
ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМ



ХИВ СИДА

Вирус који 
слаби имунитет

Болест коју 
изазива вирус 
ХИВ - a

ХИВ ≠ СИДА

Особа која има ХИВ не мора да има СИДУ!



НАУЧИЋЕМО ...

 Да направимо разлику између HIV-a и 

СИДЕ;

 Начине како се вирус може преносити;

 Како да се заштитимо;

 Kада се треба тестирати;

 Живот без дискриминације;

 ... И још по нешто....



ЕПИДЕМИОЛОШКА 
СИТУАЦИЈА СИДЕ У СВЕТУ

Сваког дана
… око 15.000 особа се 

зарази 

ХИВ-ом

… око 8.000 живота се угаси 
због СИДЕ/AIDS-a



ХИВ JE…

 Вирус хумане 

имунодефицијенције;

 Напада имуни систем

човека(CD4T лимфоците) 

и доводи до слабљења

имунолошке отпорности 

организма. Тада је човеков

организам подложан другим

болестима (вируси, тумори...);



НАЧИНИ ПРЕНОШЕЊА

 Сексуалним путем – најчешће;

 Путем крви - убризгавањем психоактивних 
супстанци, сваки контакт са зараженом 
крвљу (“крв на крв”), тетовирање 
нестерилисаним прибором ... ;

 Вертикално - током 

трудноће, током порођаја, 

дојењем ...;

HIV позитивне особе 

не могу бити добровољни даваоци крви.



Да ли може овако...?

 Преко убода инсекта;

 Боравак у истом простору (посао, школа, 
кућа);

 Руковањем, грљењем;

 Базени, тоалети;

 Указивањем прве помоћи;

 Социјалним контактом;

 У градском превозу;        

 Преко ваздуха, кијањем; НЕ



АСИПТОМАТСКИ СТАДИЈУМ

Клинички 
неоткривена

Клинички 
откривена

•Особа се осећа 
здраво;

•Тело прави 
антитела;

•ОСОБА ЈЕ 
ИНФЕКТИВНА!

•Велики ризик да се 
вирус преноси;

•Особа зна за свој 
статус;

•Мањи ризик да се 
инфекција преноси;

•Прати се број CD4T
лимфоцита;

•По потреби се 
започиње терапија;



КОМУНИКАЦИЈА  
СА  ХИВ ОБОЛЕЛИМ  ОСОБАМА...

БЕЗ СТИГМЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ!



AIDS=СИДA

 Полно преносива и 
неизлечива болест;
 Развој болести се 
одвија кроз четири 
клиничка стадијума;
 Особе оболеле од 
СИДЕ не умиру од ње,
већ од последица 
других болести, због
ослабљеног 
имунитета.



КЛИНИЧКИ СТАДИЈУМИ

1. Клинички 
стадијум

2. Клинички 
стадијум

3. Клинички 
стадијум

4. Клинички 
стадијум

•Увећане 
лимфне 
жлезде;

•Дуготрајан, 
необјашњив  
умор;

•Претерано 
знојење;
Може, али не мора 
да значи –
обавезна 
консултација са 
стручним лицима;

•Нагли губитак 
телесне 
тежине;

•Акутне 
респираторне 
инфекције;

•Херпес зостер

•Запаљење 
углова усана

•Гљивичне 
инфекције 
ноктију руку

•Нагли губитак 
телесне 
тежине

•Грозница која 
траје око 
месец дана

•Плућна 
туберколоза

•Менингитис

•Долази до 
развоја 
опортунистичк
их болести

(болести које 
се јављају 
када је 
значајно 
ослабњен 
имунитет);



ВАКЦИНА

 Након више од 30 година 

истраживања вакцина 

није откривена;

 Вирус се маскира мења 

регионе које напада,                

па зато наш имуни систем 

не може да га препозна.



DPST ?

 Добровољно;

 Поверљиво;

 Саветовање;

 Тестирање;

 2 - 3 месеца од ризичног понашања;

 Тестирање се обавља у овлашћеним 
здравственим установама (Завод за јавно 
здравље Шабац);

 Тестирање и резултати су АНОНИМНИ !



ПРЕВЕНЦИЈА...

 Обавезно користити заштиту (кондом) 
уколико се упражњавају сексуални односи!

Избегавати ризична понашања 

и ризичне односе!

 Не мењати често партнере!

 Никада не користити дрогу!

 Тестирати се уколико постоји сумња на 
инфекцију!



НИЈЕ ВАЖНО КО СТЕ, 
ВАЖНО ЈЕ ШТА РАДИТЕ !

СИДА не зна за расу, боју 
коже, економски састус, 
сексуалну опредељеност, 
старосно доба ...

Она не прави разлику!



СИДА СЕ НЕ ДОБИЈА
СИДА СЕ УЗИМА !

 Развијање превентивних 

навика, одговорно 

понашање, избегавање 

ризичних понашања – мања 
вероватноћа од заразе.



ЧУВАЈМО СЕБЕ И ДРУГЕ!

Волонтери 

Црвеног крста 

у сарадњи са 

школским 

вршњачким 

едукаторима

Тим за вршњачку едукацију 

Координатор - О. Милутиновић


