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Tikslas:
Priminti klasės draugams kas yra Aids;

Prabėžti ŽIV ir AIDS skirtumus ir jų ryšį;

Supažindinti kokie metodai(priemonės) taikomi ŽIV infekcijai 

slopinti;

Pristatyti kodėl svarbu išsitirti ar nesergama ŽIV kilus bent mažiausiai 
infekavimosi rizikai bei  kodėl svarbu saugotis nuo živ.



Aids
 Tai yra įgytasis imuninio nepakankamumo sindromas. (Neišgydoma infekcinė liga);

 Aids sukelia – žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV); (pažeidus T-
limfocitus)

2007 metais buvo apskaičiuota, kad yra 33,2 milijono žmonių, užsikrėtusių ŽIV virusu;

 Dėl viruso sukelto įgyto imunodeficito sindromo (AIDS), pasaulyje jau mirė apie 2,1 
milijono žmonių, įskaitant 330 tūkstančių vaikų;



AIDS mirties nuosprendis?







Kaip apsisaugoti nuo ŽIV,AIDS?
ŽIV perduodamas per tiesioginį sąlytį su sergančiojo gleivine, krauju, kitais skysčiais išskiriamais 
sekso metu – sperma ir makšties skysčiu.(Tai pat iš motinos vaikui,per motinos pieną)

Propoguoti saugius lytinius santykius (Naudoti prezervatyvus);

Nuolatos tikrintis esant bent menkiausiai rizikai būti infekuotam 
(reguleriai);

Nevartoti narkotikų(Galima labai lengvai užsikrėsti per infekuotą 
adatą,švirkštą).



Gydymas:
Kol kas nėra vakcinos, bet atrasta daug vaistų veikiančių įvairias ŽIV viruso dauginimosi grandis:

Nukleozidų atgalinės transkriptazės inhibitoriai;

Nenukleozidų atgalinės transkriptazės inhibitoriai;

Proteazės inhibitoriai;

ŽIV susijungimo su šeimininko ląstele inhibitoriai;

CCR5 antagonistai;

Integrazės inhibitoriai.

Šis prevencinis gydymas yra itin brangus jis NEIŠGYDO ŽIV o jį tik pristabdo ir pasunkina jo 
imuniteto naikinimo procesą. (Tai pat šis prevencinis gydymas yra brangus ir dažnai 
neprieinamas daugumai užsikrėtusių.)



PreP
Preekspozicinė ŽIV profilaktika

Šis vaistas skiriamas neužsikrėtusiems asmenims kuriems 
gresia didesnė rizika užsikrėsti ŽIV.



IŠVADA 
AIDS YRA ANKSTESNIS AR VĖLESNIS MIRTIES NUOSPRENDIS;

ITIN SVARBU LAIKU APTIKTI ŽIV; (REGULERIAI TIKRINTIS ESANT BENT MAŽIAUSIAI RIZIKAI IR TAIP 
KUO GREIČIAU UŽKIRSTI KELIĄ AIDS)

KALBĖTI APIE ŠIAS TRAGIŠKAS PROBLEMAS,ŠVIESTI SAVO ARTIMUOSIUS BEI DRAUGUS IR TAIP 
MAŽINTI SERGANČIŲJŲ GRETAS;

BŪTINA PROPOGUOTI SAUGIUS LYTINIUS SĄNTYKIUS IR TAIP VENGTI UŽSIKRĖTIMO.



Sveikata ne viskas, bet be sveikatos 
nėra nieko. (Senovės graikų filosofas Socrates)
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https://sveikata.lrytas.lt/gyvenu-sveikai/2019/01/11/news/fitoterpaeutas-juozas-ruolia-
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