συμπεριλιφκθςαν 45 μελζτεσ που πλθροφςαν τα 
κριτιρια επιλεξιμότθτασ και αναφζρονταν ςτο ρόλο τθσ ΑΦ ςτθ διαχείριςθ αςκενϊν με HIV/ AIDS.
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