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Βάλε Stop στην Άγνοια
Εκπαίδευση μαθητών/ριών
Λυκείου για το HIV/AIDS

Τι είναι ο HIV;
Τι είναι το AIDS;
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Τι είναι ο HIV;

 Ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
HIV: Human Immunodeficiency Virus

 Τι είναι οι ιοί;
 Τι είναι το ανοσοποιητικό σύστημα;
 Τι είναι η ανοσοανεπάρκεια;

Τι είναι οι ιοί;

 Το πολυπληθέστερο, το πιο μικροσκοπικό και το πιο
απλό είδος οργανισμού στον πλανήτη.

 Σκοπός τους; Η αναπαραγωγή…
 Με ποιο τρόπο; Καταλαμβάνοντας ξένα κύτταρα και
αναγκάζοντάς τα να παράγουν αντίγραφα του ιού.
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Ο ιός εισβάλλει και καταλαμβάνει το
κύτταρο - ξενιστή…

Ο ιός αναγκάζει το κύτταρο-ξενιστή να
παράγει νέα αντίγραφα του ιού…
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Το ανοσοποιητικό σύστημα
 Το σύστημα άμυνας του οργανισμού ενάντια σε
μικρόβια (ιούς, βακτήρια και μύκητες).

 Αποτελείται από κύτταρα εξειδικευμένα στο
να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν

τους ξένους εισβολείς.

Ο HIV και το ανοσοποιητικό σύστημα
 Ο HIV καταστρέφει με αργό αλλά σταθερό ρυθμό μια

πολύ σημαντική ομάδα κυττάρων του ανοσοποιητικού
μας συστήματος, τα Τ4 βοηθητικά λεμφοκύτταρα.
Οι «αξιωματικοί» του στρατού του ανοσοποιητικού μας
συστήματος: αναγνωρίζουν τους ξένους εισβολείς και
διατάσσουν την εξολόθρευσή τους.
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Ο HIV και το ανοσοποιητικό σύστημα
Ο HIV καταστρέφει αργά
αλλά σταθερά τα Τ4
λεμφοκύτταρα

Τα υπόλοιπα κύτταρα του
ανοσοποιητικού δεν
μπορούν να λειτουργήσουν

Από τον HIV στο AIDS…
AIDS
Πνευμονία

Μικροβιακές
λοιμώξεις
Διάφορες
μορφές
καρκίνου
Απώλεια βάρους
Νευροπάθειες

 Ο HIV καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα με αργό αλλά σταθερό
ρυθμό και σε περίπου 8-10 χρόνια προκαλεί «ανοσοανεπάρκεια».

 Τότε, το άτομο γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτο σε διάφορες σοβαρές ασθένειες.
 Όταν μία από αυτές εμφανιστεί, λέμε ότι το άτομο έχει AIDS.
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Το AIDS

(Acquired Immune Deficiency Syndrome)

 Σύνδρομο
…διότι δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια με
συγκεκριμένα συμπτώματα, αλλά μπορεί να
εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους.

 Επίκτητης
…διότι δεν είναι κληρονομικό, αλλά το αποκτάς κατά
τη διάρκεια της ζωής σου.

 Ανοσοανεπάρκειας
…διότι η αιτία για την οποία εκδηλώνονται ασθένειες
είναι η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος.

Υπάρχει θεραπεία για το
HIV/AIDS;
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1981 – 1996: Μια 15ετία τρόμου…
 1981: τα πρώτα 270 κρούσματα
αναφέρονται στις ΗΠΑ.

 1996: παγκοσμίως καταγράφονται
23 εκατομμύρια περιστατικά

 Καμία δυνατότητα θεραπείας ως το

1995. Οι άνθρωποι με HIV/AIDS
πεθαίνουν λίγα χρόνια μετά τη διάγνωση.

 Το HIV/AIDS καθιερώνεται στη συνείδηση
του κόσμου ως μια ανίατη και
θανατηφόρος ασθένεια.

1995 και εξής… Μια μοναδική στα
ιατρικά δεδομένα πρόοδος
 1995: Χρονιά «σταθμός» στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS.
Κυκλοφορούν τα πρώτα αντιρετροϊκά φάρμακα νέας γενιάς,
τα οποία σταματούν εντελώς τον πολλαπλασιασμό του ιού
μέσα στο σώμα.

 Στα επόμενα χρόνια, κατασκευάζονται και διατίθενται όλο και
πιο αποτελεσματικά αντιρετροϊκά φάρμακα, τα οποία:

σταματούν τον πολλαπλασιασμό του ιού και περιορίζουν πολύ τη
βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημα,
έχουν πολύ λιγότερες παρενέργειες, και
μειώνουν πάρα πολύ την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.
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Το HIV/AIDS σήμερα…
 Έως και σήμερα, δεν είναι δυνατή η πλήρης
εξάλειψη του HIV από το σώμα. Είναι όμως δυνατό
να κρατηθεί ο ιός υπό έλεγχο.

 Πλέον, το HIV/AIDS θεωρείται μια χρόνια, αλλά μη
θανατηφόρα νόσος.

 Εφόσον

λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική
παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή, οι
άνθρωποι που ζουν με HIV μπορούν να ζήσουν μια
μακρά, υγιή και γεμάτη ζωή.

Πώς μπορείς να
καταλάβεις αν εσύ ή
κάποιος άλλος έχει HIV;
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Ο HIV μας αφορά όλους…
 Ο HIV δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να προσβάλλει

ανθρώπους κάθε φύλου, κάθε ηλικίας, κάθε
επαγγέλματος, κάθε θρησκείας, κάθε φυλής και
εθνότητας και κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο HIV δεν φαίνεται…
 Υπάρχει μόνο ένας σίγουρος τρόπος για να μάθεις
αν εσύ ή κάποιος άλλος έχει HIV: η εξέταση.
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Η εξέταση για HIV
 Ο καθένας μπορεί να κάνει μια απλή εξέταση αίματος
για τον HIV δωρεάν και ανώνυμα σε όλα τα κέντρα αναφοράς και
ελέγχου AIDS, καθώς και στα κέντρα αιμοδοσίας των περισσότερων
δημόσιων νοσοκομείων. Τα αποτελέσματα είναι εμπιστευτικά.

 Διάφοροι φορείς πραγματοποιούν «γρήγορα» τεστ για τον HIV, όπου τα
αποτελέσματα βγαίνουν σε λιγότερο από μία ώρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να μπορεί να ανιχνευτεί ο ιός στο αίμα, θα πρέπει να έχουν περάσει
περίπου 6-8 εβδομάδες από τη στιγμή της μόλυνσης.

Πώς μεταδίδεται και πώς
ΔΕΝ μεταδίδεται ο HIV;
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Πώς ΔΕΝ μεταδίδεται ο HIV;
 Ο HIV δεν μπορεί να μεταδοθεί:
με τη σωματική επαφή

– π.χ. άγγιγμα, χειραψία, αγκαλιά, φιλί, μασάζ,

το σάλιο ή τον ιδρώτα
από τσιμπήματα εντόμων ή δαγκώματα ζώων
μέσω του αέρα, του νερού ή του φαγητού
μέσω κοινής χρήσης τουαλέτας
μέσω της κοινής χρήσης καθημερινών
αντικειμένων
– π.χ. μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια, ρούχα,
πετσέτες, καρέκλες, άλλες επιφάνειες…

Ο HIV μπορεί να μεταδοθεί
με 3 τρόπους
 Με κάθε σεξουαλική επαφή χωρίς
προφυλακτικό

 Άμεση αίμα-με-αίμα επαφή
π.χ. κοινή χρήση συριγγών, τατουάζ και bodypiercing με μη αποστειρωμένο εξοπλισμό, και
(πολύ σπάνια) ατυχήματα με αιχμηρά αντικείμενα.

 Από τη μητέρα στο έμβρυο ή το
νεογέννητο βρέφος

Παρόλα αυτά, με την κατάλληλη ιατρική
παρακολούθηση και λήψη φαρμακευτικής
αγωγής, η πιθανότητα είναι μικρότερη του 1%.
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Πώς μπορείς να
προφυλαχθείς από τον HIV;

 Σεξ σε μεγαλύτερη ηλικία
Πρόληψη του HIV

Αποφάσισε συνειδητά εάν και πότε θα
έχεις σεξουαλικές επαφές.

 Δικαίωμα στην αποχή από το σεξ
Έχεις κάθε δικαίωμα να αρνηθείς τη
σεξουαλική επαφή, εάν δεν νιώθεις
έτοιμος/η ή ασφαλής.
Υπεύθυνη συμπεριφορά

 Σταθερή και μονογαμική σχέση
Η σεξουαλική επαφή μπορεί να είναι
μια ασφαλής εμπειρία στο πλαίσιο μιας
σταθερής και έμπιστης σχέσης.

Σεβασμός του εαυτού και
του/της συντρόφου σου

 Αποφυγή εναλλαγής πολλαπλών
σεξουαλικών συντρόφων

 Ζήτησε βοήθεια εάν κάτι σε

δυσκολεύει ή σε προβληματίζει.
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Έκθεση κατά τη σεξουαλική επαφή

Όταν κάνεις σεξ με ένα άτομο, είναι σαν να κάνεις σεξ…
…και με όλους όσους αυτό έχει κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…
…με όλους όσους αυτοί έχουν κάνει σεξ, και…

Πρόληψη του HIV
 Χρησιμοποίησε προφυλακτικό σε ΚΑΘΕ σου
σεξουαλική επαφή.

Χρησιμοποίησε προφυλακτικό ακόμη και αν
γνωρίζεις πολύ καλά τον/τη σύντροφό σου.
– Το προφυλακτικό σε προφυλάσσει και από ανεπιθύμητες

εγκυμοσύνες, καθώς και από άλλα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα.

 Να αποφεύγεις να κάνεις σεξ υπό την επήρεια
αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

 Η σεξουαλική επαφή θα πρέπει να είναι μια
ώριμη και συνειδητή επιλογή.
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Η σωστή χρήση του προφυλακτικού
 Αγοράζοντας προφυλακτικά…
Αγόραζε προφυλακτικά από latex
Αγόραζε μόνο προφυλακτικά με την πιστοποίηση CE
Αγόραζε προφυλακτικά μόνο από καταστήματα όπου φυλάσσονται
σε κατάλληλες συνθήκες
Έλεγχε την ημερομηνία λήξης και τη συσκευασία του
προφυλακτικού

 Φυλάσσοντας τα προφυλακτικά…
Φύλασσε τα προφυλακτικά σε χώρο σκοτεινό, δροσερό και ξηρό
και όχι σε μέρη όπου μπορεί να τσαλακωθούν, να πιεστούν, να
ζεσταθούν.
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Πρόληψη του HIV
 Σε περίπτωση κάποιας αιματηρής ιατρικής ή κοσμητικής (π.χ.

τατουάζ,
piercing)
επέμβασης,
βεβαιώσου
ότι
χρησιμοποιείται εξοπλισμός αποστειρωμένος ή μιας χρήσης.

 Να

χρησιμοποιείς μόνο δικά σου είδη προσωπικής
υγιεινής (π.χ. ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, ψαλίδια νυχιών)
και μην τα μοιράζεσαι με άλλους.

 Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ζήτησε οπωσδήποτε εξέταση
για τον HIV.

 Σε περίπτωση παροχής πρώτων βοηθειών, να τηρείς τους
βασικούς κανόνες ασφάλειας (γάντια, μάσκα).

Βάλε STOP στο στίγμα
ΣΙΩΠΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΑ

ΑΓΝΟΙΑ

ΦΟΒΟΣ

15

30/3/2017

Βιβλιογραφία
 Γερούκη, Μ. (2011). Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο: θεωρία και πράξη, οι απόψεις των
εκπαιδευτικών. Αθήνα: Μαραθιάς.

 Κοκκέβη, Ά., Σταύρου, Μ., Καναβού, Ε., & Φωτίου, Α. (2016). Φιλικές σχέσεις και δραστηριότητες των
εφήβων. Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.

 Κοκκέβη, Ά., Ξανθάκη, Μ., & Φωτίου, Α., & Καναβού, Ε. (2012). Οι έφηβοι στην Ελλάδα σε σύγκριση
με τους συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC. Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.

 ΚΕΕΛΠΝΟ (2014). Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους.
 ΚΕΕΛΠΝΟ (2014). Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη
κλινικά πλαίσια.

 Card., J., Amarillas, A., & Conner, A., et al. (2008). The complete HIV/AIDS teaching kit. New York:
Springer Publishing Company.

 Dimmock, N.J. (2016). Introduction to modern virology (7th edition). Oxford: John Wiley & Sons.
 Hoffmann, C., & Rockstroh, J. (2015). HIV 2015/16. Hamburg: Medizin Fokus Verlag.
 Levinson, W. (2014). Review of medical microbiology and immunology (13 th edition). Colombus:
McGrew-Hill Education.

 Mahajan, A.A., Sayles, J.N., Patel, V.A., et al. (2008). Stigma in the HIV/AIDS epidemic: A review of
the literature and recommendations for the way forward. AIDS, 22(2), 67-79.

Σας ευχαριστούμε!

www.kentrozois.gr
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