
Μια Σημαντική Εξέταση για 
Άτομα που Υποφέρουν 

από Φυματίωση

Άλλες συμβουλευτικές πηγές για 
την εξέταση
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για το AIDS 
0800 567 123

Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για το AIDS στην Αφρική 
0800 0967 500 (ιστοσελίδα: www.africaninengland.org)

Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας του Ιδρύματος Τέρενς Χίγκινς
0845 12 21 200 (ιστοσελίδα: www.tht.org.uk)

Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας Απόλυτα Γυναίκα 
020 7713 0222 (ιστοσελίδα: www.positivelywomen.org.uk)

Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για Έχρωμους
020 7738 5274

Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για Χρήστες και Πρώην 
Χρήστες Ναρκωτικών
020 7582 5434 (ιστοσελίδα: www.mainliners.org.uk)

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο αναφορικά με  τη διάγνωση και τη θεραπεία 
της Φυματίωσης και του HIV έχουν ως σκοπό να δώσουν γενικές πληροφορίες για το θέμα αυτό. 
Δεν έχoυν ως σκοπό να αντικαταστήσουν τις γνώσεις, την ικανότητα και την κρίση της ιατρών, 
φαρμακοποιών, και/ ή άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγείας. Ερωτήσεις και απορίες 
αναφορικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία θα πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία ιατρό.

Εξετάσεις στο Ιατρείο Φυματίωσης 
Μπορείτε να συζητήσετε για την εξέταση για HIV με 
ειδικά εκπευδευμένους ιατρούς ή νοσκοκόμες. Όλες 
οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Εάν εξεταστείτε 
σε ένα Ιατρείο Φυματίωσης, τα αποτελέσματα θα 
καταγραφούν στον ιατρικό σας φάκελο. Αυτό σημαίνει ότι 
τα αποτελέσματα μπορούν να διαβαστούν από άλλους 
ιατρούς ή νοσοκόμες που ασχολούνται με την υγεία σας στο 
νοσοκομείο, αλλά από κανέναν άλλο.

Εξετάσεις στην τοπική Γενετική-
Ουρολογική κλινική 
(Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό σας)
    Σε ορισμένες κλινικές μπορείτε να μπείτε μέσα και να 

περιμένετε να σας εξετάσει κάποιος ιατρός. Σε άλλες 
κλινικές ίσως θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού. 

    Δεν χρειάζετστε σημείωμα από άλλον ιατρό.
    Οι κλινικές αυτές έχουν ειδικούς αυστηρούς κανόνες 

εμπιστευτικότητας.
   Οι εξετάσεις σας δεν φεύγουν ποτέ από την κλινική  
  και μπορούν να διαβαστούν μόνο από προσωπικό  
  της κλινικής.
  Το αποτέλεσμα δε θα ανακοινωθεί στο Γενικό Ιατρό σας.
   Δεν είστε αναγκασμέμοι να δώσετε το πραγματικό 

σας όνομα, ημερομηνία γέννησης ή διεύθυνση, αλλά 
σιγουρευτείτε ότι θυμάστε τα προσωπικά στοιχεία 
που δώσατε. 

  Εάν θέλετε να εξεταστείτε σε άλλη κλινική, καλέστε 
την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για το AIDS 
χωρίς χρέωση στο 0800 567 123.

  Μπορείτε επίσης να εξεταστείτε από τον Γενικό Ιατρό σας.
   Παρόλα αυτά, ο Γενικός Ιατρός σας μπορεί να χρειαστεί 

να παραχωρήσει πληροφορίες για μια θετική εξέταση 
HIV στην ασφάλεια ζωής ή υγείας σας, εάν προσφύγετε 
εκεί. Εάν ανησυχείτε για κάτι τέτοιο, είναι καλύτερα να 
εξεταστείτε σε Γενετική-Ουρολογική  κλινική. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μί
α 

αν
ών

υμ
η 

ετα
ιρε

ία
 μ

ε α
ριθ

μό
 εγ

γύ
ησ

ης
 N

o. 
36

06
52

8 
κα

τα
γε

γρ
αμ

έν
η 

στ
ην

 Α
γγ

λία
 έδ

ωσ
ε χ

ορ
ηγ

εία
 μ

ε α
ριθ

μό
 N

o. 
10

71
88

6 
, σ

χέ
διο

: w
or

ks
on

g, 
Λο

νδ
ίνο

 0
20

 8
35

2 
83

00

Προστατεύστε την οικογένεια και τους φίλους σας από τη Φυματίωση
 – παίρνετε τα ανιφυματικά σας φάρμακα 

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Πυρετός!! Πυρετός!! 

Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!!
Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!!
Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς βήξιμο Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!!

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ανεξήγητη
Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Πρησμένοι
Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!!
Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!!

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς Πρησμένους αδένες
Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Λήθαργος!!  
Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Πυρετός!! Πυρετός!! 
Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!!
Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!!
Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς βήξιμο Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!!

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους
Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσειςΤο αρχικό σχέδιο ανάπτυξης έγινε από το Δίκτυο του οργανισμού TB Alert στο Βορειοδυτικού Λονδίνου.

Ο οργανισμός TB Alert είναι ένας μοναδικός φιλανθρωπικός 
οργανισμός ευαισθητοποίησης του κοινού για τη Φυματίωση 
στο Ην. Βασίλειο, στηρίζοντας τα Εθνικά Συστήματα Υγείας με 
την παροχή πληροφοριών σε ασθενείς. Υποστηρίζουμε έργα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες βεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότεροι 
ασθενείς λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Με τη δική σας 
υποστήριξη μπορούμε νε πετύχουμε παγκόσμια θετική άποψη για 
τη Φυματίωση και να σώσουμε περισσότερες ζωές.
 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αντίγραφα αυτού του 
φυλλαδίου, επικοινωνήστε στο 001273 234 770 (ώρες γραφείου).
Για δωρεές ή εθελοντική βοήθεια στον οργανισμό  TB Alert 
παρακαλώ επικοινωνήστε στο 001273 234 784 (ώρες γραφείου).
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tbalert.org

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030

Greek 2009
Important Test for  

People Who Have Tuberculosis (TB)
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Τι σχέση έχει το HIV και το AIDS με 
τη Φυματίωση;
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι περισσότεροι άνθρωποι που 
πάσχουν από Φυματίωση δεν είναι μολυσμένοι και με 
HIV. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες χώρες, το HIV/AIDS 
και η Φυματίωση πάνε μαζί. Το HIV καταστρέφει τον 
αμυντικό σύστημα του οργανισμού, το οποίο επιτρέπει στη 
Φυματίωση να επιτεθεί πιο εύκολα. 

Μερικοί άνθρωποι κολλάνε Φυματίωση καθώς ζουν σε 
άλλες χώρες όπου και η Φυματίωση και το HIV είναι πολύ 
συνηθισμένα. Για αυτό το λόγο αυτές οι δύο αρρωστιες είναι 
στενά συνδεδεμένες - όποιος έχει μια από αυτές μπορεί να 
έχει εκτεθεί και στην άλλη.

Τι είναι το HIV/AIDS;
	 Το HIV είναι ο Ιός Ανοσολογικής Ανεπάρκειας   
        του Ανθρώπου. Το AIDS είναι  το σύνδρομο επίκτητης   
     ανοσολογικής ανεπάρκειας. 
	 Το HIV είναι μια μόλυνση που καταστρέφει τις άμυνες   
   του οργανισμού ενάντια σε άλλες ασθένειες, κυρίως  
   μολυσματικές.
	 Όταν αναπτύσονται συγκεκριμένες άλλες ασθένειες με   
      τη μόλυνση με HIV, τότε το άτομο έχει AIDS.

Πόσο συνηθισμένο είναι το HIV;
Το HIV είναι συνηθισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Υπάρχουν όμως ορισμένες περιοχές - όπως η Αφρική 
νοτίως της Σαχάρας, η Νότια Ασία και η Ανατολική Ευρώπη 
- όπου το HIV είναι περισσότερο διαδεδομένο.   

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζεται ότι πάνω από 30,000 
άνθρωποι ζουν με το HIV και τα νούμερα συνεχίζουν 
να αυξάνονται με περισσότερους από 6500 ανθρώπους 
να εξετάζονται για HIV για πρώτη φορά κάθε χρόνο. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο πιο συνηθισμένος τρόπος για τη 
μετάδωση του HIV είναι η σεξουαλική επαφή ανάμεσα σε 
άνδρες και γυναίκες, αν και ο αριθμός νέων κρουσμάτων 
ανάμεσα σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με 
άλλους άνδρες παραμένει υψηλός.

Υπάρχει θεραπεία για το HIV και 
το AIDS;
Οι επιπτώσεις του HIV μπορούν να ελεγχθούν ακόμα και 
να αντιστραφούν με τη χρήση αντι-HIV φαρμάκων. Αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει θεραπεία για το HIV ή το AIDS. Παρόλα 
αυτά, οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που 
έλαβαν αντι-HIV φάρμακα έζησαν περισσότερο και ένιωθαν 
καλύτερα. Εάν γνωρίζετε ότι έχετε θετικό HIV, μπορείτε να 
πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας και να μειώσετε τον 
κίνδυνο να μεταδώσετε τη μόλυνση και άλλους. 

Πώς μεταδίδεται το HIV;
	  Έχοντας κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή  
  χωρίς προφυλακτικό. Η στοματική σεξουαλική επαφή  
  χωρίς προφύλαξη είναι επίσης επικίνδυνη. 
	 Από τη μητέρα στο μωρό κατά τη διάρκεια της   
    εγκυμοσύνης, στη γέννηση ή κατά το θηλασμό. 
	 Με την κοινή χρήση βελόνων, συρίγγων ή άλλου      
    ενέσιμου οργάνου για χρήση ναρκωτικών.
	 Με τη θεραπεία με μη-ελεγμένο αίμα ή προϊόν  
  αίματος. 

Η εξέταση για HIV
Τι περιλαμβάνει η εξέταση; 
Ένα μικρό δείγμα αίματος θα ληφθεί από το χέρι σας, θα 
σταλεί στο εργαστήριο και θα εξεταστεί. 
Μπορεί να έχετε ήδη κάνει αιματολογική εξέταση στην 
κλινική, αλλά μας επιτρέπετε να διεξάγουμε εξέταση για HIV 
μόνο με τη δική σας έγκριση και άδεια. Όλες οι εξετάσεις 
για HIV είναι δωρεάν. 

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα 
πάρω τα αποτελέσματα;
συνήθως χρειάζονταο 3 εργάσιμες ημέρες για να πάρετε 
πίσω τα αποτελέσματα. Όποιο και να είναι τα αποτέλεσμα 
θα ανακοινωθεί σε εσάς προσωπικά από κάποιον 
επαγγελματία στον τομέα της υγείας: τα αποτελέσματα δεν 
ανακοινώνονται από το τηλέφωνο και στους ασθενείς δε 
δίνονται γραπτά αντίγραφα.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα; 
Αρνητικό HIV
Αυτό σημαίνει ότι δεν πάσχετε από HIV εκτός και εάν έχετε 
εκτεθεί στο HIV τους τελευταίους 3 μήνες πριν την εξέταση. 
Εάν έχετε εκτεθεί τους τελευταίους 3 μήνες η εξέταση ίσως 
να μην μπορεί να το ανιχνεύσει (περίοδος “παραθύρου”). 
Μπορεί να σας ζητηθεί να επαναλάβετε την εξέταση 3 μήνες 
μετά την τελευταία επικίνδυνη έκθεση στο HIV.

Θετικό  HIV
Πάσχετε από HIV. Το αποτέλεσμα ελέγχεται με μια δεύτερη 
εξέταση για HIV (η περίπτωση λάθους είναι πού σπάνια). 
Θα έχετε μια επιστευτική συνάντηση με ένα ειδικό στο 
HIV/AIDS, που θα σας υποστηρίξει ώστε να δεχτήτε τη 
διάγνωση και θα καθορίσει την όποια θεραπεία χρειαστεί. 

Ποιος θα γνωρίζει τα 
αποτέλεσματα των εξετάσεων;
Τα αποτέλεσματα είναι αυστηρά εμπιστευτικά σε εσάς 
και στο προσωπικό που συνδέεται με την ιατρική σας 
φροντίδα. Κανείς άλλος δε θα μάθει τα αποτελέσματα χωρίς 
την άδειά σας. Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται στο 
σύντροφό σας, ή σε κάποιον άλλο στην οικογένεια ή τους 
φίλους σας, στον εργοδότη σας, στον ιδιωκτήτη του σπιτιού 
σας, στην Κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή την 
Υπηρεσία Μετανάστευσης.

Πού μπορώ να εξεταστώ για HIV ή 
να συζητήσω για την εξέταση;
Μπορείτε να εξεταστείτε στο Ιατρείο Φυματίωσης αλλά 
υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορείτε να εξεταστείτε ή να 
συζητήσετε την όποια απορία έχετε.

Θυμήτε  να δ ιατηρήτε  όλα τα  φάρμακα ασφαλή και  μακριά  από τα  παιδ ιά
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