


•• HIV σηµαίνει Human Immunodeficiency Virus HIV σηµαίνει Human Immunodeficiency Virus 
δηλαδή Ιός της δηλαδή Ιός της ΑνθρώπινηςΑνθρώπινης ΑνοσοανεπάρκειαςΑνοσοανεπάρκειας. . 

•• Ο HIV είναι ένας ιός. Ο HIV είναι ένας ιός. 
•• Μερικοί ιοί, όπως αυτοί που προκαλούν το κοινό Μερικοί ιοί, όπως αυτοί που προκαλούν το κοινό 

κρυολόγηµα ή την γρίπη, παραµένουν στο σώµα κρυολόγηµα ή την γρίπη, παραµένουν στο σώµα 
µόνο για µερικές µέρες. Μερικοί ιοί, όπως ο HIV, δεν µόνο για µερικές µέρες. Μερικοί ιοί, όπως ο HIV, δεν 
φεύγουν ποτέφεύγουν ποτέ..

•• Ο ιός αυτός «χτυπά» το ανοσοποιητικό σύστηµα και Ο ιός αυτός «χτυπά» το ανοσοποιητικό σύστηµα και 
µεταλλάσσει το µεταλλάσσει το DNA.DNA. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 
οδηγηθούµε στο οδηγηθούµε στο AIDS.AIDS. Έτσι είµαστε ευάλωτοι ακόµα Έτσι είµαστε ευάλωτοι ακόµα 
και σε ένα µικρό κρυολόγηµα.και σε ένα µικρό κρυολόγηµα.



•• AIDS σηµαίνει Acquired Immune Deficiency AIDS σηµαίνει Acquired Immune Deficiency 
Syndrome δηλαδή Σύνδροµο της Επίκτητης Syndrome δηλαδή Σύνδροµο της Επίκτητης 
Ανοσοανεπάρκειας και προκαλείται από τον HIV. Ανοσοανεπάρκειας και προκαλείται από τον HIV. 

•• Οι ονοµασίες HIV και AIDS µπορεί να συνγχέονται Οι ονοµασίες HIV και AIDS µπορεί να συνγχέονται 
γιατί και οι δύο αυτοί όροι περιγράφουν την ίδια γιατί και οι δύο αυτοί όροι περιγράφουν την ίδια 
νόσο. Σκεφτείτε το AIDS σαν µια προχωρηµένη νόσο. Σκεφτείτε το AIDS σαν µια προχωρηµένη 
HIV νόσο. Ένα άτοµο µε AIDS έχει ένα HIV νόσο. Ένα άτοµο µε AIDS έχει ένα 
ανοσοποιητικό σύστηµα τόσο αποδυναµωµένο ανοσοποιητικό σύστηµα τόσο αποδυναµωµένο 
από τη δράση του HIV που συνήθως αρρωσταίνει από τη δράση του HIV που συνήθως αρρωσταίνει 
από µία ή περισσότερες ευκαιριακές λοιµώξεις από µία ή περισσότερες ευκαιριακές λοιµώξεις 
όπως όπως πνευµονία. πνευµονία. 
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Ανδρες 67 



•• Αίµα Αίµα (συµπεριλαµβανοµένου (συµπεριλαµβανοµένου το αίµατο αίµα της της 
περιόδου)περιόδου)

•• Σπέρµα και πιθανώς τα προσπερµατικά υγράΣπέρµα και πιθανώς τα προσπερµατικά υγρά
•• Κολπικά υγράΚολπικά υγρά

Μητρικό Μητρικό γάλαγάλα•• Μητρικό Μητρικό γάλαγάλα

�� Οι Οι σεξουαλικές συµπεριφορές που µπορούν να σεξουαλικές συµπεριφορές που µπορούν να 
µεταδώσουν µεταδώσουν τον HIV τον HIV είναι:είναι:

•• Κολπικό Κολπικό σεξ (πέος µέσα σε αιδοίο)σεξ (πέος µέσα σε αιδοίο)
•• Πρωκτικό σεξ (πέος µέσα σε πρωκτό)Πρωκτικό σεξ (πέος µέσα σε πρωκτό)
•• Στοµατικό σεξ (στόµα σε πέος ή αιδοίο)Στοµατικό σεξ (στόµα σε πέος ή αιδοίο)



Άλλοι Άλλοι τρόποι µετάδοσης του HIV είναι:τρόποι µετάδοσης του HIV είναι:
•• Κοινή χρήση συριγγών όταν λαµβάνεται δόση Κοινή χρήση συριγγών όταν λαµβάνεται δόση 

ναρκωτικών ουσιώνναρκωτικών ουσιών
•• Μη επαγγελµατικό τατουάζ Μη επαγγελµατικό τατουάζ -- τρύπηµα αυτιών τρύπηµα αυτιών 

κλπ.κλπ.
•• Τυχαίες διατρήσεις µε σύριγγεςΤυχαίες διατρήσεις µε σύριγγες
•• Μεταγγίσεις µολυσµένου αίµατοςΜεταγγίσεις µολυσµένου αίµατοςΜεταγγίσεις µολυσµένου αίµατοςΜεταγγίσεις µολυσµένου αίµατος
•• ΤοκετόςΤοκετός

•• ΘηλασµόςΘηλασµός



•• Οι περισσότεροι άνθρωποι µε HIV µόλυνση δεν Οι περισσότεροι άνθρωποι µε HIV µόλυνση δεν 
δείχνουν άρρωστοιδείχνουν άρρωστοι

•• Οι περισσότεροι άνθρωποι µε HIV µόλυνση δεν έχουν Οι περισσότεροι άνθρωποι µε HIV µόλυνση δεν έχουν 
κάνει τεστ και δεν γνωρίζουν ότι έχουν κάνει τεστ και δεν γνωρίζουν ότι έχουν µολυνθείµολυνθεί

Ότι Ότι ο HIV ο HIV ∆ΕΝ∆ΕΝ µεταδίδεται µεµεταδίδεται µε::

Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούραΣάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούρα•• Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούραΣάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούρα
•• ΑγκαλιάΑγκαλιά

•• ΦιλίΦιλί

•• ΜασάζΜασάζ

•• ΧειραψίαΧειραψία

•• Τσιµπήµατα εντόµωνΤσιµπήµατα εντόµων
•• Συγκατοίκηση µε κάποιον οροθετικόΣυγκατοίκηση µε κάποιον οροθετικό
•• Κοινή χρήση τουαλέτας ή ντουςΚοινή χρήση τουαλέτας ή ντους
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• Νέα ελπίδα για τους ασθενείς που πάσχουν από 
τον HIV δίνει µία νέα θεραπεία που 
συµπεριλαµβάνει ένα κοκτέιλ φαρµάκων ενάντια 
στον ιό, σύµφωνα µε νέα έρευνα από Καναδούς 
επιστήµονες. Το είδος αυτό της θεραπείας 
περιόρισε στο µισό τον αριθµό των ατόµων που περιόρισε στο µισό τον αριθµό των ατόµων που 
προσβλήθηκαν από τον ιό και 
συµπεριλήφθησαν στη νέα επιστηµονική 
έρευνα.



•• Στο στοµατικό sex πρέπει να χρησιµοποιείται Στο στοµατικό sex πρέπει να χρησιµοποιείται 
προφυλακτικό;προφυλακτικό;

•• Ναι, θα πρέπει να χρησιµοποιείται προφυλακτικό και στο Ναι, θα πρέπει να χρησιµοποιείται προφυλακτικό και στο 
στοµατικό σεξ, διότι στοµατικό σεξ, διότι τα τα προσπερµατικά και σπερµατικά προσπερµατικά και σπερµατικά 
υγρά περιέχουν µεγάλες ποσότητες του ιού υγρά περιέχουν µεγάλες ποσότητες του ιού και γίνονται και γίνονται 
κατ’ αυτόν τον τρόπο επικίνδυνα για την µετάδοσή τουκατ’ αυτόν τον τρόπο επικίνδυνα για την µετάδοσή του..κατ’ αυτόν τον τρόπο επικίνδυνα για την µετάδοσή τουκατ’ αυτόν τον τρόπο επικίνδυνα για την µετάδοσή του..

•• Εγώ Εγώ πηγαίνω κολυµβητήριο και εκεί κολυµπούν και πηγαίνω κολυµβητήριο και εκεί κολυµπούν και 
µεγάλοι, εάν κάποιος έχει µεγάλοι, εάν κάποιος έχει aids aids θα κολλήσω;θα κολλήσω;

•• Όχι δεν θα κολλήσεις, ο ιός του HIV είναι όπως λέµε Όχι δεν θα κολλήσεις, ο ιός του HIV είναι όπως λέµε 
ανθρώπινος ιός και δεν ζει ανθρώπινος ιός και δεν ζει παρά παρά ελάχιστα λεπτά έξω από ελάχιστα λεπτά έξω από 
το ανθρώπινο σώµα και άρα δεν ζει και δεν το ανθρώπινο σώµα και άρα δεν ζει και δεν µεταφέρεται µεταφέρεται 
µέσα στο νερόµέσα στο νερό..



•• Πόσος καιρός περνάει  από την στιγµή που κολλάει Πόσος καιρός περνάει  από την στιγµή που κολλάει 
κάποιος µέχρι να εκδηλωθεί η ασθένεια;κάποιος µέχρι να εκδηλωθεί η ασθένεια;

•• ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος χρόνος διότι εξαρτάται από ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος χρόνος διότι εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες: τον οργανισµό, τον ιό και τον πολλούς παράγοντες: τον οργανισµό, τον ιό και τον 
τρόπο ζωής.τρόπο ζωής.

•• Στο 87% των ατόµων που µολύνονται από τον ιό HIV Στο 87% των ατόµων που µολύνονται από τον ιό HIV --τα τα 
πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται και εκδηλώνονται 2πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται και εκδηλώνονται 2--3 3 
εβδοµάδες µετά την µόλυνση και µοιάζουν µε τα εβδοµάδες µετά την µόλυνση και µοιάζουν µε τα 
συµπτώµατα του κοινού κρυολογήµατος ή της γρίπης συµπτώµατα του κοινού κρυολογήµατος ή της γρίπης συµπτώµατα του κοινού κρυολογήµατος ή της γρίπης συµπτώµατα του κοινού κρυολογήµατος ή της γρίπης 
(πυρετός, πονόλαιµος, πονοκέφαλος, υπνηλία, (πυρετός, πονόλαιµος, πονοκέφαλος, υπνηλία, 
εξάντληση).εξάντληση).





• Τηλεφωνική Γραµµή για 
το AIDS : το AIDS : 

210-72.22.222





Το προλαµβάνειν Το προλαµβάνειν 
µείζον εστί του µείζον εστί του 
θεραπεύειν!!!!θεραπεύειν!!!!

Ευχαριστούµε για το χρόνο σας:Ευχαριστούµε για το χρόνο σας:
Μαρία ∆ιαλυνάΜαρία ∆ιαλυνά
Γιάννης ΚαφετζάκηςΓιάννης Καφετζάκης
Ζήνα ΚοκολάκηΖήνα Κοκολάκη
Εµµανουήλ ΛυδάκηςΕµµανουήλ Λυδάκης
Άλκης ΜαρκάκηςΆλκης Μαρκάκης


