
AIDS

IZDELALA:   

ŠOLSKO LETO:  



HIV in AIDS ... KAJ STA?

- Virus človekove   zmanjšane odpornosti 

-  Napada celice imunskega sistema in počasi 
zmanjšuje imunsko odpornost telesa 

-  POSLEDICE: 

  - oslabljen  imunski  sistem

  - večja možnost  za  različne okužbe in  rakava  
obolenja 

Okužena oseba 
lahko več let ne 
kaže simptomov 
virusa, čeprav ga 
prenaša

Virus HIV



- Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti

-  Je končna razvojna stopnja okužbe s HIV – 
om 

-  POSLEDICE: 

  - okvare živčnega sistema  ( nevrološke in 
duševne motnje)

  - sindrom hujšanja

AIDS



KAKO SE PRENAŠA?
-  Preko naslednjih telesnih tekočin: 

  - krvi 

  - sperme 

  - tekočine pred izlivom 

  - preko vaginalne tekočine  
  

  

Pri vseh 
načinih 
nezaščitenih  
spolnih 
odnosov 
(analni, oralni, 
vaginalni seks)

Pri 
souporabi 
igel

Okužba 
dojenčka 
okužene 
matere med 
nosečnostjo, 
porodom, 
dojenjem

S transfuzijo 
okužene krvi

S presaditvijo 
organa, če je 
ta okužen



Vzroki  za  okužbo s HIV-om  leta 
 2004  v Urugvaju

-  HIV se NE prenaša :

   - s slino 

   - z urinom  

   - z blatom 

   - z izbruhki

   - s  solzami 

   - z znojem  

   - z uporabo skupnih stvari (WC, jedilni 
pribor, obleka, …) 

   - z dotiki, objemanjem, rokovanjem,    
poljubi (razen če je prisotna kri ali 
sperma) 

   - s kihanjem, kašljanjem 

   - pri erotičnih predstavah ali striptizu



POTEK OKUŽBE S HIV-OM

PRVA FAZA: 
- nekaj tednov po okužbi se pojavi bolezen, 
ki spominja na gripo in mine v kakem  tednu

DRUGA FAZA: 
- okuženi je lahko nato tudi več let brez težav,

 virus HIV pa nevede uničuje bele krvničke
 in se prenaša naprej



TRETJA FAZA: 
- po nekaj letih,

 ko virus uniči že večino belih krvničk,
 se pojavi slabo počutje, pogosto okužbe,

 bolečine

ČETRTA FAZA: 
- razvije se po približno desetih letih okužbe,

 imenujemo jo AIDS 
-  značilne so hude okužbe, 

 predvsem ponavljajoče pljučnice, 
driska in kaposi



PETA FAZA: 
- ko se telo več ne more braniti,

 tudi zdravila več ne pomagajo kaj dosti. 
-  sledi smrt

Oskrba bolnice s 
HIV - om



NAJBOLJ IZRAZITI ZNAKI OKUŽBE: KAPOSI

Otroci, 

že od 
rojstva 
okuženi 

z AIDS-om











Prerez tkiva obolelega z AISD-om



KAKO SE ZAŠČITITI?



kondomi

Rdeča  pentlja  je 
mednarodni simbol  za AIDS





 - ključna je dobra poučenost o bolezni

 - vedno in pravilno uporabljajte kondom!!! 

 - izogibajte se nezaščitenim spolnim odnosom s prostitutkami 
in menjavanju spolnih partnerjev

 - preden tudi resni partnerji opustijo uporabo kondomov, je 
priporočljivo anonimno brezplačno testiranje

 - pri vaginalnem, predvsem analnem seksu uporabljajte 
lubrikante 

 - izogibajte se spolnim odnosom med menstruacijo! 

 - ne uporabljajte pribora za injiciranje, ki je bil pred tem v stiku 
s krvjo nekoga drugega  - - - - - ) v lekarnah dobivajo uživalci 
droge igle brezplačno 

 - v zdravstvenih ustanovah je obvezna uporaba zaščitnih 
rokavic in sterilnega pribora 

 - odločite se le za testirane darovane organe in kri 
krvodajalcev 



ZDRAVLJENJE
-  Bolezen je še vedno neozdravljiva 

-  zdravila deloma zavirajo razmnoževanje virusa, kar omogoča, 
da okuženi živijo dlje časa 

-  bolniki lahko živijo skoraj popolnoma normalno

  (hodijo v šolo, službo, se ukvarjajo s športom, potujejo …) 

 - pred uporabo zdravil bolniki živeli do10 let, sedaj do 30 in več 

 - ljudem, ki redno jemljejo zdravila ni mogoče dokazati virusa v 
krvi 

 - če prenehajo z jemanjem zdravila se virus spet ponovi in 
potrebno je dosmrtno zdravljenje 

 - okuženim dojenčkom je mogoče zagotoviti terapijo, ki zmanjšuje 
tveganje prenosa virusa HIV 

- zdravila so draga 

-  jemlje se vsak dan tri do pet vrst zdravil



Nekaj zdravil proti  AIDSU



RAZŠIRJENOST AIDSA



ZAKAJ RAVNO AFRIKA?

Deleži  prebivalstva obolelega z AIDS–om v Afriki



-  ugotovili so, da je prenašalec  virusa  HIV  vrsta 
afriške opice 

-  ljudje naj bi se z njim okužili v zgodnjih začetkih 20. 
Stoletja 

-  v 80.   Letih, ko so v Ameriki odkrili  AIDS, so bili 
tam okuženi le homoseksualci in odvisniki 

-  v Afriki pa so obolevali  povsem  običajni ljudje. 

-  ZAKAJ? 

-  zaradi nedohranjenosti, 

- slabih življenskih razmer  v umazanih barakarskih 
naseljih,

-  neurejene zdravstvene službe,

-  tveganega spolnega življenja in 

-  neizobraženosti



AIDS V SLOVENIJI
- 125 ljudi okuženih z virusom HIV 

-  od teh ima 26 bolnikov že AIDS

-  število okuženih se povečuje iz lete v leto

-  okuženih z virusom je še vsaj 100 več, saj le redki 
pridejo do zdravnika 

-  da bi se prišlo testirat čim več ljudi in bi preprečili 
nadaljnje širjenje bolezni imajo na Infekcijski kliniki 
v Ljubljani že več let brezplačna anonimna 
testiranja vsak ponedeljek  od 12. do 14. Ure. 
Rezultati so znani vsak četrtek isti teden. 

-  051 317 700  je brezplačna anonimna telefonska 
številka za vse, ki jih zanima karkoli v zvezi  s to 
boleznijo. V slovenskem jeziku vam bodo svetovali 
vsak dan med 9. In 18. uro.



PRETRESLJIVA DEJSTVA

- Na svetu se vsakih 14 sekund nekdo okuži z virusom 
Hiv 

-  v Afriki zaradi AIDSA vsak dan umre 6 tisoč ljudi 

-  če širjenje virusa ne bomo zaustavili, bo z njim do leta 
2050 okuženih že 280 milijonov ljudi 

-  najhuje je v podsaharski Afriki, kjer je zaradi AIDSA 
umrlo že 20 milijonov ljudi, zato je osirotelo 12 
milijonov otrok 

-  število okuženih se je v enem letu povečalo za 5 
milijonov 

-  če ne bomo ukrepali bo čez štiri leta in pol okuženih že 
približno 45 milijonov ljudi



4 od 10.  
Američan
ov z AIDS-
om umre 
zaradi 
skupne 
uporabe 
igel



VIRI 

- Zloženka Stop AIDS, IOM Ljubljana, september 2005 

-  PIL+, št. 12, letnik 57, 26. November 2004, rubrika 
Klicaj – Bodi poučen in premagaj aids, 

-  PIL+, št. 12, letnik 57, 26. November 2004, rubrika V 
središču – AIDS MAJE SVET 

-  www.hiv/aids.si 

-  www.kaposi1.com 

-  www.delo.si

-  www.otroci_aids.si

-  www.blagiaids.si, …
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