
AIDS



• Ο όρος AIDS (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) μεταφράζεται στα 

ελληνικά ως Σύνδρομο Επίκτητης 

Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. 

• Eίναι μια ανίατη λοιμώδης νόσος που 

οφείλεται στον ιό HIV.

(Human Immunodeficiency Virus)



�O ιός HIV προσβάλλει το ανοσοποιητικό 

σύστημα του ανθρώπου, το σύστημα δηλαδή 

που είναι υπεύθυνο για την άμυνα του 

οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις, 

νεοπλασίες και άλλες ασθένειες. 

�Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί φάρμακο ούτε �Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί φάρμακο ούτε 

εμβόλιο για το AIDS. Τα φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα επιτυγχάνουν 

καθυστέρηση στην εξέλιξη της ασθένειας, 

αλλά όχι πλήρη θεραπεία.



Ο ΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΘΕΙ:

• Με την λήψη μολυσμένου αίματος.

• Με τη σεξουαλική επαφή με κάποιο οροθετικό 

άτομο χωρίς χρήση προφυλακτικού. 

• Με τη χρήση κοινών συρίγγων, κατά την • Με τη χρήση κοινών συρίγγων, κατά την 

ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών.

• Από την μητέρα στο παιδί, ιδιαίτερα κατά τη 

στιγμή της γέννησης (κάθετη μετάδοση) αλλά και 

κατά το θηλασμό, καθώς ο ιός εντοπίζεται και 

στο μητρικό γάλα.







Πως εκδηλώνεται ο ιός

Η μόλυνση με τον ιό HIV ακολουθεί την εξής πορεία. Αρχικά, ένα
με δύο μήνες μετά τη μόλυνση, εμφανίζονται συμπτώματα που
μοιάζουν με τη γρίπη τα οποία διαρκούν από μία εβδομάδα
έως ένα μήνα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν
αναπτύσσονται συμπτώματα.

Έπειτα ακολουθεί μία περίοδος χωρίς καθόλου συμπτώματα η
οποία μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια και στη συνέχειαοποία μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια και στη συνέχεια
εμφανίζονται συμπτώματα που ανήκουν σε διάφορες ασθένειες
και μία γενική κατάπτωση του ατόμου.

Στο τελικό στάδιο (αυτό που ονομάζουμε AIDS) εμφανίζονται
μολυσματικές ασθένειες, οι οποίες συχνά οφείλονται σε
μολύνσεις που κανονικά δε θα δημιουργούσαν πρόβλημα σε
υγιείς ανθρώπους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα
προστασίας του οργανισμού έχει εξασθενίσει τόσο πολύ που
δεν μπορεί πια να προστατεύσει τον οργανισμό. Επίσης
παρουσιάζονται διάφορες μορφές καρκίνου.





• Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να 

διαπιστώσουμε εμείς οι ίδιοι αν κάποιος 

άλλος έχει HIV. 

• Πολλοί άνθρωποι με HIV δείχνουν απόλυτα 

υγιείς. Άλλοι μπορεί να έχουν κάποια 

συμπτώματα ίδια με αυτά κοινών συμπτώματα ίδια με αυτά κοινών 

παθήσεων. 

• Δεν μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε αν 

κάποιος είναι οροθετικός από την εμφάνισή 

του. Ο μόνος τρόπος είναι αν μας το πει ο 

ίδιος.
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Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό 

σας από τον HIV με την γνώση. 

Κατανοώντας πως μεταδίδεται ο HIV και 

γνωρίζοντας καλά τον εαυτό σας και τον γνωρίζοντας καλά τον εαυτό σας και τον 

σύντροφό σας. 

Αυτό είναι το κλειδί της προστασίας 

έναντι του ιού HIV.



ΧΑΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΡΟΒΙΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ


