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Ο HIV (Human Immuno-
deficiency Virus - Ιός Ανο-
σοανεπάρκειας του Ανθρώ-
που) είναι ο ιός που προ-
καλεί το Σύνδρομο της
Επίκτητης Ανοσολογικής

Ανεπάρκειας (Acquired
Immune Deficiency
Syndrome - AIDS). Δρα
καταστρέφοντας κύτταρα
του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, τα CD4+ T λεμ-
φοκύτταρα, τα οποία δια-
δραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην προστασία του
οργανισμού από λοιμώ-
ξεις και άλλα νοσήμα-
τα. Μπορεί να μεταδοθεί
μέσω της χωρίς προφυλα-
κτικό σεξουαλικής επα-
φής (πρωκτική, κολπική,
στοματική) ή μέσω της
από κοινού χρήσης αιχ-
μηρών αντικειμένων (ξυ-
ραφάκια, βελόνες, σύριγ-
γες) με HIV οροθετικό
άτομο και από μία HIV
οροθετική μητέρα στο νε-
ογνό κατά τη διάρκεια της
κύησης, του τοκετού και
του θηλασμού. Ο ιός
δεν μεταδίδεται μέσω της
καθημερινής κοινωνικής
επαφής (χειραψία, αγκα-
λιά, φιλί στο μάγουλο),
των κουνουπιών ή άλλων
εντόμων, της από κοινού
χρήσης οικιακών σκευ-
ών, του σάλιου, των δα-
κρύων, του ιδρώτα, του
αέρα ή του νερού.

Ο όρος AIDS αναφέρεται στο τελευταίο
στάδιο της HIV λοίμωξης, κατά το οποίο το
ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί
σε τέτοιο βαθμό, ώστε το HIV οροθετικό
άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήμα-

τα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.  
Ο χρόνος μεταξύ μόλυνσης από τον ιό

και εκδήλωσης του AIDS ποικίλλει από άτο-
μο σε άτομο, ενώ η έγκαιρη χορήγηση συν-
δυασμού αντιρετροϊκών φαρμάκων υψηλής
δραστικότητας (Highly Active Antiretroviral
Therapy - HAART), επιβραδύνει σημαντικά
την εξέλιξη του νοσήματος και μειώνει σε
μεγάλο βαθμό τη θνητότητα. Σήμερα, η HIV
λοίμωξη θεωρείται χρόνια νόσος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο/η ασθενής λαμβάνει συ-
στηματικά τη θεραπεία του. 

Εως τώρα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματι-
κό προφυλακτικό εμβόλιο έναντι του HIV.
Ωστόσο, επειδή η HAART μειώνει τη συγκέ-
ντρωση του ιού στα μολυσματικά βιολογικά
υγρά και συνεπώς ελαττώνει την πιθανότητα
μετάδοσής του, δίνεται πλέον μεγάλη σημα-
σία στο ρόλο που διαδραματίζει η χορήγη-
ση της αντιρετροϊκής θεραπείας στον τομέα
της πρόληψης.

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.ΛΠ.Π.ΝΟ.

Προσφάτως σε ελέγχους του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) με αφορμή την ανησυχητική
αύξηση των λοιμωδών νοσημάτων και την
κλιμάκωση της απειλής για την υγειονομική
ασφάλεια της χώρας, πραγματοποίησε υγει-
ονομικό έλεγχο σε άτομα που διαμένουν σε
κτήρια και λοιπούς χώρους υπό συνθήκες

που μπορεί να προκαλείται κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία, καθώς και σε εκδιδόμενα
άτομα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε συ-
νεργασία με κάθε αρμόδια αρχή και υπη-
ρεσία.

Ειδικότερα επιβάλλεται καταρχήν υποχρέ-
ωση υγειονομικής εξέτασης και κατά περί-
πτωση νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής -
ακόμη και άμεσα επιβλεπόμενη θεραπεία
όπου υπάρχει ένδειξη.

Ελεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχι-
στον 30 παράνομους οίκους ανοχής, και μέ-
χρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα
κρούσμα άρνησης στον επιβαλλόμενο έλεγ-
χο.

Οι μετανάστες λόγω έλλειψης νομιμοποι-
ητικών εγγράφων, δεν προσέρχονται στα
νοσοκομεία της χώρας, οπότε και δε συ-
μπεριλαμβάνονται στο σύστημα καταγρα-
φής υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Με την εφαρμογή της υγειονομικής διάτα-
ξης για πρώτη φορά θα αποτυπωθεί η πραγ-
ματική επιδημιολογική εικόνα όσον αφορά
τον επιπολασμό των λοιμωδών νοσημάτων
σε πληθυσμούς που προέρχονται από χώ-
ρες γεωγραφικών περιοχών όπου ενδημούν
ασθένειες, οι οποίες έχουν εκριζωθεί εδώ
και δεκαετίες από τη χώρα μας και την ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται με σεβασμό στις
διεθνείς διατάξεις για την προστασία των

ανθρώπινων δικαιωμάτων και ατομικών
ελευθεριών με βάση το ελληνικό Σύνταγμα,
την ΕΣΔΑ και τις διεθνείς συμβάσεις και
πρωτόκολλα περί προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα
καθώς και με γνώμονα την προστασία και
της υγείας των ιδίων των μεταναστών.

Κατά τη διάρκεια των υγειονομικών ελέγ-
χων σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθή-
νας διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Οίκοι ανοχής λειτουργούσαν χωρίς την
κατά νόμο άδεια.

2) Οι εργαζόμενοι δε διέθεταν την απαι-
τούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος και
τα ειδικά βιβλιάρια υγείας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του κέ-
ντρου της Αθήνας συνεχίζονται εντατικά.

Μέχρι τώρα τα κρούσματα των οροθετι-
κών εκδιδόμενων γυναικών αγγίζουν τα 12. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τονίζει ότι είναι απολύ-
τως απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού σε
κάθε σεξουαλική επαφή των πολιτών που
επισκέπτονται οίκους ανοχής. Η HIV λοίμω-
ξη μπορεί να μεταδοθεί μέσω της χωρίς
προφυλακτικό σεξουαλικής επαφής. Πα-
ράλληλα ενημερώνει ότι όσοι πολίτες είχαν
απροφύλαχτη σεξουαλική επαφή σε οίκο
ανοχής επί της οδού Αχαρνών και Φωκαίας
22Β κατά τους τελευταίους 6 μήνες καλού-
νται να επικοινωνήσουν για οδηγίες: 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Προσπάθειες 
για την πρόληψη

του AIDS

- Τηλεφωνική Γραμμή για το AIDS: 210 7222222

- Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: 210 5212054

Αναφορικά με γενικές πληροφορίες για την HIV λοίμωξη απευθυνθείτε επίσης: 
- Τηλεφωνικό Κέντρο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: 210 5212000 - www.keelpno.gr
- Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@keelpno.gr
- ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης: 2310 243363 - 229139
- Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων


