
SIDA/АИДС 



Синдром стечене 
имунодефицијенције 

• је заразна болест која представља 
последњи стадијум инфекције организма 
вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ) 

 

• карактерише је прогресивно слабљење 
имуног система што особу чини подложном 
широком спректру инфекција и тумора. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%98%D0%92
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Tumor


Синдром стечене 
имунодефицијенције - СИДА 

Синдром стеченог губика имунитета 

 

• Синдром=скуп више различитих симптома 
и знакова болести 

• Стечен=добијен током живота 

• Губитак имунитета=организам не може да 
се бори са изазивачем болести 



ХИВ вирус 

Вирус хумане имунодефицијенције 

• припада породици ретровируса 

• директно напада T лимфоците и доводи до 
њиховог крајњег уништења 



Важно је знати 



 
Начини преношења 

 
Четири телесне течности у себи садрже 
довољну концентрацију вируса за могућу 
инфекцију људи.  

То су: 

• Крв 

• Сперма 

• Вагинални секрет  

• Мајчино млеко 

 

 



 
Инфекција се може добити: 

 
Незаштићеним сексуалним односом  

Хетеросексуалним (број инфицираних у порасту) 

Хомосексуалним (број инфицираних у паду) 

Ризик је исти током: 

• аналног 

• вагиналног   

• оралног секса 

Посебно ризична група су особе промискуитетног 
понашања. 



Инфекција се може добити: 

Преко заражене крви  

• Интравенски наркомани 

• Тетовирање 

• Пирсинг 

• Различите медицинске интервенције 

• Трансфузија крви  

Посебно ризична група су медицински 
радници 

 



Инфекција се може добити: 

Са мајке на дете  

(вертикална трансмисија) 

• У току трудноће 

• Порођаја 

• Дојења 

 





Инфекција се не може добити: 

1. Уобичајеним социјалним контактима  

• Руковањем 

• Грљењем 

• Љубљењем 

2. Конзумирањем хране коју је спремила 
заражена особа 

3. Боравком у истој просторији 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1




Животиње и инсекти (например комарац) 

не могу пренети ХИВ или сиду нити оболети од ње, 
јер се само у крви човека налазе лимфоцити за које се 

вирус везује. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8


 
Стадијуми инфекције 

 
Напредовање болести се може поделити на 
четири фазе: 

1. примарна инфекција 

2. асимптоматска фаза 

3. симптоматска ХИВ инфекција  

4. прогресија из ХИВ позитивности у сиду 



 
Примарна инфекција 

 
• Период наглог размножавања вируса 

непосредно након што му је особа била 
изложена. 

• Карактеристични симптоми: 

1. Висока температура 

2. Главобоља, малаксалост 

3. Болови 

4. Упала грла 



 
Асимптоматска фаза 

 
 

• Ова фаза у просеку траје око 10 година  

• Карактерише је потпуно одсуство било 
каквих симптома болести. 

• Највећа опасност  

   за преношење заразе! 



 
Симптоматска ХИВ инфекција 

 
 

• Имуни систем постаје све слабији  

• Организам више није у стању да обузда и 
задржи вирус 

• Јављају се први симптоми болести 



Прогресија из ХИВ позитивности у 
сиду 

• Последња и најтежа фаза 
• СЗО је јасно дефинисала фазе развоја 

инфекције: 
1. Инфекција респираторног тракта 
2. Појава наглих и необјашњивих дијареја(трају 

дуже од месец дана што доводи до наглог 
губитка телесне тежине) 

3. Тешке бактеријске и гљивичне инфекције  
4. Токсоплазма мозга 
5. Капошијев сарком 





Пнеумонија и токсоплазмоза 



Кандида 



Капошијев сарком 



 
Тестирање на ХИВ 

 

• Потребно је да у крви оболелог постоји 
довољна количина специфичних антитела 
(што је тек 6-8 недеља након инфекције) 

• Користи се имуноензимски тест –ELISA 

• Резултат теста може бити: 

1. Позитиван=постоји инфекција 

2. Негативан 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE


 
Превенција 
 • Едукација, саветовање и тестирање! 

• Коришћење презерватива 

• Коришћење нове стерилне игле 

• ХИВ позитивне труднице: 

1. антиретровирална терапија током трајања 
трудноће,  

2. порођаја царским резом,  

3. давање исте терапије беби првих неколико 
месеци живота и  

4. не саветује се дојење   



Статистика за 2015.годину 



Дан, сат, минут... 





План за 2015.годину 


