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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής υλοποιήθηκε με την υποστήριξη ενός αριθμού ανθρώπων στους οποίους 

θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου. Πρώτα από όλους θα ήθελα Η ολοκλήρωση αυτής της 

πτυχιακής υλοποιήθηκε με την υποστήριξη ενός αριθμού ανθρώπων στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω τις 

θερμότερες ευχαριστίες μου. Πρώτα από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου 

που μου πρόσφερε θέση στο πιο πάνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα στην μελλοντική μου σταδιοδρομία. Επίσης ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του Πανεπιστημίου 

για την αγαστή και εποικοδομητική μας συνεργασία και ιδιαίτερα τον κ. Στέλιο Πέτρου που πάντοτε ήταν 

πρόθυμος να απαντήσει και να με καθοδηγήσει στην εκπλήρωση της πιο κάτω διπλωματικής εργασίας. 

Τις βαθιές μου ευχαριστίες στέλνω επίσης στην οικογένεια μου και τον σύζυγο μου για την υπομονή και την 

στήριξη που επέδειξαν όλο αυτό το διάστημα



 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Η εξάπλωση του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας στην 

εποχή μας αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό, επομένως κρίνεται απαραίτητο η λήψη 

ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων. Οι φορείς του AIDS 

χρειάζονται νοσηλευτική και ψυχολογική υποστήριξη από νοσηλευτές ώστε να 

επανενταχθούν και να προσαρμοστούν στην κοινωνία. Είναι λοιπόν απαραίτητο 

να δημιουργηθούν ενημερωτικά προγράμματα που να απευθύνονται στους 

φροντιστές ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις τους και οι στάσεις απέναντι στα 

άτομα αυτά. Διαμέσου αυτών των προγραμμάτων η καταπολέμηση του 

στιγματισμού και των προκαταλήψεων ατόμων με AIDS θα γίνει ευκολότερη, 

αφού διαμέσου των ειδικών με την σωστή ενημέρωση αποφεύγεται η διάδοση τησ 

νόσου. 



 

  

ABSTRACT 

 Spreading of acquired immunodeficiency syndrome nowadays increases 

rapidly, therefore it is very important to take complete qualitative services and 

programs. AIDS carriers are in need of nursing and psychological support from 

nurses so that they can reintegrate and readjust in society. Thus it is necessary to 

develop informational programs for caregivers in order to improve their knowledge 

and their attitude against these types of patients. Through those programs, fight 

against social exclusion and prejudice for people with AIDS will be easier, since 

specialists with complete information can help stop spreading the disease. 


