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ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ
AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome)

χλδξνκν επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο

CBVTs (Community based
voluntarily testing
services)

Δζεινληηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ HIV κε
ηαπηφρξνλε παξνρή πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζεζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα

CLIA (Chemiluminescence
immunoassay)

Αλνζνδνθηκαζία ρεκεηνθσηαχγεηαο

ECDC

Δπξσπατθφ Θέληξν Πξφιεςεο Λνζεκάησλ

EIA (Enzyme
immunoassay)

Αλνζνελδπκηθή δνθηκαζία

HBV(Hepatitis B virus)

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο B

HCV (Hepatitis C virus)

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο C

HIV (Human
immunodeficiency virus)

Ο ηφο ηεο επίθηεηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο

HIV-RNA (ribonucleic acid
of HIV)

Ρηβνλνπθιεïληθφ νμχ ηνπ HIV

HTC (HIV Testing
Centers)

Γνκέο πνπ δηεμάγεηαη ν έιεγρνο γηα HIV

IgG (Immunoglobulin G)

Αλνζνζθαηξίλε G

IgM (Immunoglobulin Κ)

Αλνζνζθαηξίλε M

LIA (Line Immunoassay)

Γνθηκαζία κε ηελ ηερληθή ηεο γξακκηθήο αλνζνκεζφδνπ

MARP (most-at-risk
population)

Πιεζπζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν

MSM (men who have sex
with men)

Άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο

PEP treatment (postexposure prophylaxis
treatment)

Αγσγή κεηά απφ ηελ έθζεζε

PREP treatment

Aγσγή γηα πξνθχιαμε πξηλ απφ ηελ έθζεζε

(pre-exposure prophylaxis
treatment)
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PWUD (people who inject
drugs)

Άηνκα ηα νπνία θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ

WHO (World Health
Organization)

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο

VZV (varicella-zoster
virus)

Iφο ηνπ έξπεηα δσζηήξα

ΑΔΚΤ

Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ Τγείαο

ΔΗ

Δμσηεξηθά Ηαηξεία Παξαθνινχζεζεο αηφκσλ πνπ δνπλ
κε ηνλ HIV

ΚΘΟ

Κε Θπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο

ΚΙ

Κνλάδεο Ινηκψμεσλ

ΚΛ

εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα

Βαζηθνί Νξηζκνί
 Πιεζπζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν (most at risk populations):
νη νκάδεο, νη νπνίεο πιήηηνληαη δπζαλάινγα απφ ηελ επηδεκία HIV/AIDS.
Γηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ην επηδεκηνινγηθφ πξνθίι ηεο
λφζνπ.
 Υψξεο κε γεληθεπκέλε επηδεκία (generalized epidemic countries): νη ρψξεο,
ζηηο νπνίεο ν επηπνιαζκφο ηεο HIV ινίκσμεο αλεπξίζθεηαη ζε πνζνζηφ >1%
ζηηο έγθπεο γπλαίθεο θαη ν ηφο έρεη εγθαηαζηαζεί ζην γεληθφ πιεζπζκφ.
Πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο ηεο Τπνζαραξίνπ Αθξηθήο, Βφξεηαο θαη Ιαηηληθήο
Ακεξηθήο.
 Υψξεο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ε εηεξνθπινθηιηθή κεηάδνζε. ε απηέο
πεξηιακβάλνληαη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο φπσο ε Ρσζία, ε Οπθξαλία,
ε Ιατθή Γεκνθξαηία Κνιδαβίαο, ε Γεσξγία θαη άιιεο. Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ βάζεη ηνπ επηπνιαζκνχ HIV ινίκσμεο
είλαη
δηαζέζηκεο
ζηελ
ηζηνζειίδα

http://www.aidsinfoonline.org/kpatlas/#/home.

 Πιεζπζκνί-ζηφρνη (key populations): νξίδνληαη νη πιεζπζκνί, νη νπνίνη έρνπλ
πςειφηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ θαη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο. ηελ Διιάδα, νη πιεζπζκνί απηνί
πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη νκάδεο:
 Οη άλδξεο νη νπνίνη έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (MSM)
 Σα άηνκα πνπ θάλνπλ ή έρνπλ θάλεη ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
(PWUD)
 Oη γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο πνπ έρνπλ
ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο
 Σα δηεκθπιηθά άηνκα
 Tα άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε
γεληθεπκέλε επηδεκία.
[6]

 Άιιεο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, νη νπνίεο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ
παξαγφλησλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ
απνδέθηεο κελπκάησλ πξφιεςεο ηνπ ηνχ. Απηνί νη παξάγνληεο
πεξηιακβάλνπλ η) πξνζσπηθνχο, φπσο ηελ έιιεηςε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ηη) παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ αδπλακία πξφζβαζεο
ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηηη) θνηλσληθνχο παξάγνληεο, φπσο ηηο θνηλσληθέο
αληηιήςεηο, ηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο, ηνπο λφκνπο πνπ
ζηηγκαηίδνπλ θαη απνζαξξχλνπλ θάπνηνπο πιεζπζκνχο λα απεπζπλζνχλ
ζε θάπνηα ππεξεζία πγείαο. ε απηέο ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ
πεξηιακβάλνληαη θαη νη θξαηνχκελνη ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ.
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Δηζαγσγή
Ζ πξψηε εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV
ινίκσμεο (4548/13.06.1990) δεκνζηεχηεθε ην 1990. Σν 2014 δεκνζηεχηεθαλ νη
πξψηεο νινθιεξσκέλεο εζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε
ηεο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο.
Οη αιιαγέο ηεο παξνχζαο έθδνζεο αθνξνχλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο
εμέηαζεο
ζε
θέληξα
θξάηεζεο/θηινμελίαο/ππνδνρήο
θαη
ηαπηνπνίεζεο
πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ, ζηνλ νξηζκφ ησλ πιεζπζκψλ ζηφρσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμάπισζε ηεο επηδεκίαο, ζηηο ζπζηάζεηο θαη ζηε ζπρλφηεηα
ειέγρνπ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ εμέηαζεο ησλ αηφκσλ <18 εηψλ θαη άιισλ
θαηεγνξηψλ αζζελψλ, ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εζληθνχ αιγνξίζκνπ κεηά ηελ ρξήζε
δνθηκαζηψλ επηβεβαίσζεο λεφηεξεο γεληάο, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηε
δηάγλσζε ηεο πξσηνινίκσμεο θαη ηέινο ζηε δηαρείξηζε θάπνησλ δεηεκάησλ ηεο
εμέηαζεο, ψζηε λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο. Οη παξνχζεο
ηξνπνπνηήζεηο είλαη ζε ζπκθσλία κε ην Γεληθφ Θαλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ.
ηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απνηεινχλ α) ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
αδηάγλσζησλ αηφκσλ β) ε έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ κε ηνλ HIV γ) ε
έγθπξε δηάγλσζε ηνπ HIV δ) ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ, πνπ αλήθνπλ ζε
επάισηνπο πιεζπζκνχο κε δχζθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, πνπ
επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη ε) ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
εμέηαζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ζε δνκέο ζεξαπείαο ή/θαη ππνζηήξημεο.
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν:
 γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε νπνηαδήπνηε δνκή πγείαο, θαζψο ζα
ζπκβάινπλ ζηελ νξζφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, ζηε κείσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ
ιαζψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ.
 γηα φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε
ζρέζε κε ηελ εμέηαζε.
Οη παξνχζεο νδεγίεο απνηεινχλ ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ησλ πξνγελέζηεξσλ
νδεγηψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ νδεγηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαζθφπεζε
ησλ θάησζη πεγψλ: ησλ Ακεξηθάληθσλ νδεγηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο θάζεηεο
κεηάδνζεο ηεο HIV ινίκσμεο (Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and
Adolescents, 2021), ησλ νδεγηψλ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο (BHIVA/BASHH/BIA, 2020),
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO 2020), ηεο Έλσζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ
Γεκφζηαο Τγείαο ησλ ΖΠΑ (CDC/APHL, 2019), ησλ Δπξσπατθψλ νδεγηψλ γηα ηε
ζεξαπεία (EACS, 2019), ησλ νδεγηψλ γηα ηελ εμέηαζεο γηα HIV, HBV, HCV ηνπ
Δπξσπατθνχ θέληξνπ Διέγρνπ & Πξφιεςεο Λνζεκάησλ (ECDC, 2018), ησλ νδεγηψλ
ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνλ έιεγρν ηεο HIV ινίκσμεο ζηνπο πξφζθπγεο
θαη κεηαλάζηεο (UNHCR/WHO/UNAIDS, 2014), ησλ νδεγηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο (ΔΟΓΤ)
ησλ νδεγηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην
έγθιεκα (UNODC, 2013). Οη παξνχζεο νδεγίεο ζπληάζζνληαη κε ηνπο άμνλεο ηνπ
Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ HIV/AIDS θαη θέξνπλ ηε
γλσκνδφηεζε ηεο νκάδαο ηνπ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ
ΔΟΓΤ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 1
Βαζηθέο αξρέο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμέηαζε γηα ηελ HIV
ινίκσμε
Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηάγλσζε γηα ηνλ HIV είλαη:
 Ο έιεγρνο γηα ηελ HIV ινίκσμε πξέπεη λα είλαη πάληα εζεινληηθφο θαη
εκπηζηεπηηθφο. Οθείιεη λα είλαη αλψλπκνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
επηζπκεί ν/ε εμεηαδφκελνο/ε
 Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε πξέπεη λα πξνεγείηαη πάληα ε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ
αηφκνπ κεηά απφ ηελ πιήξε θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζή ηνπ (informed
consent) (ENOTHTA 4)
 Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζχληνκε ελεκέξσζε
(γξαπηή ή πξνθνξηθή) ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο εμέηαζεο θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο. ηελ πεξίπησζε
πνπ δελ είλαη δηαζέζηκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή
θαη ηελ ελεκέξσζε, έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθφ ελεκεξσηηθφ έληππν, ην
νπνίν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζηα ζεκεία εμέηαζεο (brief testinformation). Σν έληππν απηφ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΟΓΤ (www.eody.gov.gr)
 Πάληα πξέπεη λα δίλνληαη αθξηβή θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα
 ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή
δηαζχλδεζε κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο
θξνληίδαο, παξαθνινχζεζεο θαη πξφιεςεο (WHO 2020)
ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο HIV ινίκσμεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (παξάξηεκα
ΗΗ) (Πνιίηεο 2002).
Αλαγθαία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη ε:
 Ζ ρξήζε ηαρεηψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζε αίκα θαη,
ελαιιαθηηθά, ζε άιια βηνινγηθά πγξά
 Υξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο αλίρλεπζεο ηνπ HIV, αλάινγα κε ην
πιαίζην πνπ δηεμάγεηαη ε εμέηαζε
Πηόρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο
Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο είλαη:
 Λα δηαγλσζηνχλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ηα άηνκα, ηα νπνία έρνπλ
κνιπλζεί απφ ηελ HIV ινίκσμε θαη λα δηαζπλδεζνχλ κε ηηο Κνλάδεο
Ινηκψμεσλ ή ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία Παξαθνινχζεζεο αηφκσλ, πνπ δνπλ κε
ηνλ HIV
 Λα δηαγλσζηεί έγθαηξα ε ζπιινίκσμε κε HIV, ζε άηνκα, πνπ πάζρνπλ απφ
άιια λνζήκαηα ή ινηκψμεηο, ψζηε λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία θαη
θαη’ επέθηαζε λα κεησζεί ε κεηάδνζε ηεο HIV ινίκσμεο.
 Λα παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ζε
νξναξλεηηθά άηνκα, πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ.
 Λα παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο θαη ζηηο
νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ, πνπ δνπλ κε ηνλ HIV.
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Γηαζεζηκόηεηα ηεο εμέηαζεο
Ζ πξνψζεζε ηνπ αλψλπκνπ θαη εκπηζηεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε
επξχηεξα πιαίζηα εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο, απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν
ζηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ, πνπ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ
κνιπλζεί, θαη λα παξαπεκθζνχλ έγθαηξα γηα ζεξαπεία.
πλεπψο, ζπζηήλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV
ινίκσμεο ζε θιαζζηθέο δνκέο πγείαο, φπσο:
 ε θιηληθέο/ηαηξεία ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ
 ε δνκέο απεμάξηεζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
 ε θιηληθέο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο
 ε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο θέληξα πγείαο, δεκνηηθά
ηαηξεία, πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, πνιπταηξεία ΚΘΟ
 ε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα
 ε δνκέο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία.
 ε θιηληθέο, πνπ κπνξεί λα πξνζέξρνληαη νη αζζελείο γηα άιια λνζήκαηα
ελδεηθηηθά ηεο HIV ινίκσμεο φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, επαηίηηδα C
 ε θιηληθέο/ηαηξεία πνπ πξνζέξρνληαη αζζελείο πνπ μεθηλνχλ ρεκεηνζεξαπεία ή
ζεξαπεία κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο
ηελ θνηλφηεηα, εθηφο ησλ θιαζηθψλ δνκψλ πγείαο, φπσο:
 ε θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο ζηελ θνηλφηεηα
 ε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη θηιηθνχο ρψξνπο ειέγρνπ (checkpoints)
 ε θέληξα θξάηεζεο/ θηινμελίαο /ππνδνρήο & ηαπηνπνίεζεο
ΠΠΡΑΠΔΗΠ ΔΙΔΓΣΝ
Α) Ξξνιεπηηθόο έιεγρνο πγηώλ αηόκσλ
Οη ελδείμεηο-ζπζηάζεηο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο αηφκσλ:
 ε φια ηα άηνκα, ηα νπνία πηζηεχνπλ, φηη κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί ζηνλ HIV
 ε άηνκα, ηα νπνία αλαθέξνπλ πξσθηηθέο ή θνιπηθέο ζεμνπαιηθέο επαθέο
ρσξίο πξνθχιαμε
 ηνπο ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (ΥΔΛ), πνπ θάλνπλ απφ θνηλνχ
ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
 ηνπο ΥΔΛ πξηλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο ηεο
εμάξηεζεο
 ε άηνκα, ηα νπνία αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθπιαθηηθφ ζηηο
ρψξεο κε γεληθεπκέλε επηδεκία ή ζηηο ρψξεο, ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ν
εηεξνθπινθηιηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο (ζει 6)
 ε άηνκα ηα νπνία αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθπιαθηηθφ κε
ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο, νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ ρψξεο γεληθεπκέλεο
επηδεκίαο ή ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ν εηεξνθπινθηιηθφο ηξφπνο
κεηάδνζεο (ζει 6)
 ε άηνκα πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθχιαμε κε HIV (+)
ζεμνπαιηθφ ζχληξνθν, ν νπνίνο δελ έρεη επηηχρεη ηηθή θαηαζηνιή
 ε θάζε εγθπκνλνχζα γπλαίθα
 ε δφηεο αίκαηνο, ζπέξκαηνο, νξγάλσλ, ηζηψλ
 ε άηνκα πνπ αλαθέξνπλ, φηη είλαη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
 ε άηνκα πνπ αλαθέξνπλ, φηη είλαη ζχκαηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο
αλζξψπσλ
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 ε θάζε άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ
(π.ρ ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθπιαθηηθφ, απφ θνηλνχ ρξήζε νπζηψλ)
Β) Γηαγλσζηηθόο έιεγρνο αζζελώλ κε άιια λνζήκαηα ή ινηκώμεηο
Παγθνζκίσο, έλα ζηα ηξία άηνκα πνπ έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ HIV δελ γλσξίδεη ην
πξνθίι ηεο HIV-νξνζεηηθφηεηάο ηνπ. Παξάιιεια, ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο,
ζρεδφλ έλα ζηα δχν άηνκα δε δηαγηγλψζθεηαη έγθαηξα (CD4 count <350 cells/κL)
(ECDC/WHO, 2020). Ζ έγθαηξε δηάγλσζε απνηειεί έλα θνκβηθφ ζεκείν ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ινίκσμεο. Οη δνκέο πγείαο, ζηηο νπνίεο πξνζέξρνληαη αζζελείο κε
δηάθνξεο θιηληθέο ελδείμεηο θαη ζπκπηψκαηα ελδεηθηηθά ηνπ HIV/AIDS, απνηεινχλ κηα
ζεκαληηθή δεμακελή αηφκσλ, ηα νπνία έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ θαη δελ ην
γλσξίδνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη σθέιηκν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο γηα
HIV ζην δηαγλσζηηθφ έιεγρν πεξηζζφηεξσλ λνζεκάησλ ή ινηκψμεσλ. Δηδηθφηεξα
ζπζηήλεηαη, ν έιεγρνο γηα HIV ζε:
 αζζελείο, ησλ νπνίσλ ηα επξήκαηα ηεο θιηληθήο εμέηαζεο είλαη ζπκβαηά κε
απηά ηεο νμείαο HIV ινίκσμεο
 αζζελείο κε ινηκψμεηο φπσο TB, VZV, HCV, HBV θαη ινηπά ΚΛ, ή λνζήκαηα
φπσο ιέκθσκα, λενπιαζία ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ πξσθηνχ (WHO
2020)
 άαζζελείο, πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ θάπνηνπ άιινπ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπ
λνζήκαηνο (Gökengin D, 2014)
 αζζελείο κε ηα λνζήκαηα θαη ινηκψμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην AIDS (πίλαθαο
5), θαζψο θαη κε άιια λνζήκαηα ηα νπνία, βάζεη επηζηεκνληθψλ ελδείμεσλ,
παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κεηαμχ αηφκσλ πνπ έρνπλ
κνιπλζεί
απφ
ηνλ
HIV
(https://www.eurotest.org/Portals/0/Documents/Guidance.pdf.pdf?ver=2014
-01-29-113626-000) (πίλαθαο 6)
 Πριν τη χορήγηση χημειοθεραπείας ή χορήγηση ανοσοτροποποιητικών
παραγόντων
Ππζηάζεηο γηα ηε ζπρλόηεηα εμέηαζεο
O ηαθηηθφο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο, ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε
δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ.
ε θάζε ζεμνπαιηθά ελεξγφ άηνκν ζπζηήλεηαη λα εμεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ζηε δσή ηνπ.
Ο εηήζηνο έιεγρνο ζπζηήλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
 άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (MSM). Ο έιεγρνο κπνξεί λα
δηελεξγείηαη θαη ζπρλφηεξα αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα πηνζέηεζεο
ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ
 δφηεο αίκαηνο, ηζηψλ θαη νξγάλσλ
 ζεμνπαιηθνί ζχληξνθνη HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ
 ζεμνπαιηθνί ζχληξνθνη ρξεζηψλ ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
 εηεξνθπιφθηια άηνκα, πνπ είραλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθχιαμε κεηά
απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είραλ εμεηαζηεί
 ε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο γεληθεπκέλεο
επηδεκίαο HIV/AIDS (ζει 6)
 Άηνκα πνπ αλαθέξνπλ πξσθηηθέο επαθέο ρσξίο πξνθπιαθηηθφ κε ζπληξφθνπο
άγλσζηνπ ε δηαθνξεηηθνχ νξνινγηθνχ HIV status
 ε εξγαδφκελεο/νπο ζην ζεμ
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Ο ηξίκελνο έιεγρνο ζπζηήλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο
 ηνπο MSM πνπ είραλ ζεμνπαιηθή επαθή κε ξήμε/ρσξίο ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ
κε πεξηζζφηεξνπο απφ 10 ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ηνπο ηειεπηαίνπο 12
κήλεο
 ηνπο MSM πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ (εμαξηεζηνγφλσλ/ δηεγεξηηθψλ) θαηά ηε
ζεμνπαιηθή επαθή ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο
 Σα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηξεηξνïθή αγσγή πξηλ απφ ηελ έθζεζε (PrEP)
 ε άηνκα πνπ θάλνπλ ελδνθιέβηα ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
Δηδηθή θαηεγνξία εμεηαδνκέλσλ απνηεινχλ:
 νη δφηεο αίκαηνο, παξαγψγσλ αίκαηνο, ηζηψλ θαη νξγάλσλ φπνπ ν έιεγρνο
αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ είλαη ππνρξεσηηθφο. Δληνχηνηο νη δφηεο πξέπεη λα
ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ εμέηαζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη
 νη λνκίκσο εξγαδφκελεο/νη ζην ζεμ, ν έιεγρνο γηα HIV ζπζηήλεηαη ζχκθσλα κε
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία
ΈΙΔΓΣΝΠ ΔΗΓΗΘΥΛ ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΥΛ ΝΚΑΓΥΛ
Α) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο εγθύνπο
Ο HIV κεηαδίδεηαη απφ ηελ HIV νξνζεηηθή κεηέξα ζην έκβξπν δηαπιαθνπληηαθά θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ.
Ο θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ, ρσξίο πξνιεπηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε,
θπκαίλεηαη απφ 15-45%. Χζηφζν, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγελλεηηθνχ έιεγρνπ γηα
HIV, ηελ εθαξκνγή ζπζηεκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ έγθπν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο, ηελ απνθπγή κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηε
ρνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο ART αγσγήο ζην λενγέλλεην ν θίλδπλνο κεηάδνζεο έρεη
κεησζεί ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 2% ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη θχξηεο αξρέο,
πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ φζν αθνξά ζηελ HIV ινίκσμε, είλαη:
 Ο έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνγελλεηηθφ
έιεγρν ξνπηίλαο ησλ γπλαηθψλ κεηά απφ ζαθή ελεκέξσζή ηνπο
 ε πεξίπησζε άξλεζεο εθ κέξνπο ηεο εγθχνπ λα εμεηαζηεί, ε απφθαζε απηή
πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηαηξηθφ ηεο θάθειν θαη λα θαηαβάιιεηαη απφ
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ
ηα νθέιε ηεο εμέηαζεο θαη λα επηηεπρζεί ε ζπλαίλεζε.
Ππρλόηεηα εμέηαζεο
 Ζ πξψηε εμέηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα κεηά ηε
δηαπίζησζε ηεο θχεζεο. Οη γπλαίθεο πνπ αξλνχληαη λα εμεηαζηνχλ ζηελ πξψηε
επίζθεςε πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε
 Έλα δεχηεξν ηεζη ζπζηήλεηαη ζην ηξίην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο θαηά
πξνηίκεζε πξηλ απφ ηελ 36ε βδνκάδα ηεο θχεζεο, θαζψο θαη θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ ζειαζκνχ ζε:
 Γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ HIV ινίκσμε,
φπσο νη εξγαδφκελεο ζην ζεμ, νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ ελδνθιέβηα ρξήζε
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ή νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθνχο
ζπληξφθνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ.
 Γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ
κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζχλεο
 Γπλαίθεο πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε έλα ΚΛ
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Γπλαίθεο πνπ έρνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε νμεία ινίκσμε απφ
HIV
Γπλαίθεο κε HIV νξνζεηηθφ ζχληξνθν

Ρεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνύ
 Θάζε γπλαίθα κε αδηεπθξίληζην πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο ηε ζηηγκή ηνπ
ηνθεηνχ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα ηε HIV ινίκσμε κε ηαρεία δνθηκαζία
αλίρλεπζεο (rapid test)
 ε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο εμέηαζεο εθ κέξνπο ηεο εγθχνπ, νη ιφγνη ηεο
άξλεζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα πιήξε θαη θαηαλνεηή
ελεκέξσζή ηεο, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ ηα νθέιε ηεο εμέηαζεο θαη λα
επηηεπρζεί ε ζπλαίλεζή ηεο
Β) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε λενγλά
Σα κεηξηθά αληηζψκαηα κέζσ ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο επηθνηλσλίαο
εηζέξρνληαη ζηε θπθινθνξία ηνπ εκβξχνπ θαη κπνξεί λα είλαη αληρλεχζηκα ζην
βξέθνο γηα 18-24 κήλεο. Γη’ απηφ ην ιφγν νη κεηξήζεηο ηνπ ηίηινπ ηνπο δελ
αληηθαηνπηξίδνπλ ην HIV νξνινγηθφ πξνθίι ηνπ λενγλνχ. Οη δνθηκαζίεο κνξηαθνχ
ειέγρνπ είλαη εθείλεο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηα
λενγλά. Γηα ηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε ειηθίεο <24 κελψλ απαηηείηαη ε ρξήζε
κνξηαθψλ κεζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ.
I) Λενγέλλεηα από κεηέξεο κε άγλσζην HIV πξνθίι νξνζεηηθόηεηαο
 Γηα λενγέλλεηα, απφ κεηέξεο κε άγλσζην πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο, πξέπεη
λα γίλεηαη ηαρχο έιεγρνο γηα HIV ζηε κεηέξα φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα κεηά
ηνλ
ηνθεηφ
θαη
άκεζε
έλαξμε
ρεκεηνπξνθχιαμεο
ζηα
λενγλά
(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/hiv-aids-kat-odigies-kathetimetadosi_07-09-2020.pdf)
 ηελ πεξίπησζε ζεηηθoχ απνηειέζκαηνο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, ζηε
κεηέξα πξέπεη λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ επηβεβαησηηθφο έιεγρνο θαη εάλ ην
απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθφ δηαθφπηεηαη ε ρεκεηνπξνθχιαμε ζην λενγλφ
 ηελ πεξίπησζε ζεηηθoχ απνηειέζκαηνο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ ζηε
κεηέξα, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ λενγέλλεηνπ πεξηγελλεηηθά κε κέηξεζε ηνπ
ηηθνχ θνξηίνπ κε κνξηαθέο κεζφδνπο
 Σν λενγλφ δηαζπλδέεηαη κε εμεηδηθεπκέλεο παηδηαηξηθέο κνλάδεο γηα ηελ
νιηζηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ
ΗΗ) Έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε λενγλώλ νξνζεηηθώλ κεηέξσλ νη νπνίεο δε
ζειάδνπλ
Γηα ηα λενγλά, πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ θπήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ πεξηγελλεηηθήο
κεηάδνζεο ηνπ HIV (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/hiv-aids-katodigies-katheti-metadosi_07-09-2020.pdf) θαη δε ζειάδνπλ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
 Θάζε λενγλφ HIV ζεηηθήο κεηέξαο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε ειηθία 14-21
εκεξψλ, 1-2 κελψλ θαη 4-6 κελψλ κε κέηξεζε ηνπ ητθνχ θνξηίνπ. Δπηπιένλ,
ε κέηξεζε ηηθνχ θνξηίνπ ζηε γέλλεζε, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε λενγλά
κε απμεκέλν θίλδπλν πεξηγελλεηηθήο κεηάδνζεο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο
[13]








γπλαηθψλ πνπ δελ επηηεχρζεθε ηηθή θαηαζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή
δηαγλψζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ
Σα λενγλά HIV ζεηηθψλ κεηέξσλ ζα ιάβνπλ, βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ
νδεγηψλ, πξνθπιαθηηθή αληηξεηξνïθή αγσγή γηα 6 εβδνκάδεο. Σα έσο ηψξα
δεδνκέλα δε δείρλνπλ θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο κε
κέηξεζε ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ κε PCR ζε βξέθε πνπ έιαβαλ zidovudine (ΑΕΣ).
Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα πνπ λα απνθιείνπλ θαζπζηέξεζε ζηε
δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε πεξίπησζε βξεθψλ πνπ ιακβάλνπλ
ζπλδπαζκφ αληηξεηξντθψλ ζθεπαζκάησλ γηα πξνθπιαθηηθή αγσγή. ηελ
πεξίπησζε απηή ε ιήςε ηνπ 2νπ ηηθνχ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 2 σο
4 εβδνκάδεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο
Θάζε ζεηηθφο ηνινγηθφο έιεγρνο πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε δεχηεξε κέηξεζε
ητθνχ θνξηίνπ απφ δηαθνξεηηθή αηκνιεςία, φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα
Ζ HIV ινίκσμε κπνξεί κεξηθψο λα απνθιεηζζεί ζε βξέθε πνπ δε ζειάδνπλ κε
δχν αξλεηηθνχο ειέγρνπο, ζηελ ειηθία ≥ ησλ 14 εκεξψλ θαη ≥ ηνπ 1 κελφο,
ελψ νξηζηηθφο απνθιεηζκφο γίλεηαη κε δχν αξλεηηθά ηηθά θνξηία ην έλα ζηνλ
1ν κήλα δσήο θαη ην δεχηεξν ζε ειηθία ≥ 4 κελψλ
To αξλεηηθφ HIV νξνινγηθφ πξνθίι ηνπ βξέθνπο, πνπ δελ ζειάδεη,
επηβεβαηψλεηαη κε έιεγρν αληηζσκάησλ ζε ειηθία 18 κελψλ

ΗΗΗ) Έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε λενγλώλ νξνζεηηθώλ κεηέξσλ νη νπνίεο
ζειάδνπλ
Ο ζειαζκφο είλαη έλαο ηξφπνο θάζεηεο κεηάδνζεο ηεο HIV ινίκσμεο. ε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα κεηέξα δηαγλσζζεί κε HIV θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ, δηαθφπηεηαη ν ζειαζκφο. Γηαγλσζηηθφο έιεγρνο γηα HIV ζα πξέπεη λα
δηελεξγείηαη θαη ζηα λενγλά κεηέξσλ, πνπ ζειάδνπλ. Δπηπξφζζεηεο δνθηκαζίεο
αλίρλεπζεο ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε 4 κε 6 βδνκάδεο, ζε 3
κήλεο θαη ζε 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ αθφκα θαη αλ ην απνηέιεζκα
αξρηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθφ.
Γ) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ιάβεη
αληηξεηξνïθή πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία κεηά από επαγγεικαηηθή ή κε
επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηνλ ηό
Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή κηαο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ακέζσο
κεηά ηελ έθζεζε θαη πξηλ ηε ιήςε πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ην άηνκν έρεη ήδε κνιπλζεί απφ ηνλ HIV (baseline
testing). Αθνινπζεί ν έιεγρνο ζην ηέινο ηεο αγσγήο θαη έλα κήλα κεηά απφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο.
Γ) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ
αληηξεηξνïθή πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία πξηλ από ηελ έθζεζε (Pre-exposure
prophylactic treatment)
Έιεγρνο γηα HIV κε ηε ρξήζε δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ/αληηγφλνπ
πξέπεη λα γίλεηαη κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο PrEP. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ιήςεο ηεο αγσγήο, έιεγρνο γηα HIV κε ηε ρξήζε 4εο γεληάο ΔΗΑ, ζπζηήλεηαη λα
γίλεηαη θάζε 3 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο.
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Δ) Γηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θξαηνύκελνπο ζσθξνληζηηθώλ
θαηαζηεκάησλ
Βαζηθέο αξρέο ηεο εμέηαζεο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ HIV :
1. Όινη νη θξαηνχκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο δηάγλσζεο
θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπο. Ζ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο πξέπεη
λα δηεπθνιχλεηαη κε θάζε ηξφπν. Ο έιεγρνο γηα ηελ HIV ινίκσμε νθείιεη λα
είλαη πάληα εκπηζηεπηηθφο, εζεινληηθφο κε ηελ πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε
ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ θαη κεηά απφ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ ζε γιψζζα πνπ
θαηαιαβαίλεη. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί, φηη νη θξαηνχκελνη είλαη ζε ζέζε λα
δψζνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ θαη είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ βαζηθά δεηήκαηα θαη νθέιε πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέηαζε. Ζ
ζπλαίλεζε κπνξεί λα είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή, φπσο πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα «Εεηήκαηα Αλσλπκίαο θαη Δκπηζηεπηηθφηεηαο»
2. Γελ εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο ξνπηίλαο γηα HIV θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αηφκσλ
ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ή ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. ε πεξίπησζε
απηναλαθεξφκελεο ινίκσμεο απφ HIV, ζε χπαξμε θιηληθψλ ελδείμεσλ θαη
ζπκπησκάησλ νμείαο πξσηνινίκσμεο, ή ζην πιαίζην ηνπ πξνιεπηηθνχ
ειέγρνπ (ζει 10) ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο γηα HIV. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε
απξφζθνπηε εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ HIV ζε νπνηνηδήπνηε
θξαηνχκελν/ε επηζπκήζεη λα εμεηαζηεί. Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο έγθπεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξφιεςε ηεο θάζεηεο
κεηάδνζεο ηεο HIV ινίκσμεο απφ ηε κεηέξα ζην έκβξπν
3. Οη θξαηνχκελνη/εο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε έιεγρν
γηα HIV. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα,
ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα νθέιε ηεο εμέηαζεο, θαζψο θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ
4. Ζ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη πάληα θαη αθνξά
ηφζν ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα φζν
θαη ζε θάζε ηξίην πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή
δηαδηθαζία ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ
5. Σν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ/ζηελ
θξαηνχκελν/ε
6. Σα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο
άιινπο θνξείο φπσο δνκέο απεμάξηεζεο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο
λνζνθνκεία πνπ δηαζέηνπλ κνλάδεο ινηκψμεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζπλέρεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ HIV (+) θξαηνχκελσλ
ηφζν κέζα ζην πιαίζην ησλ θπιαθψλ φζν θαη έμσ ζηε θνηλφηεηα κεηά ηελ
απνθπιάθηζή ηνπο
7. ε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη θπιαθέο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γξήγνξσλ
δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε αίκαηνο ή δηηδξψκαηνο
ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ (rapid tests). ηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ αληηδξψληνο
απνηειέζκαηνο: α) αλ ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα δηαζέηεη ηαηξείν πνπ
κπνξεί λα γίλεη ε αηκνιεςία, γίλεηαη ε αηκνιεςία θαη απνζηέιιεηαη ην δείγκα
ζην Θέληξν Αλαθνξάο γηα ηνλ πιήξε έιεγρν, β) αλ δελ είλαη εθηθηή ε ιήςε
βηνινγηθνχ δείγκαηνο ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, ηφηε ν σθεινχκελνο
παξαπέκπεηαη, ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν γηα ηελ αηκνιεςία. ην
λνζνθνκείν ζα γίλεη ε ιήςε ηνπ βηνινγηθνχ δείγκαηνο θαη ζα δηελεξγεζεί ν
αξρηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηγξαθφκελνπο αιγνξίζκνπο. ε θάζε
πεξίπησζε θαη πξηλ απφ ηελ παξαπνκπή ηνπ αηφκνπ ή ηνπ δείγκαηνο ζην
λνζνθνκείν ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ην εηδηθφ έληππν αξρηθήο εμέηαζεο γηα
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HIV, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
επηδεκηνινγηθφ ηζηνξηθφ ηνπ εμεηαδνκέλνπ, απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο
θξάηεζεο
8. Σα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα αιιάδνπλ ή λα ηξνπνπνηνχλ ηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε είδνο ζηηγκαηηζκνχ
ησλ HIV (+) θξαηνπκέλσλ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη
εκπηζηεπηηθφηεηαο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν
ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη θξαηνχκελνη ζσθξνληζηηθψλ θαη
άιισλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο
ινηπνχο πνιίηεο ζηελ πξφζβαζε ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο
κεηάδνζεο ηνπ HIV θαη άιισλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ, ζε
παξεκβάζεηο ειεχζεξεο δηάζεζεο πξνθπιαθηηθψλ, ζε πξνγξάκκαηα δηαλνκήο
πιηθνχ αζθαιέζηεξεο ρξήζεο, ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο, ζε δξάζεηο
ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ έκθπιε βία. Θα ήηαλ σθέιηκν λα
ζρεδηάδνληαη παξφκνηεο παξεκβάζεηο θαη γηα ηνπο ζσθξνληζηηθνχο
ππαιιήινπο
ΠΡ) Αξρέο Γηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζε αηηνύληεο/ζεο άζπιν, ζηνπο
πξόζθπγεο θαη αληζαγελείο
Οη αθφινπζεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ζηνπο αηηνχληεο/ζεο άζπιν,
ζηνπο πξφζθπγεο θαη αληζαγελείο:
 Δύθνιε πξόζβαζε ζηνλ έιεγρν θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ HIV
ινίκσμεο
Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ, ν ΠΟΤ θαη ε UNAIDS ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή παξνρή
ειέγρνπ/ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε κε θιηληθά πιαίζηα θαη επνκέλσο θαη
ζηνπο πιεζπζκνχο πξνζθχγσλ/αηηνχλησλ άζπιν.
 Δμαζθάιηζε ηεο δηαζύλδεζεο κε ππεξεζίεο πξόιεςεο, ζεξαπείαο
θαη θξνληίδαο
Οη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη πάληα κε κέηξα πξφιεςεο ηεο HIV
κεηάδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ρνξήγεζεο πξνθπιαθηηθψλ, ηεο δηάγλσζεο
θαη ζεξαπείαο ησλ ΚΛ, ηεο δηαζχλδεζεο κε δνκέο απεμάξηεζεο, ηεο δπλαηφηεηαο
ρνξήγεζεο ΡΔΡ θπξίσο ησλ επηβησζάλησλ/ζαζψλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, αιιά
θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο απφ ηε κεηέξα ζην παηδί.
Ζ δηαδηθαζία HIV ειέγρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθήο νθείιεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή
αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία
επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ.
 Έληαμε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ HIV ινίκσμε
ζηηο άιιεο ππεξεζίεο.
Ο έιεγρνο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ HIV ινίκσμε ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην
δίθηπν αλαθνξάο ζε άιιεο ππεξεζίεο ησλ θέληξσλ, φπσο απηέο γηα ηελ πξναγσγή
ηεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο, ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV απφ ηε κεηέξα
ζην παηδί, ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ησλ ινηπψλ ΚΛ θαη ηεο θπκαηίσζεο, ηεο
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ζεμνπαιηθήο θαη έκθπιεο βίαο, ηηο ππεξεζίεο απεμάξηεζεο, ηηο ππεξεζίεο παξνρήο
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη λνκηθήο πξνζηαζίαο.
 Ξξνζηαζία από ην ζηηγκαηηζκό, ηε δηάθξηζε θαη ηελ παξαβίαζε
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Σα άηνκα πνπ δνπλ κε ηνλ HIV γίλνληαη απνδέθηεο δηαθξίζεσλ θαη παξαβίαζεο
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ηα απνηξέπεη απφ ηε δηαδηθαζία
ειέγρνπ, ή απφ ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο. Δπνκέλσο,
ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ έθζεζεο ζηνλ ηφ
(ζεμ επηβίσζεο, ρξήζε νπζηψλ θιπ) απαηηνχλ πξφζζεηε θξνληίδα. Οη επαγγεικαηίεο
πγείαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε κπνξεί λα πηνζεηνχλ
ζπκπεξηθνξέο δηάθξηζεο θαη απαηηείηαη επαηζζεηνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε
εηδηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο.
 Δμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο κεηά από ηελ ελεκέξσζε
Ζ ελεκέξσζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηνλ HIV νθείιεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηηο
θαηάιιειεο γιψζζεο θαη λα είλαη πνιηηηζκηθά πξνζαξκνζκέλε.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο νθείινπλ λα παξέρνπλ αξθεηή θαη θαηάιιειε πιεξνθφξεζε,
ψζηε νη αζζελείο λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ.
 Αλαγλώξηζε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ (όια ηα άηνκα
ειηθίαο < 18 εηώλ) θαη αζπλόδεπησλ αλειίθσλ
Σα παηδηά δελ κπνξεί λα ππνβάιινληαη ζε ηεζη ρσξίο ηελ ελεκέξσζή ηνπο. Αλάινγα
κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην σξηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ ή αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε
εθηίκεζε ηεο αλειηθφηεηαο απφ ηηο ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο, ν έιεγρνο πξνηείλεηαη
ζηνλ/ζηελ αλήιηθν/ε ζηνπο γνλείο ε ηνλ/ηελ επίηξνπφ ηνπ.
ΠΡ.1. Γηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε Θέληξα
πνδνρήο & Ραπηνπνίεζεο
Γε ζπζηήλεηαη ν καδηθφο έιεγρνο ησλ αηφκσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ
γηα HIV1/2 θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ έμνδν ησλ αηφκσλ απφ ηα θέληξα ππνδνρήο θαη
ηαπηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε απηναλαθεξφκελεο ινίκσμεο απφ HIV, ή ζην πιαίζην
ηνπ δηαγλσζηηθνχ ή ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ (ζει 10) ην άηνκν ρξήδεη ειέγρνπ γηα
HIV. Αλ ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα HIV κε ηε ρξήζε RTDs δελ είλαη εθηθηή ζην
θέληξν (ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, ή θιηκαθίνπ ηνπ ΔΟΓΤ/άιινπ θξαηηθνχ θνξέα), ηφηε
ην άηνκν παξαπέκπεηαη/ δηαζπλδέεηαη ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν κεηά απφ πιήξε
θαη ζαθή ελεκέξσζή ηνπ. Ζ εμέηαζε ζην θέληξν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε
απφ θιηκάθην ηνπ ΔΟΓΤ είηε απφ ΚΘΟ, νη νπνίεο ζα δηελεξγνχλ ηελ εμέηαζε ππφ ην
ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΓΤ, ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο.
ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο RTDs ην άηνκν παξαπέκπεηαη/δηαζπλδέεηαη
ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. ην άηνκν δίλεηαη ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ κε ην
απνηέιεζκα ηεο γξήγνξεο δνθηκαζίαο, ψζηε λα ην παξαδψζεη ζηνλ/ελ ηαηξφ ηνπ
λνζνθνκείνπ. Σν παξαπεκπηηθφ απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ
λφζεζεο. ην λνζνθνκείν ζα γίλεη ε αηκνιεςία θαη ε δηαδηθαζία εξγαζηεξηαθνχ
ειέγρνπ ηνπ δείγκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξνχζεο νδεγίεο. Ζ εμέηαζε γίλεηαη
κεηά απφ ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Σν
απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο δίλεηαη πάληα ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ/ζηελ
εμεηαδφκελν/ε. Αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή
κεηά ηε δηάγλσζε ζηε γιψζζα ηνπ ή ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ
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απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εμεηαδφκελν ή ζε άιιν
άηνκν πνπ ην ζπλνδεχεη κεηά απφ ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην άηνκν απηφ απφ
ηνλ εμεηαδφκελν. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα πξέπεη λα αλαθνηλσζεί
ζε άιιν άηνκν, ν εμεηαδφκελνο πξέπεη λα ππνγξάςεη έλα έγγξαθν ζηε γιψζζα
ηνπ/γιψζζα πνπ θαηαλνεί, ην νπνίν ζα κεηαθξαζηεί θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε
επζχλε ηεο/ηνπ δηεξκελέα/δηαπνιηηηζκηθνχ κεζνιαβεηή, φηη απνδέρεηαη ηα ηαηξηθά
ηνπ δεδνκέλα λα αλαθνηλσζνχλ ελψπησλ εθείλεο/νπ. Δίλαη απηνλφεην φηη απφ ην
ηαηξηθφ απφξξεην δεζκεχνληαη νη δηεξκελείο/δηαπνιηηηζκηθνχ κεζνιαβεηέο. Σφζν ην
έγγξαθν απηφ φζν θαη ην έληππν ζπλαίλεζεο γηα ηελ εμέηαζε θπιάζζνληαη απφ ην
ζεξάπνληα.
ΠΡ.2. Γηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε Γνκέο
Φηινμελίαο
Γε ζπζηήλεηαη ν καδηθφο έιεγρνο ησλ αηφκσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ
γηα HIV1/2 θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ έμνδν ησλ αηφκσλ απφ ηα θέληξα ππνδνρήο θαη
ηαπηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε απηναλαθεξφκελεο ινίκσμεο απφ HIV, ή ζην πιαίζην
ηνπ δηαγλσζηηθνχ ή ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ (ζει 10) ην άηνκν ρξήδεη ειέγρνπ γηα
HIV. Αλ ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα HIV κε ηε ρξήζε RTDs δελ είλαη εθηθηή ζην
θέληξν (ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, ή θιηκαθίνπ ηνπ ΔΟΓΤ/άιινπ θξαηηθνχ θνξέα), ηφηε
ην άηνκν παξαπέκπεηαη/ δηαζπλδέεηαη ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν κεηά απφ πιήξε
θαη ζαθή ελεκέξσζή ηνπ. Ζ εμέηαζε ζην θέληξν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε
απφ θιηκάθην ηνπ ΔΟΓΤ είηε απφ ΚΘΟ, νη νπνίεο ζα δηελεξγνχλ ηελ εμέηαζε ππφ ην
ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΓΤ, ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο.
ε πεξίπησζε αξρηθνχ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ην άηνκν παξαπέκπεηαη/δηαζπλδέεηαη
ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. ην άηνκν δίλεηαη ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ κε ην
απνηέιεζκα ηεο γξήγνξεο δνθηκαζίαο, ψζηε λα ην παξαδψζεη ζηνλ/ελ ηαηξφ ηνπ
λνζνθνκείνπ. Σν παξαπεκπηηθφ απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ
λφζεζεο. ην λνζνθνκείν ζα γίλεη ε αηκνιεςία θαη ε δηαδηθαζία εξγαζηεξηαθνχ
ειέγρνπ ηνπ δείγκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξνχζεο νδεγίεο. Ζ εμέηαζε γίλεηαη
κεηά απφ ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Σν
απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο δίλεηαη πάληα ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ/ζηελ
εμεηαδφκελν/ε. Αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή
κεηά ηε δηάγλσζε ζηε γιψζζα ηνπ ή ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εμεηαδφκελν ή ζε άιιν
άηνκν πνπ ην ζπλνδεχεη κεηά απφ ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην άηνκν απηφ απφ
ηνλ εμεηαδφκελν. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα πξέπεη λα
αλαθνηλσζεί ζε άιιν άηνκν, ν εμεηαδφκελνο πξέπεη λα ππνγξάςεη έλα έγγξαθν ζηε
γιψζζα ηνπ/γιψζζα πνπ θαηαλνεί, ην νπνίν ζα κεηαθξαζηεί θαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα κε επζχλε ηεο/ηνπ δηεξκελέα/δηαπνιηηηζκηθνχ κεζνιαβεηή, φηη απνδέρεηαη
ηα ηαηξηθά ηνπ δεδνκέλα λα αλαθνηλσζνχλ ελψπησλ εθείλεο/νπ. Δίλαη απηνλφεην φηη
απφ ην ηαηξηθφ απφξξεην δεζκεχνληαη νη δηεξκελείο/δηαπνιηηηζκηθνχ κεζνιαβεηέο.
Σφζν ην έγγξαθν απηφ φζν θαη ην έληππν ζπλαίλεζεο γηα ηελ εμέηαζε θπιάζζνληαη
απφ ην ζεξάπνληα.
ΠΡ.3) Γηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε θέληξα
θξάηεζεο
Γελ ζπζηήλεηαη ν καδηθφο έιεγρνο ησλ αηφκσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ
γηα HIV 1/2 θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ έμνδν ησλ αηφκσλ απφ ηα θέληξα θξάηεζεο.
ε πεξίπησζε απηναλαθεξφκελεο ινίκσμεο απφ HIV, ή ζην πιαίζην δηαγλσζηηθνχ ή
πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ (ζει 10) ην άηνκν ρξήδεη ειέγρνπ γηα HIV. Αλ ε δηελέξγεηα
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εμεηάζεσλ γηα HIV κε ηε ρξήζε RTDs δελ είλαη εθηθηή ζην θέληξν, ηφηε ην άηνκν
παξαπέκπεηαη/ δηαζπλδέεηαη ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν κεηά απφ πιήξε θαη ζαθή
ελεκέξσζή ηνπ, ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ θνξέαο πνπ ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ
ηαηξείσλ ησλ θέληξσλ θξάηεζεο. Ο ηαηξφο ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο ζπκπιεξψλεη ην
παξαπεκπηηθφ αξρηθνχ ειέγρνπ γηα HIV, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΔΟΓΤ, θαη πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έγθπξε δηεμαγσγή ηεο
εμέηαζεο. ην λνζνθνκείν ζα γίλεη ε αηκνιεςία θαη ε δηαδηθαζία εξγαζηεξηαθνχ
ειέγρνπ ηνπ δείγκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξνχζεο νδεγίεο. Ζ εμέηαζε γίλεηαη
κεηά απφ ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Ζ
αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εμεηαδφκελν
ή ζηνλ δηεξκελέα πνπ ην ζπλνδεχεη κεηά απφ ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην
άηνκν απηφ απφ ηνλ εμεηαδφκελν. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα πξέπεη
λα αλαθνηλσζεί ζην δηεξκελέα, ν εμεηαδφκελνο πξέπεη λα ππνγξάςεη έλα έγγξαθν
ζηε γιψζζα ηνπ/γιψζζα πνπ θαηαλνεί, ην νπνίν ζα κεηαθξαζηεί θαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα κε επζχλε ηεο/ηνπ δηεξκελέα, φηη απνδέρεηαη ηα ηαηξηθά ηνπ δεδνκέλα λα
αλαθνηλσζνχλ ελψπησλ εθείλεο/νπ. Δίλαη απηνλφεην φηη απφ ην ηαηξηθφ απφξξεην
δεζκεχεηαη θαη ν/ε δηεξκελέαο. Σφζν ην έγγξαθν απηφ φζν θαη ην έληππν
ζπλαίλεζεο γηα ηελ εμέηαζε θπιάζζνληαη απφ ην ζεξάπνληα.
Ζ)Έιεγρνο γηα HIV ζε άηνκα κηθξόηεξα ησλ 18 εηώλ
Όπσο έρεη αλαθεξζεί ν ζεξάπσλ δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
ηαηξηθή πξάμε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελή. Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο
αλήιηθνπο ηζρχεη ην άξζξν 12 (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ). Αλήιηθνη θάησ ησλ 10 εηψλ έρνπλ
απφιπηε δηθαηνπξαθηηθή αληθαλφηεηα θαη ην δηθαίσκα ζπλαίλεζεο αλήθεη ζηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. ε πεξίπησζε αλειίθσλ κε πεξηνξηζκέλε
δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, ε ζπλαίλεζε δίλεηαη πάληα απφ απηνχο πνπ αζθνχλ ηε
γνληθή κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε γλψκε ηνπ αλήιηθνπ εθφζνλ
θξίλεηαη, φηη ν αλήιηθνο είλαη πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ψξηκνο λα θαηαλνήζεη
ηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηα νθέιε. Όηαλ έλαο αλήιηθνο πξνζέξρεηαη ζε θάπνηα εμεηδηθεπκέλε δνκή πγείαο
νηθεηνζειψο λα εμεηαζηεί επεηδή είρε κηα επηθίλδπλε έθζεζε εζειεκέλα ή κε ή έρεη
ηξνκάμεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ιάβεη θαη δε ζπλνδεχεηαη κε θάπνηνλ γνλέα,
απηφ ζεκαίλεη, φηη δελ ην έρεη αλαθνηλψζεη ελδερνκέλσο απφ θφβν. Σεθκαίξεηαη, φηη
έρεη θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο, ηα νθέιε θαη ηηο ζπλέπεηεο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη λένη ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηαζηνχλ
ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρηθή σξηκφηεηα γηα ηελ απνδνρή ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο ηεο εμέηαζεο. Θξίλεηαη
σθέιηκε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ςπρνθνηλσληθνχο επαγγεικαηίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ
ζπκβνπιεπηηθή πξηλ ηελ εμέηαζε επηβάιιεηαη κε ηε θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή
ππνζηήξημε. Χθέιηκν είλαη λα παξαπέκπεηαη ν σθεινχκελνο ζε εμεηδηθεπκέλεο δνκέο
πγείαο, φπσο ΚΙ ή ΔΗ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο πγείαο.
Θ) Λνζειεπόκελνη αζζελείο
Ο έιεγρνο γηα HIV ζηνπο λνζειεπφκελνπο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε γλψζε ηεο πηζαλήο HIV ινίκσμεο ζα ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ή ζηε ζεξαπεία
ηεο λφζνπ, γηα ηελ νπνία λνζειεχνληαη. ε θάζε πεξίπησζε δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ
(ζει 12), ε εμέηαζε γηα HIV κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππφινηπν ηνινγηθφ
έιεγρν, κεηά απφ πιήξε ελεκέξσζε ηνπο αζζελνχο, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο
ελεκέξσζεο πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ. ε πεξίπησζε ζνβαξήο ηαηξηθήο έλδεημεο θαη εάλ ππάξρεη
θαηεπείγνπζα αλάγθε δηελέξγεηάο ηεο εμέηαζεο θαη εθφζνλ ν αζζελήο αδπλαηεί λα
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ελεκεξσζεί θαη λα παξάζρεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά ή δελ έρεη
ζπλείδεζε ησλ πξαηηνκέλσλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
11 θαη 12 ηνπ Λ.3418/2005 (Παξάξηεκα ΗΗ). χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε
δηάηαμε ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα δίλνπλ ζπλαίλεζε νη νηθείνη. Χο νηθείνο
κπνξεί λα ζεσξείηαη θαη ν/ε εξσηηθφο/ή ζχληξνθνο. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα
δηελεξγνχληαη πάληνηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξέπεη λα πθίζηαληαη απφιπηε ηαηξηθή
έλδεημε, ηα θξηηήξηα δε, ηα νπνία ιακβάλεη ππφςε ηνπ πάληνηε ν γηαηξφο
απνβιέπνπλ ζηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη ελ γέλεη βειηίσζε ή κε επηδείλσζε ηεο
πγείαο ηνπ αζζελή.
ΔΛΝΡΖΡΑ 2
Α) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο
Κέζνδνη εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο
Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο HIV ινίκσμεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ
Διιάδα ην 1985 γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Οη
αληρλεπφκελνη δείθηεο ζην αίκα ηνπ αζζελνχο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο είλαη
ην ηηθφ RNA, ην αληηγφλν p24 ηνπ ηνχ θαη ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ητθψλ αληηγφλσλ.
Σα επίπεδα ηηθνχ RNA ζην πιάζκα απμάλνληαη εθζεηηθά, θηάλνληαο ζηε κέγηζηε ηηκή
ζηηο 24 εκέξεο κεηά ηελ κφιπλζε, φπνπ αθνινπζεί ε βαζκηαία πηψζε ησλ επηπέδσλ
ηνπο θαη ζηαζεξνπνίεζή ηνπο ζην αίκα (McMichael et al, 2010).
Ζ αλίρλεπζε ηνπ HIV ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή κηαο αξρηθήο αλνζνελδπκηθήο
δνθηκαζίαο ΔΗΑ. Πιένλ, επξέσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλνζναληηδξάζεηο EΗΑ/LIA4εο
γεληάο, πνπ αληρλεχνπλ ηαπηφρξνλα ηα IgG θαη IgM αληηζψκαηα έλαληη ησλ ηχπσλ
HIV-1/2 θαζψο θαη ην αληηγφλν HIV p24. Οη αλνζναληηδξάζεηο 4εο γεληάο
παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε πεξίνδν παξαζχξνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν
παξαζχξνπ ησλ αλνζναληηδξάζεσλ 3εο γεληάο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηηο 2 βδνκάδεο,
ελψ νη αλνζναληηδξάζεηο 3εο γεληάο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ αληηζψκαηα ζηηο 3 έσο
4 βδνκάδεο κεηά ηελ ινίκσμε (Alexander, 2016). ηελ πιεηνςεθία ηνπο εκθαλίδνπλ
πςειέο ηηκέο επαηζζεζίαο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 100% θαη εηδηθφηεηαο πνπ
θπκαίλνληαη απφ 97,87%-99,9% (Alexander, 2016). Ζ εκθάληζε ςεπδψο ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ αλνζνελδπκηθψλ δνθηκαζηψλ, ηα ζηάδηα
θαη ηα ιάζε, ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο ειέγρνπ
κε αλνζνελδπκηθέο αληηδξάζεηο, θαζψο επίζεο θαη άιια ιάζε, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
εζθαικέλε δηάγλσζε αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η.
Β. Γνθηκαζίεο ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζην αίκα θαη
ελαιιαθηηθά ζε άιια βηνινγηθά πγξά (rapid tests)
Δθηφο απφ ηελ θιαζηθή αλνζνελδπκηθή κέζνδν αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο,
έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο, φπνπ ην αξρηθφ απνηέιεζκα δίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα (rapid tests). Οη ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ HIV έιεγρνη αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνζνρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ, φπνπ ην απνηέιεζκα
εθηηκάηαη νπηηθά εληφο 30 ιεπηψλ (Arora et al, 2013). Eίλαη απιέο ζηε ρξήζε ηνπο
θαη ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο θπκαίλεηαη απφ 98,1% έσο 99,8% θαη απφ
99,7% έσο 100% αληίζηνηρα. Οη ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κπνξεί λα αληρλεχνπλ
κφλν αληηζψκαηα έλαληη ηνπ HIV1/2 ή θαη ην αληηγφλν p 24. Οη ηαρείεο δνθηκαζίεο,
πνπ αληρλεχνπλ αληηζψκαηα έλαληη ηνπ HIV-1/2 θαη φρη αληηγφλα, παξνπζηάδνπλ
παξφκνηα πεξίνδν παξαζχξνπ κε ηηο αλνζναληηδξάζεηο 3εο γεληάο. Ζ ζπζθεπή ηαρείαο
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αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ είλαη κηαο ρξήζεο θαη πεξηέρεη ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ
ρξεηάδεηαη γηα ηελ εμέηαζε. ε θάζε ζπζθεπή εκπεξηέρνληαη θαη νδεγίεο ρξήζεο, νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά. Ζ αμηνπηζηία ηνπο βαζίδεηαη ζην φηη
πεξηέρνπλ εζσηεξηθφ κάξηπξα (internal control). Σν βηνινγηθφ δείγκα πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί είλαη πιάζκα, νξφο ή νιηθφ αίκα ή άιιν βηνινγηθφ πγξφ,φπσο
δηίδξσκα απφ ηελ πεξηνρή ησλ νχισλ (Arora et al, 2013).Οη δνθηκαζίεο ηαρείαο
αλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθήο γλεζηφηεηαο (CE) θαη
πηζηνπνηεηηθφ γηα δηαγλσζηηθή ρξήζε (IVD). Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ζηελ παξνχζα
θάζε έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο δνθηκαζίεο ηαρείαο
αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο βηνινγηθφ δείγκα ην δηίδξσκα ζηνκαηηθνχ
βιελλνγφλνπ, ην νιηθφ αίκα κέζσ ηξππήκαηνο ηεο ζειήο ηνπ δαθηχινπ (ηξηρνεηδηθφ
αίκα- finger stick), ην πιάζκα ή ηνλ νξφ. Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη ηαρείεο
δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HIV1/2.
Οη δνθηκαζίεο ηαρείαο αλίρλεπζεο κε αίκα (νξφο, πιάζκα, νιηθφ αίκα) εκθαλίδνπλ
πςειέο ηηκέο επαηζζεζίαο θαη εηδηθφηεηαο, πνπ θπκαίλνληαη απφ 99,6%-100% θαη
99,90%-100% αληίζηνηρα. Σα πξναλαθεξφκελα ηεζη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε
πεξίνδν παξαζχξνπ, ε νπνία νξίδεηαη ζηνπο ηξεηο κήλεο.
Οη δνθηκαζίεο ηαρείαο αλίρλεπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πεξηνδνληηθφ πγξφ απφ ηελ
πεξηνρή ησλ νχισλ (δηίδξσκα),εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο επαηζζεζίαο 99.3% θαη
εηδηθφηεηαο 99.8% ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% θαη κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ
κηθξέο ζπγθεληξψζεηο αληηζσκάησλ ζηα ζηνκαηηθά πγξά (ε πνζφηεηα ησλ IgG ζηα
ζηνκαηηθά πγξά είλαη 1/500-1/1000 κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην αίκα) (WHO 2013).
Σα πξναλαθεξφκελα ηεζη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πεξίνδν παξαζχξνπ, ε νπνία
νξίδεηαη ζηνπο ηξεηο κήλεο.
Ξιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο
Σα πιενλεθηήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη, φηη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα ζεκεία πνπ παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ή αθφκα θαη ζε
επξχηεξα πιαίζηα, φπσο ζηα ζεκεία πνπ ζπρλάδνπλ νη δχζθνια πξνζβάζηκνη
πιεζπζκνί. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε απνκαθξπζκέλεο δνκέο, πνπ δελ ππάξρεη ν
θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, φπσο θέληξα πγείαο. Παξάιιεια, κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο δνκέο, φπσο ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, θέληξα
θηινμελίαο/θξάηεζεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζε νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο πξφιεςεο ζηελ θνηλφηεηα. Δπίζεο, νη επαγγεικαηίεο
πγείαο εθηίζεληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ HIV, θαζψο δελ ππάξρεη ε άκεζε επαθή
κε κεγάιεο πνζφηεηεο κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ πγξψλ. Οη δνθηκαζίεο είλαη απιέο
θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε ηνπο. Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε:
 Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε αίκα: κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή-πεγή
 Έθζεζε κεηά απφ ζεμνπαιηθή επαθή: κπνξεί λα πξνζθεξζεί ε επηινγή
ηνπ ηεζη θαη ζηνπο δχν ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο
 ηνλ ηνθεηφ ζε γπλαίθα κε άγλσζην HIV νξνινγηθφ πξνθίι ή επίηνθν πνπ
έρεη χπνπηε επαθή κεηά ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνπ έρεη θάλεη γηα HIV
Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ
δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, έγθεηληαη ζηε κεγαιχηεξε πεξίνδν
παξαζχξνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζην πςειφηεξν θφζηνο.
Γ. Δπηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο (confirmatory
tests)
ε ρψξεο κε ρακειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο, ε πηζαλφηεηα παξαγσγήο
ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηε ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ηνπ
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αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν θάζε ζεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο
δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε επηπξφζζεηε δηαδηθαζία
δηάγλσζεο, ε νπνία λα επηηξέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη
ηνπ HIV1/2. Οη κέζνδνη επηβεβαίσζεο βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο γξακκηθήο
αλνζνκεζφδνπ (line immunoassay-LIΑ). Οη λεφηεξεο γεληάο δνθηκαζίεο επηβεβαίσζεο,
νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή αλνζνρξσκαηνγξαθίαο (φπσο Geenius HIV1/2) νη
νπνίεο ηππνπνηνχλ θαη δηαρσξίδνπλ ηα αληηζψκαηα έλαληη ηνπ HIV-1 & HIV-2. Οη
ηειεπηαίεο δνθηκαζίεο, πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ πξνγελέζηεξσλ δνθηκαζηψλ
επηβεβαίσζεο, θαζψο ε ρξήζε ηνπο κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ ςεπδψο αξλεηηθψλ θαη
ακθίβνισλ απνηειεζκάησλ.
Οη επηβεβαησηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ αληηζψκαηα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 5 εβδνκάδσλ κεηά ηε κφιπλζε. Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε
ελφο αξρηθνχ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αληηγφλνπ/αληηζψκαηνο δηεμάγεηαη ζε
εμεηδηθεπκέλα Θέληξα Αλαθνξάο & Διέγρνπ AIDS (παξάξηεκα ΗΗΗ).
Γ. Ηνινγηθή δηάγλσζε ηνπ ηνύ
Ζ δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε κνξηαθέο κεζφδνπο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ
γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ ηνχ (RNA) είηε κε αλνζνελδπκηθέο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ
αληηγφλνπ p24. Ζ ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ ελδείθλπηαη:
 Χο δηαγλσζηηθή εμέηαζε, επί επαλεηιεκκέλσο ακθηβφινπ επηβεβαησηηθνχ
απνηειέζκαηνο ή επί αξλεηηθνχ επηβεβαησηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζεηηθνχ
απνηειέζκαηνο αξρηθνχ ειέγρνπ
 Χο δηαγλσζηηθή εμέηαζε επί αξλεηηθνχ ή ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο ζεηηθνχ
αξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηαπηφρξνλεο χπαξμεο θιηληθήο εηθφλαο HIV
πξσηνινίκσμεο
 Έγθαηξε δηάγλσζε ζε λενγλφ, απφ HIV(+) νξνζεηηθή κεηέξα
 ηνπο δφηεο αίκαηνο, ζπέξκαηνο, νξγάλσλ, ηζηψλ
Οη κνξηαθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ είλαη πην επαίζζεηεο απφ ηε δνθηκαζία
αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ p24 θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ζηηο 1114 κέξεο απφ ηε κφιπλζε (κηα βδνκάδα λσξίηεξα απφ φηη ε δνθηκαζία αλίρλεπζεο
ηνπ αληηγφλνπ p24) (WHO 2015). Ο κνξηαθφο έιεγρνο δελ ελδείθλπηαη σο αξρηθή
εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο.
Οη εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ ηνχ κε κνξηαθέο
ηερληθέο δηεμάγνληαη ζηα Θέληξα Αλαθνξάο AIDS (παξάξηεκα ΗΗΗ).
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Ζ θχξηα δηαγλσζηηθή αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηε
δηελέξγεηα κηαο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ. Ζ δνθηκαζία ηνπ
αξρηθνχ ειέγρνπ απηή πξέπεη λα έρεη πςειή επαηζζεζία. ηε πεξίπησζε αξρηθνχ
ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αθνινπζείηαη πξφζζεηε δηεξεχλεζε ζε Θέληξα Αλαθνξάο
AIDS. Ο πεξαηηέξσ έιεγρνο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε δνθηκαζίεο κε πςειή
εηδηθφηεηα, πνπ λα κπνξνχλ λα δηαρσξίδνπλ ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ηψλ HIV-1
θαη HIV-2
πζηήλεηαη, φιεο νη δνκέο αξρηθνχ ειέγρνπ (δεκφζηεο-ηδησηηθέο) λα δηαζέηνπλ
δνθηκαζίεο, πνπ λα αληρλεχνπλ αληηζψκαηα έλαληη ησλ ηψλ HIV-1 θαη HIV-2 θαη
ην αληηγφλν HIV-1 p24 (4εο γεληάο)
πζηήλεηαη ηζρπξά, φια ηα Θέληξα Αλαθνξάο θαη Διέγρνπ AIDS (ΘΑ) λα
ρξεζηκνπνηνχλ δνθηκαζίεο επηβεβαίσζεο λεφηεξεο γεληάο, νη νπνίεο βαζίδνληαη
ζηελ ηερληθή ηαρείαο αλνζνρξσκαηνγξαθίαο αλίρλεπζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο
ησλ αληηζσκάησλ HIV1/2 (Σχπνπ Geenius HIV1/2)
ηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο
αληηγφλνπ/αληηζψκαηνο, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ε επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε
δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα νξνχ ή πιάζκαηνο θαη κεηά λα δηελεξγείηαη πεξαηηέξσ
έιεγρνο κε πην εηδηθέο δνθηκαζίεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε θαηά ηε
δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεηηθνχ δείγκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν
αζζελή. Ζ επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε Θέληξα Αλαθνξάο
θαη Διέγρνπ AIDS. Δάλ είλαη εθηθηφ, ην άηνκν ζα κπνξνχζε λα παξαπεκθζεί ζην
Θέληξν Αλαθνξάο AIDS γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί εθ λένπ αηκνιεςία θαη λα
ειαρηζηνπνηνχληαη ηπρφλ ιάζε. Σν θχξην βηνινγηθφ δείγκα πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αίκα
Οη δνθηκαζίεο ηνινγηθήο δηάγλσζεο ηνπ HIV δελ ελδείθλπληαη σο εμεηάζεηο
ξνπηίλαο γηα ηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο. Ζ ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα
Γηα ηελ νξζή δηάγλσζε ζα πξέπεη φια ηα παξαπεκπηηθά λα είλαη πιήξε, θαζψο
ην επηδεκηνινγηθφ ηζηνξηθφ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έγθαηξε
δηάγλσζε ηεο πξσηνινίκσμεο
Ζ εμέηαζε πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 4-6 εβδνκάδσλ απφ ηε
ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο ζηνλ ηφ. ε άηνκα πνπ πξνζέξρνληαη λα εμεηαζηνχλ
ζε κηθξφηεξν δηάζηεκα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αξρηθή εμέηαζε θαηά ηελ
πξνζέιεπζε ηνπ αηφκνπ (baseline) θαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα 4-6 βδνκάδσλ απφ ηελ πηζαλή έθζεζε
Δπαλεμέηαζε ησλ αηφκσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 4-6 εβδνκάδσλ
ζα πξέπεη λα πξνηείλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε
ιήςεο πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξνïθήο αγσγήο κεηά απφ έθζεζε, ιήςε
πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξνηθήο αγσγήο πξηλ απφ ηελ έθζεζε ή ζηηο πεξηπηψζεηο
ζπιινίκσμεο
κε
άιινπο
παζνγφλνπο
κηθξννξγαληζκνχο,
φπσο
θπηηαξνκεγαινηφο, ν ηφο ηεο επαηίηηδαο C ή ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο

Δξκελεία ηνπ αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο (αιγόξηζκνο 1&2)
 Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ
/αληηγφλνπ είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ην άηνκν ζεσξείηαη, φηη δελ έρεη κνιπλζεί
απφ ηνλ ηφ, εθηφο αλ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα HIV πξσηνινίκσμεο ή έρεη
ηζηνξηθφ πξφζθαηεο έθζεζεο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ ζε
πεξίπησζε πνπ ην άηνκν πξνζέξρεηαη λα εμεηαζηεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
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κηθξφηεξν ησλ 4-6 βδνκάδσλ, ελψ έρεη πξφζθαηε έθζεζε πςεινχ θηλδχλνπ.
Ζ πεξίπησζε αμηνινγείηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ν νπνίνο
ζπκβνπιεχεη ην άηνκν πφηε πξέπεη λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε
 ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα επηβεβαησηηθήο εμέηαζεο είλαη αξλεηηθφ, ελψ
έρνπλ πξνεγεζεί ζεηηθά απνηειέζκαηα αξρηθνχ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ,
ηφηε ζπληζηάηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ιακβάλνληαο ππφςε ην
επηδεκηνινγηθφ ηζηνξηθφ ή ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ αηφκνπ
Δξκελεία ηνπ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο (αιγόξηζκνο 1&2)
 ηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο
αληηζσκάησλ/αληηγφλνπ, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επηπξφζζεηε δηεξεχλεζε
ζηα Θέληξα Αλαθνξάο AIDS. ε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα
αλαθνηλψλεηαη ζε θάπνην άηνκν ην ζεηηθφ απνηέιεζκα, αλ δελ έρεη
αθνινπζήζεη πεξαηηέξσ έιεγρνο απφ ηα Θέληξα Αλαθνξάο AIDS
Δξκελεία

ηνπ

ακθηβόινπ

ή

κε

επηβεβαησκέλνπ

απνηειέζκαηνο

(αιγόξηζκνο 1&2)
Οη αξρηθέο δνθηκαζίεο αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα
δψζνπλ αθαζφξηζηα ή αζζελψο ζεηηθά απνηειέζκαηα.
 ε πεξηπηψζεηο πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ αξρηθνχ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ δελ
κπνξεί λα επηβεβαησζεί, ηφηε ην απνηέιεζκα νξίδεηαη σο αθαζφξηζην θαη
ζπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα δεχηεξεο αλνζνελδπκηθήο δνθηκαζίαο ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ ζε λέν δείγκα αίκαηνο ή πιάζκαηνο
 ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν αξρηθψλ δνθηκαζηψλ
αλίρλεπζεο ηνπ HIV ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε
δεχηεξν δείγκα νξνχ ή πιάζκαηνο ζε θέληξα αλαθνξάο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δχν εβδνκάδσλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία
ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεηηθνχ δείγκαηνο κε ην ζπγθεθξηκέλν
αζζελή
 ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεηηθφ, αιιά ην
απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθφ ή αθαζφξηζην ηφηε
ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νξνκεηαηξνπήο. Ζ θαιχηεξε επηινγή είλαη ε
επαλεμέηαζε λένπ δείγκαηνο αίκαηνο ή πιάζκαηνο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ 2 βδνκάδσλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί ειεγρζεί ην αξρηθφ δείγκα γηα
ηελ παξνπζία HIV1-RNA κε κνξηαθφ έιεγρν
 ηελ πεξίπησζε πνπ έλα αζζελψο ζεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ
δείγκαηνο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί ή δε δίλεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζε
θαηλνχξγηα αηκνιεςία είλαη ελδεηθηηθφ κε εηδηθήο αληίδξαζεο (ςεπδψο ζεηηθφ
απνηέιεζκα)
 ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ επηβεβαησηηθνχ ειέγρνπ κε ηε ρξήζε
παιαηφηεξσλ κεζφδσλ επηβεβαησηηθψλ κεζφδσλ είλαη αθαζφξηζην, ηφηε
δηελεξγείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο (αιγφξηζκνο 1). ηελ πεξίπησζε πνπ ην ΘΑ
ρξεζηκνπνηεί ηαρείεο δνθηκαζίεο επηβεβαίσζεο (ηχπνπ Geenius) θαη ην
απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο είλαη αθαζφξηζην πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα
δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηνπ HIV-1 ή ελαιιαθηηθά, αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ,
ηελ επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε λέν δείγκα ζε 2 εβδνκάδεο (αιγφξηζκνο 2)
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Β) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο νμείαο HIV-1 ινίκσμεο (αιγόξηζκνο 3)
Σν πξψην ζηάδην ηεο HIV ινίκσμεο θαιείηαη πξσηνινίκσμε ή νμχ ξεηξντθφ
ζχλδξνκν. Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε κφιπλζε κέρξη ηελ
παξαγσγή αληηζσκάησλ. ε απηφ ην ζηάδην, ην ητθφ θνξηίν αλεπξίζθεηαη ζε πςειέο
ζπγθεληξψζεηο θαη ζπλεπψο ζηε θάζε απηή ε κνιπζκαηηθφηεηα είλαη πςειή.
Σα ζπκπηψκαηα είλαη κε εηδηθά θαη πξνζηδηάδνπλ ζε απηά ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο
ή ηεο ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40% κε 90% ησλ
αηφκσλ, πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ HIV, κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα φπσο
ππξεηφο, εμάλζεκα, κπαιγίεο ή αξζξαιγίεο, αίζζεκα θαηαβνιήο, λπρηεξηλέο
εθηδξψζεηο, πνλνθέθαινο, δηφγθσζε ηξαρειηθψλ ιεκθαδέλσλ, άηππα έιθε ζηελ
ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Σα ζπκπηψκαηα απηά κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα 2 έσο 4 βδνκάδσλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο έθζεζεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα
εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ πνηθίιεη απφ κέξεο έσο βδνκάδεο. Ζ ιεκθαδελνπάζεηα
είλαη ην ζχκπησκα εθείλν, πνπ κπνξεί λα παξακείλεη γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα. H oμεία HIV-1 ινίκσμε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ HIV (p24 Ag
θαη/ή HIV-RNA) επί απνπζίαο αληηζσκάησλ.
Δπί ππνςίαο νμείαο HIV-1 ινίκσμεο, ρξεηάδεηαη δηεξεχλεζε φηαλ αθνξά ζε
πιεζπζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ν επηπνιαζκφο ηεο HIV ινίκσμεο >1%, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ζηνπο άλδξεο πνπ
έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο ή ζηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο
πςεινχ επηπνιαζκνχ. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ν αιγφξηζκνο ηεο δηάγλσζεο ηεο
πξσηνινίκσμεο.
Α. Πεξηπηψζεηο πνπ πξνεγείηαη έιεγρνο Ag/Ab
I) ε βηνινγηθά δείγκαηα, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο
Ab/Ag, θαη ζεηηθφ απνηέιεζκα εμέηαζεο HIV1-RNA θαη κε ηηκέο >100000 cp/ml
ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη ζεηηθφ (νμεία ινίκσμε)
II) ε βηνινγηθά δείγκαηα, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο
Ab/Ag, θαη ζεηηθφ απνηέιεζκα εμέηαζεο HIV1-RNA, κε ηηκέο <10000cp/ml
ζπζηήλεηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε κεηαγελέζηεξν δείγκα ζε 2 εβδνκάδεο.
Τπνςία ινίκσμεο απφ HIV-2
III) ε βηνινγηθά δείγκαηα κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο Ab/Ag
θαη αξλεηηθφ απνηέιεζκα πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ RNA-1, ηφηε πξνηείλεηαη ε
επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε 2 εβδνκάδεο
IV) ε βηνινγηθά δείγκαηα κε ζεηηθφ απνηέιεζκα ΔΗΑ θαη αξλεηηθφ απνηέιεζκα
πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ RNA-1, ηφηε πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα επηβεβαησηηθνχ
ειέγρνπ. Ηζρπξή ππνςία ιήςεο pep/prep ή ιήςεο αληηξεηξνηθήο ζεξαπείαο ζην
πιαίζην ηεο θιαζζηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο
V) ε βηνινγηθά δείγκαηα, κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθνχ αλνζνελδπκηθνχ
ειέγρνπ Ab/Ag, αιιά ππάξρεη ππνςία νμείαο ινίκσμεο ιφγσ θιηληθψλ
ζπκπησκάησλ ή/θαη ζπκπεξηθνξάο πςεινχ θηλδχλνπ, ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο
HIV1-RNA. ε αξλεηηθφ απνηέιεζκα HIV1-RNA, ζπζηήλεηαη επαλέιεγρνο ζε
κεηαγελέζηεξν δείγκα ζε 2 εβδνκάδεο
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ε θάζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηηθνχ RNA
αθνινπζεί επηβεβαίσζε κε ηηο λεφηεξεο γεληάο επηβεβαησηηθέο κεζφδνπο.
Β. Πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνεγείηαη έιεγρνο Ag/Ab
ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο Ag/Ab, αιιά ιφγσ ππνςίαο νμείαο
ινίκσμεο έρεη γίλεη απεπζείαο έιεγρνο HIV-RNA θαη ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ, ζα
πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζε κεηαγελέζηεξν δείγκα ε παξαπάλσ δηαδηθαζία.
Γεληθέο νδεγίεο
 ε νμεία ινίκσμε νη ηηκέο ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ αλεπξίζθνληαη, ζπλήζσο, ζε
επίπεδα >100.000 cp/ml. Χζηφζν, φηαλ ην απνηέιεζκα κέηξεζεο ηηθνχ
θνξηίνπ αλαδεηθλχεη κηα ρακειφηεξε ηηκή (π.ρ.<100.000 cp/ml), ζε άηνκα
χπνπηα γηα πξσηνινίκσμε, ζπζηήλεηαη ε επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο HIV 1RNA ζε κεηαγελέζηεξν δείγκα, γηα ηνλ απνθιεηζκφ ελφο ςεπδνχ ζεηηθνχ
απνηειέζκαηνο. Δλψ ε νξηζηηθή δηάγλσζε ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηίζεηαη κε
ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξνκεηαηξνπήο ζε 4-6 εβδνκάδεο
 Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηάγλσζε ηεο πξσηνινίκσμεο, ζα πξέπεη ηα Θέληξα
Αλαθνξάο, λα έρνπλ ελεκεξσζεί φηη ην δείγκα απνζηέιιεηαη γηα απηφλ ηνλ
ιφγν κέζσ ηνπ εηδηθνχ παξαπεκπηηθνχ (www.eody.gr). Όιεο νη ΚΙ/ΔΗ ή ηα
εξγαζηήξηα πνπ ζηέιλνπλ δείγκαηα επί ππνςίαο πξσηνινίκσμεο, ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξψλνπλ νξζά ην παξαπεκπηηθφ κε φια ηα θιηληθά ή επηδεκηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζην Θέληξν Αλαθνξάο. Ζ πξσηνδηάγλσζε ζα πξέπεη λα
ηεθκαίξεηαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην αλαθνξάο, ψζηε λα
απνθεπρζνχλ πξν-αλαιπηηθά ζθάικαηα
 Ζ κέζνδνο κνξηαθήο αλίρλεπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε, ζα
πξέπεη λα έρεη αδεηνδνηεζεί γηα ηελ πξσηνδηάγλσζε. Γελ ελδείθλπηαη ε
ρξήζε κεζφδσλ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ, ε νπνία γίλεηαη
ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ
Γ) Δζεινληηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο κε ηαπηόρξνλε
παξνρή πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε-ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ
θνηλόηεηα (Community based voluntary counseling testing servicesCBVCTs)
Ζ θνηλφηεηα απνηειεί κηα δεμακελή αδηάγλσζησλ αηφκσλ, πνπ ελδερνκέλσο λα
κελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δηαδηθαζία δηαγλσζηηθήο
αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζεζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε θνηλφηεηα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηε ιεηηνπξγία
πνιπηαηξείσλ, ζεκείσλ εμέηαζεο θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε (checkpoints) θαη θηλεηψλ
ηαηξηθψλ κνλάδσλ, πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο πγείαο ζε δηάθνξα ζεκεία, φπσο ζε ζεκεία ζπλάληεζεο ησλ δχζθνια
πξνζβάζηκσλ πιεζπζκψλ. ε πιαίζην, φπσο απηφ ηεο θνηλφηεηαο, ελδείθλπηαη ε
ρξήζε δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Οη πιεζπζκνί, πνπ
αλαθέξνληαη σο δχζθνια πξνζβάζηκνηθαη κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε απηή ηε
κεζνδνινγία είλαη νη πξφζθπγεο-κεηαλάζηεο, νη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, νη εξγαδφκελεο/νη ζην ζεμ, νη άλδξεο πνπ έρνπλ
ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο. Ο αξρηθφο έιεγρνο κε ηε ρξήζε ηαρεηψλ δνθηκαζηψλ
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ειέγρνπ αληηζσκάησλ ηφζν ζε θιηληθέο δνκέο φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα κπνξεί λα
δηελεξγείηαη απφ άηνκα, ηα νπνία έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ηερληθήο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηάγλσζεο.
Ξξνηεηλόκελνο αιγόξηζκνο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε
ηε ρξήζε ηαρεηώλ δνθηκαζηώλ αλίρλεπζεο (αιγόξηζκνο 4)
Οη δνθηκαζίεο ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε βηνινγηθφ δείγκα ην αίκα ή ην
δηίδξσκα ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ έρνπλ παξφκνηα επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα κε ηηο
ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί. ηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηνχληαη
ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HIV1/2. Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο
φηη ηα αληηζψκαηα αλεπξίζθνληαη ζε ρακειή ζπγθέληξσζε ζην ηξηρνεηδηθφ αίκα ή
ζηα ζηνκαηηθά πγξά, νη ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε
πεξίνδν παξαζχξνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, ε νπνία νξίδεηαη ζηνπο
3 κήλεο.
Δξκελεία απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο RTDs
ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ, απαηηείηαη πξφζζεηε δηεξεχλεζε ζε
αίκα ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν 1 ή 2. Ηδαληθά ζπζηήλεηαη ην άηνκν λα
παξαπέκπεηαη/δηαζπλδέεηαη ζε ΘΑ θαη λα γίλεηαη ε αηκνιεςία θαη ν νινθιεξσκέλνο
έιεγρνο. Αλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, ην άηνκν παξαπέκπεηαη/δηαζπλδέεηαη
ζην λνζνθνκείν, ψζηε εθεί λα γίλεη ν αξρηθφο έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ ην
απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ είλαη ζεηηθφ θαη ην
απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ/αληηζσκάησλ είλαη ζε αίκα είλαη
αξλεηηθφ, ε εμέηαζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζε λέν δείγκα αίκαηνο κεηά απφ 2
εβδνκάδεο γηα ηνλ απνθιεηζκφ πηζαλψλ ηερληθψλ ιαζψλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ
ηεζη. Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ηε
ρξήζε ηαρείαο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ζηελ θνηλφηεηα πεξηγξάθεηαη κε ηνλ
αιγφξηζκν 3.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ, φηη νη πξναλαθεξφκελεο δνθηκαζίεο
αληρλεχνπλ κφλν αληηζψκαηα έλαληη ηνπ ηνχ θαη φρη ην αληηγφλν ξ24, νπφηε κπνξεί
λα δψζνπλ ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην άηνκν
βξίζθεηαη ζε πεξίνδν νξνκεηαηξνπήο ή ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην AIDS. ε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξίνδνο παξαζχξνπ θαη ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηαρείαο δνθηκαζίαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθφ, δελ
ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε, εθηφο αλ ην άηνκν είρε επαθή πςεινχ θηλδχλνπ
ηνπο πξνεγνχκελνπο 3 κήλεο ή παξνπζηάδεη θιηληθή εηθφλα πξσηνινίκσμεο.
ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ησλ
αληηζσκάησλ είλαη ζεηηθφ, αιιά ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο κε ηε ζπκβαηηθή
κέζνδν είλαη αξλεηηθφ, ζπζηήλεηαη ε επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο κε ηε ζπκβαηηθή
κέζνδν ζε 2 εβδνκάδεο γηα ηελ απνθπγή θάπνηνπ πηζαλνχ ιάζνπο θαηά ηελ ηερληθή
ηεο εμέηαζεο.
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Αιγόξηζκνο 1: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV-1 ινίκσμεο γηα ελήιηθεο,
εθήβνπο θαη παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 24 κελώλ κε ηε ρξήζε δνθηκαζηώλ 4εο
γεληάο

1ε αηκνιεςία αλίρλεπζε
αληηζσκάησλ/αληηγφλνπ

Aξλεηηθφ Απνηέιεζκα:
Απνπζία HIV ινίκσμεο, εθηφο αλ ππάξρεη
έθζεζε ηηο πξνεγνχκελεο 4-6 βδνκάδεο ή
εηθφλα πξσηνινίκσμεο. πζηήλεηαη
επαλέιεγρνο

Θεηηθφ Απνηέιεζκα

Δπηβεβαίσζε κε WB/LIA ζε
λέν δείγκα αίκαηνο ή
πιάζκαηνο ζε θέληξα
αλαθνξάο

Ακθίβνιo
Απνηέιεζκα

Δπαλάιεςε εμέηαζεο
ζε λέν δείγκα αίκαηνο ή
πιάζκαηνο ζε θέληξα
αλαθνξάο ην
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ

Ακθίβνιo
Απνηέιεζκα

Θεηηθφ:
παξνπζία
ινίκσμεο

Ακθίβνιν

Αξλεηηθφ

Δπηβεβαησηηθφο
έιεγρνο ή κνξηαθφο
έιεγρνο ή έιεγρνο
γηα p24

Αξλεηηθφ
Δπαλάιεςε δηαδηθαζίαο ζε λέν δείγκα
κεηά απφ 2 εβδνκάδεο ή κνξηαθφο
έιεγρνο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο
αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθφλα HIV
πξσηνινίκσμεο* ή ηελ ηειεπηαία
έθζεζε

Θεηηθό: παξνπζία
ινίκσμεο.
Γηαζύλδεζε κε
ΜΛ/ΔΙ

 ζε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθό
απνηέιεζκα επηβεβαησηηθήο
δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε
θιηληθή εηθόλα HIV
πξσηνινίκσμεο*, ηόηε
εθαξκόδεηαη ν αιγόξηζκνο 3
 ή επαλεμέηαζε ζε λέν δείγκα
αίκαηνο 2 βδνκάδεο
αξγόηεξα.
 δηεξεύλεζε HIV2

Αξλεηηθό: απνπζία
ινίκσμεο
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Απνπζία
HIVινίκσμεο

Θεηηθφ

Γηαζχλδεζε
κε ΚΙ/ΔΗ

Αιγόξηζκνο 2: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV-1 ινίκσμεο γηα ελήιηθεο,
εθήβνπο θαη παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 24 κελώλ κε ηε ρξήζε δνθηκαζηώλ 4εο
γεληάο

&

ηαρέσλ

αλνζνρξσκαηνγξαθηθώλ

δνθηκαζηώλ

αλίρλεπζεο

αληηζσκάησλ

Οξηαθά ζεηηθφ ή
αθαζφξηζην απνηέιεζκα
(ΑΘ)

1ε αηκνιεςία αλίρλεπζεο
αληηζσκάησλ/αληηγφλνπ

Θεηηθφ Απνηέιεζκα

Δπαλάιεςε εμέηαζεο
ζε λέν δείγκα αίκαηνο ή
πιάζκαηνο ζε θέληξα
αλαθνξάο ην ζε 2
εβδνκάδεο ή δηελέξγεηα
HIV-1 RNA /ή Agp24

Aξλεηηθφ Απνηέιεζκα:
Απνπζία HIV ινίκσμεο, εθηφο αλ ππάξρεη
έθζεζε ηηο πξνεγνχκελεο 4-6 βδνκάδεο ή
εηθφλα πξσηνινίκσμεο.

Δπηβεβαίσζε κε Geenious ζε λέν
δείγκα αίκαηνο ή πιάζκαηνο ζε
θέληξα αλαθνξάο

HIV-1
Θεηηθφ/
HIV-2 (-)
HIV-1(+)

Παξνπζία
HIV -1
ινίκσμεο
Γηαζχλδεζε
ΚΙ/ΔΗ

HIV-2 Θεηηθφ
HIV1(-)
HIV 2(+)

Παξνπζία
HIV -2
ινίκσμεο
Γηαζχλδεζε
ζε ΚΙ/ΔΗ

HIV (+) κε
ηππνπνηήζηκν
απνηέιεζκα
HIV -1 (+)
HIV-2 (+)

Παξνπζία
HIV
ινίκσμεο
Γηαζχλδεζε
ζε ΚΙ/ΔΗ

Αξλεηηθφ HIV
απνηέιεζκα
HIV (-)
HIV (2)

Αξλεηηθφ: Απνπζία
ινίκσμεο

Αθαζφξηζην
HIV /
HIV-1 (ΑΘ)
HIV- 2(ΑΘ)

Άκεζε δηελέξγεηα HIV-1 RNA ή
επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε 2
εβδνκάδεο

Κε αληρλεχζηκν θνξηίν:
Απνπζία Ινίκσμεο. χζηαζε
επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε 2
εβδνκάδεο
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Αθαζφξηζην
HIV-1
απνηέιεζκα /
HIV-2 (-)
HIV-1 (ΑΘ)

Αθαζόξηζην
HIV-2
απνηέιεζκα/
HIV (-)
HIV-2 (ΑΚ)

Αληρλεχζηκν θνξηίν:
παξνπζία ινίκσμεο.
Γηαζχλδεζε ζε ΚΙ/ΔΗ

Αιγόξηζκνο 3: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο νμείαο HIV-1 ινίκσμεο γηα
ελήιηθεο, εθήβνπο θαη παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 24 κελώλ

Τπνςία νμείαο HIV-1 ινίκσμεο (θιηληθά ζπκπηψκαηα
ή/θαη επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα )

EIA 4εο γεληάο & HIV-1 RNA

ΔΗΑ(+)

EIA (-) /HIV-1 RNA ΑΛΗΥΛΔΤΗΚΟ
<100000 cp/ml

HIV-1 RNA (+) >100000
cp/ml

ΔΗΑ ΑΡΛΖΣΗΘΟ/ HIV-1
RNA (-)

ΔΗΑ (+)/
HIV-1 RNA (-)

HIV
Παξνπζία νμείαο HIV -1
ινίκσμεο

Δπαλάιεςε ηεο εμέηαζεο HIV-1 RNA
ζε δηαθνξεηηθφ δείγκα ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ

HIV-1 RNA (+):
παξνπζία
ινίκσμεο

HIV-1 RNA (-):
απνπζία ινίκσμεο

Δπαλάιεςε ηεο εμέηαζεο
ζε λέν δείγκα ηεο εμέηαζεο
ζε 2 βδνκάδεο

HIV-1 RNA
(+):
παξνπζία
ινίκσμεο

HIV-1 RNA
(-):
απνπζία
ινίκσμεο

Γηελέξγεηα επηβεβαησηηθνχ
ειέγρνπ. Τπνςία παξoπζία
ινίκσμεο απφ HIV-2/ιήςεο
prep/pep

Θεηηθφ:
παξνπζία
ινίκσμεο

Γηαζχλδεζε
κε ΚΙ/ΔΗ

Γηαζχλδεζε κε ΚΙ/ΔΗ &
Δπηβεβαησηηθφο έιεγρνο
ζε 4-6 εβδνκάδεο
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Αξλεηηθφ:
απνπζία
ινίκσμεο

Αιγόξηζκνο 4: Γηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ηαρείαο δνθηκαζίαο
αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο

Α1

Α1+

Αξλεηηθφ απνηέιεζκα:
Απνπζία HIV ινίκσμεο
εθηφο αλ ππάξρεη έθζεζε
ηνπο πξνεγνχκελνπο 3
κήλεο ή ππάξρεη εηθφλα
πξσηνινίκσμεο/ιακβάλεη
αη ππφςε ε πεξίνδνο
παξαζχξνπ ηνπ rapid test
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη

Α1 -

Θεηηθφ απνηέιεζκα: Παξαπνκπή ηνπ αηφκνπ
ζε λνζνθνκείν ή Θέληξν αλαθνξάο

Α2 ( αηκνιεςία ζην λνζνθνκείν ή ζε ΘΑ)

Α1+,Α2+

Α1+, Α2-

Αθαζφξηζην Απνηέιεζκα:
Αθνινπζεί ε επαλάιεςε ηεο
εμέηαζεο 2 εβδνκάδεο

Θεηηθφ απνηέιεζκα:
Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζε ΘΑ
κε επηβεβαησηηθέο ή άιιεο
δνθηκαζίεο. Δθαξκφδνληαη νη
αιγφξηζκνη 1ή 2

Α1: ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο (ηξηρνεηδηθφ αίκα ή δηίδξσκα ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ)
Α2: δνθηκαζία αλίρλεπζεο ζην αίκα κε ζπκβαηηθέο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ/αληηζψκαηνο
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Γ) Έιεγρνο πνηόηεηαο
χκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο ηφζν ν αξρηθφο έιεγρνο φζν θαη ν
επηβεβαησηηθφο, πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε πηζηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνκέο ή δνκέο
ζηελ θνηλφηεηα.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Λ. 4025/2011), ηα
δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα βηνινγηθψλ πιηθψλ θαη θάζε θνξέαο πγείαο, πνπ δηαζέηεη
εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ πιηθψλ, ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ
κεζφδνπο εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα
εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο
ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ γηα
φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, πνπ εθηεινχληαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπο θαη
ππάγνληαη ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηφζν ν εζσηεξηθφο φζν θαη ν εμσηεξηθφο πνηνηηθφο
έιεγρνο δελ είλαη δηαζέζηκνο, ν έιεγρνο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε αληηδξαζηήξηα, ηα
νπνία δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθήο γλεζηφηεηαο (CE) θαη πηζηνπνηεηηθφ γηα
δηαγλσζηηθή ρξήζε (IVD). Οη δνκέο ζηελ θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ίδηεο
αξρέο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο νη πηζηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνκέο. Οη αξρέο
απηέο πεξηιακβάλνπλ πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, ρξήζε εμσηεξηθνχ
πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη εμσηεξηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Πεξηνδηθνί έιεγρνη ζα
πξέπεη λα γίλνληαη γηα λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ, ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν γίλνληαη νη θαηαγξαθέο, ην είδνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε
ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ
εξγαζηεξίσλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΓΤ (https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/10/odigos-diasf-erg-dokimon-hiv.pdf).
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ΔΛΝΡΖΡΑ 3
Αμηνιόγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή πξηλ ηελ εμέηαζε
Θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη:
 λα ιακβάλεηαη έλα ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ ησλ πξαθηηθψλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ, θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
πξφζθαηε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ, θαζψο θαη έλα ηζηνξηθφ εμέηαζεο γηα
HIV. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα αμηνινγεζεί ζσζηά ε πεξίνδνο παξαζχξνπ
θαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο
εμέηαζεο ζην ελδεδεηγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ ιήςε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ
ηζηνξηθνχ, δίλεηαη ζηνλ σθεινχκελν έλα αλψλπκν απηνζπκπιεξνχκελν
εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ην ζπκπιεξψλεη πξηλ απφ ηελ
εμέηαζε. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ην έληππν ζχληνκεο
ελεκέξσζεο πξηλ απφ ηελ εμέηαζε. Σα παξαπάλσ έληππα είλαη
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΓΤ.
 λα δηεπθξηλίδεηαη πσο ζα δνζεί ην απνηέιεζκα
Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ
αθξηβέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ σθεινχκελν. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα ζπδεηηνχληαη νη πην βνιηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο κε ηνλ
σθεινχκελν.
Ζ εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηνπ HIV πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ή απφ εθπαηδεπκέλα κέιε
ηεο θνηλφηεηαο, ηελ επνπηεία ησλ νπνίσλ έρεη εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο.
Θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή πξηλ ηελ εμέηαζε πξέπεη λα παξέρνληαη νη θάησζη
πιεξνθνξίεο:
 Σα νθέιε ηεο εμέηαζεο
 Ζ εξκελεία ηνπ ζεηηθνχ θαη ηνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο
 Πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ πξφιεςεο
 Δλζάξξπλζε ηεο εμέηαζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ
 Δπίζεο, πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ν σθεινχκελνο γηα ηπρφλ εξσηήζεηο.
 Δηδηθή πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
 ηηο έγθπεο γπλαίθεο ή ζηηο γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα ηεθλνπνηήζνπλ ζα
πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζην
έκβξπν θαζψο θαη νη ηξφπνη κείσζεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV απφ ηελ
κεηέξα ζην λενγλφ
 ηα δεπγάξηα ή ζηνπο ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο πνπ πξνζέξρνληαη λα
εμεηαζηνχλ καδί. Κε ηε ζπκβνπιεπηηθή ελζαξξχλεηαη ε απνθάιπςε ηνπ
πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο ζην ζεμνπαιηθφ ζχληξνθν θαη πξνηείλεηαη
ε απφ θνηλνχ πηνζέηεζε αζθαιέζηεξσλ ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ. Απηφ
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ δεπγαξηψλ κε
δηαθνξεηηθφ πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο (ην έλα άηνκν είλαη HIV
νξνζεηηθφ θαη ην άιιν άηνκν είλαη HIV νξναξλεηηθφ)
 Θα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ζεμνπαιηθνί ζχληξνθνη ζρεηηθά κε ηε
ζεκαζία ζηελ παξακνλή ζηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ κε ηνλ
HIV, θαζψο ην άηνκν κε κε αληρλεχζηκν ηηθφ θνξηίν γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα > 6 κελψλ ζεσξείηαη κε κνιπζκαηηθφ
Θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηλίδεηαη, φηη ζα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο κεηά ηε ιήςε ηνπ απνηειέζκαηνο, αλ ην
πξνηηκά ν ζεμνπαιηθφο ζχληξνθνο.
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ηηο δνκέο εθείλεο, πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκβνπιεπηηθήο πξηλ απφ ηελ
εμέηαζε (έιιεηςε πξνζσπηθνχ ή δεμηνηήησλ), έλα ζχληνκν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε εμεηαδφκελν. Χζηφζν, έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ
ζρεηηθά κε ην ιφγν εμέηαζεο θαη ηελ πξφζθαηε επηθίλδπλε έθζεζε πξέπεη λα
ιακβάλεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο (ζε λνζνθνκείν ή ζε θέληξν αλαθνξάο),
πνπ παξαπέκπεη ην άηνκν γηα εμέηαζε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνχ
παξαπεκπηηθνχ αξρηθνχ ειέγρνπ γηα HIV. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηα επηδεκηνινγηθά
έληππα φζν θαη κε ηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελεκέξσζεο είλαη δηαζέζηκεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΓΤ (https://eody.gov.gr/)
πεξεζίεο κεηά ηελ εμέηαζε
πεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε άηνκα κε αξλεηηθό απνηέιεζκα εμέηαζεο
Ζ ζπκβνπιεπηηθή πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
 Γηεπθξίληζε γηα ην απνηέιεζκα θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο κηαο
κειινληηθήο έθζεζεο
 Έκθαζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γλψζεο ηνπ πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο ηνπ
ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ
 Σε δπλαηφηεηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμέηαζεο θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ
ζπληξφθσλ
 Σελ εθηίκεζε άιισλ αλαγθψλ θαη παξαπνκπή ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο
ε πεξίπησζε αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο, επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζπζηήλεηαη φηαλ
ππάξρεη αλαθνξά ζε πξφζθαηε επηθίλδπλε έθζεζε. Ζ επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο
πξέπεη λα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ παξαζχξνπ (αιγφξηζκνο 1).
πεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε άηνκα κε αδηεπθξίληζην απνηέιεζκα
εμέηαζεο
Σα άηνκα κε αδηεπθξίληζην απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα
επαλαιάβνπλ ηελ εμέηαζε ζε δχν βδνκάδεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο
φηη ην αξρηθφ απνηέιεζκα ηεο δελ απνηειεί δηάγλσζε θαη φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
έιεγρνο ζε θάπνην θέληξν αλαθνξάο κε ηαπηφρξνλε παξαπνκπή ή/θαη δηαζχλδεζε
ηνπ αηφκνπ.
πεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηα άηνκα κε ζεηηθό απνηέιεζκα εμέηαζεο
Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε:
 ζηελ νξζή κε ζαθήλεηα ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά ην απνηέιεζκα
 ζηελ νξζή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ζεξαπείεο, παξελέξγεηεο,
δνκέο παξαθνινχζεζεο
 ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο ησλ ζεξαπφλησλ
 ζηελ ελζάξξπλζε ελεκέξσζεο ηνπ/ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ (patient
referral)
 ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ
 ζηελ παξαπνκπή θαη ηε δηαζχλδεζε ζηηο θαηάιιειεο δνκέο αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ησλ αζζελψλ
 ζηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο
νδεγίεο ηνπ/ηεο ζεξάπνληνο ηαηξνχ, γηα ην φθεινο ηεο παξακνλήο ζηε
θξνληίδα. Οη αζζελείο κε κε αληρλεχζηκν ηηθφ θνξηίν επί 6 ζπλαπηνχο κήλεο
ζεσξνχληαη κε κνιπζκαηηθνί.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 4
Δηδηθόηεξα Εεηήκαηα Δμέηαζεο
Ο έιεγρνο αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο είλαη
εκπηζηεπηηθφο θαη εζεινληηθφο κε ηελ πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ
εμεηαδφκελνπ θαη κεηά απφ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε νη
επαγγεικαηίεο πγείαο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ/ηελ σθεινχκελν/ε, εάλ πξέπεη
λα δηελεξγεζεί έιεγρνο γηα HIV.
Ο αξρηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη θαη αλψλπκνο (ρσξίο ηε ρξήζε θάπνηνπ
εγγξάθνπ πηζηνπνίεζεο), αλ ην επηζπκεί ν εμεηαδφκελνο. ηελ πεξίπησζε απηή
αλαγξάθνληαη ε ειηθία θαη ηα δχν αξρηθά ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ επηζέηνπ ή θάπνηνο
άιινο θσδηθφο, πνπ δίλεηαη απφ ην εξγαζηήξην. Χζηφζν, ε αλσλπκία αίξεηαη, φηαλ ην
απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο βγεη ζεηηθφ θαη πξέπεη λα γίλεη ε αηκνιεςία μαλά, ψζηε λα
ζηαιεί ην δείγκα ζην ΘΑ γηα επηπξφζζεηε δηεξεχλεζε. Ο σθεινχκελνο ελεκεξψλεηαη
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ
Θαλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 2016/679 θαη ηνπ Λ. 4624/2019 (βι.
Παξάξηεκα ΗΗ/www.eody.gov.gr)
Ο αξρηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη εκπηζηεπηηθφο. ηελ πεξίπησζε απηή
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηνο/επηζέηνπ θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, φπσο
απηά αλαγξάθνληαη ζε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο. Ζ ζπλαίλεζε κπνξεί λα είλαη
πξνθνξηθή θαη ηεθκαίξεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ/ηεο
εμεηαδνκέλνπ/εο ζηελ ηαηξηθή δνκή/ ή θαη απφ ηε πξνζθφκηζε παξαπεκπηηθνχ
γηαηξνχ. Ο σθεινχκελνο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ
δεδνκέλσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ
2016/679 θαη ηνπ Λ. 4624/2019 (βι. Παξάξηεκα ΗΗ/www.eody.gov.gr)
ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν επηζπκεί λα εμεηαζηεί θαη λα αλαθέξεηαη ην
πιήξεο νλνκαηεπψλπκφ ηνπ ζηε βεβαίσζε κε ην απνηέιεζκα (επψλπκνο έιεγρνο)
γηα δηθή ηνπ ρξήζε, ηφηε ν έιεγρνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ
αλαγλσξηζηηθψλ (ηαπηφηεηαο ή άιισλ εγγξάθσλ), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
ηαπηνπνίεζε θαη ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα δψζεη γξαπηψο ην απνηέιεζκα ηεο
εμέηαζεο. εκεηψλεηαη, φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε επψλπκνπ ειέγρνπ ε
εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο HIVινίκσμεο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο έγγξαθεο
ζπλαίλεζεο ηνπ αηφκνπ, πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί, ε νπνία θπιάζζεηαη κε ηελ
επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηεο δνκήο πγείαο ή άιινπ αξκφδηνπ
επαγγεικαηία πγείαο, πνπ δηεμάγεη ηελ εμέηαζε (εγθχθιηνο 4548/1990), θαζψο θαη
ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Σν
επηθαηξνπνηεκέλν έληππν ελεκέξσζεο ζχκθσλα κε ην Γεληθφ Θαλνληζκφ γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΓΤ
(https://eody.gov.gr/disease/aids/).
Δμαηξέζεηο ζηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.
3418/2005
(ΦΔΘ
Α
287/28-11-2005)
ζα
κπνξνχζαλ
λα
γίλνπλ:
α) ζηηο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ιεθζεί θαηάιιειε
ζπλαίλεζε θαη ζπληξέρεη άκεζε, απφιπηε θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε παξνρήο ηαηξηθήο
θξνληίδαο, β) ζηελ πεξίπησζε απφπεηξαο απηνθηνλίαο ή γ) αλ νη γνλείο αλήιηθνπ
αζζελή ή νη ζπγγελείο αζζελή, πνπ δελ κπνξεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα ζπλαηλέζεη
ή άιινη ηξίηνη, πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία ζπλαίλεζεο γηα ηνλ αζζελή, αξλνχληαη λα
δψζνπλ ηελ αλαγθαία ζπλαίλεζε θαη ππάξρεη αλάγθε άκεζεο παξέκβαζεο,
πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο γηα ηε δσή ή ηελ πγεία ηνπ αζζελή.
Θαηά ηνλ εκπηζηεπηηθφ έιεγρν, νη επαγγεικαηίεο ή νη ζπλεξγάηεο ηνπ θνξέα
παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή έξγνπ, νθείινπλ
[35]

λα ηεξνχλ απζηεξά ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα πγείαο θαη ηπρφλ ινηπά πξνζσπηθά δεδνκέλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ
αζζελή (άξζξν 9 Γεληθνχ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (ΔΔ)
2016/679). Ζ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη πάληα θαη
αθνξά ζε θάζε ηξίην, πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή
δηαδηθαζία ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ. Σξίηνη ζεσξνχληαη θαη άηνκα ηνπ ίδηνπ θέληξνπ
πγείαο ή λνζνθνκείνπ, αλ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμέηαζε. Σν απφξξεην ηεξείηαη
θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ αζζελνχο. ηα πηζηνπνηεηηθά λνζειείαο ή ελ γέλεη
πηζηνπνηεηηθά νθείιεη ν γηαηξφο λα απνθεχγεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ αλαγξαθή ηνπ
λνζήκαηνο.
Τπνρξεσηηθή είλαη ε εμέηαζε, πάληνηε κε ηε πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζή ησλ
αηφκσλ κεηά απφ ελεκέξσζή ηνπο, αλ επηζπκνχλ λα γίλνπλ δφηεο αίκαηνο,
ζπέξκαηνο, νξγάλσλ θαη ηζηψλ.
Σν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη απνθιεηζηηθά ζην άηνκν,
πνπ εμεηάζηεθε θαη κφλν κε θπζηθή παξνπζία απηνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαθνίλσζε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θιπ. Ζ αλαθνίλσζε γίλεηαη πάληα απφ γηαηξφ κεηά απφ ςπρνθνηλσληθή
ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ, πνπ έρεη εμεηαζηεί. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ γηα HIV ζε
θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ/ζηε ζχληξνθν, ζχδπγν άιινπο
νηθείνπο κε ην πξφζρεκα, φηη έηζη ζα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηπρφλ κφιπλζε. Γίλεηαη
θάζε πξνζπάζεηα λα πεηζηεί ην ίδην ην HIV νξνζεηηθφ άηνκν λα ην πξάμεη κε ηελ
παξνρή θαηάιιειεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο.
Ο ζάλαηνο ηνπ/ηεο αζζελνχο δελ αίξεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηε ηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ θάπνην άηνκν, ην νπνίν έρεη δηαγλσζηεί κε
HIV βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνπ δελ έρεη ζπλείδεζε ησλ πξαηηνκέλσλ ή/θαη
ππάξρεη ην ελδερφκελν ζαλάηνπ ηφηε νη επαγγεικαηίεο πγείαο νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ηελ/ηνλ λφκηκν/ε ζχδπγν, ηνλ/ηελ πξνεγνχκελν/ε ζχδπγν ή αθφκα θαη
ηνλ/ηε ζεμνπαιηθφ/ή ζχληξνθν αλ είλαη εθηθηφ γηα παξάδεηγκα εάλ ζπλνδεχεη
ηνλ/ηελ αζζελή). Ζ αλαθνίλσζε πξέπεη λα γίλεη ζε θάζε ζχληξνθν μερσξηζηά κε ηε
θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ
άιινη ζπγγελείο ή ηα παηδηά.
ε θακηά πεξίπησζε ν/ε αζζελήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε ζε αλαγθαζηηθή
παξνρή ζπλαίλεζεο αθφκε θαη αλ ηίζεηαη δήηεκα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο. Σν άηνκν,
πνπ έρεη ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε (ν/ε γηαηξφο ή νπνηνζδήπνηε πγεηνλνκηθφο
ππάιιεινο ή άιιν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ή
ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, νη εζεινληέο, νη θνηηεηέο), ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί θαη
φζν πην ζχληνκα γίλεηαη κεηά απφ ηελ έθζεζε θαη φρη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν απφ 48-72 ψξεο, ζηελ Παζνινγηθή Θιηληθή ή ΚΙ/ΔΗ εθεκεξεχνληνο
λνζνθνκείνπ, ψζηε λα ηνπ παξαζρεζεί ε θαηάιιειε θξνληίδα.
Δπί θιηληθψλ ελδείμεσλ ή επηδεκηνινγηθνχ ηζηνξηθνχ, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί
ν έιεγρνο γηα HIV, ζηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, θαηά ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν κεηά
απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ θαη εθφζνλ ν έιεγρνο δελ έρεη δηεμαρζεί ζην
πιαίζην ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ. Σν λνζνθνκείν νθείιεη λα έρεη έλαλ αιγφξηζκν
δηαρείξηζεο/ παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη ζα δηαγλσζζνχλ ζεηηθνί ζηνλ HIV.
Χζηφζν, είλαη σθέιηκν λα γλσξίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, φηη ν θάζε αζζελήο ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη ελ δπλάκεη θνξέαο ησλ ηψλ HIV, HCV, HBV, ε εμέηαζε δελ
κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ HIV κεηά απφ επαγγεικαηηθή έθζεζε, θαζψο
επίζεο θαη φηη αθφκα θαη νη λεφηεξεο κέζνδνη αλίρλεπζεο αληηγφλνπ/αληηζσκάησλ,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο, παξνπζηάδνπλ πεξίνδν παξαζχξνπ
4-6 εβδνκάδεο. πλεπψο, ε γλψζε ηνπ πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο πέξα ηνπ
νθέινπο γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, δελ κπνξεί λα επηθέξεη θακία αζθάιεηα ζηνπο
[36]

επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο φια ηα κέζα εθείλα ηα νπνία ζα ηνπο πξνθπιάμνπλ απφ πηζαλή
έθζεζε ζε αηκαηνγελψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 5
Αμηνιόγεζε θαη έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο θαη παξαπνκπήο
(monitoring and evaluation system)
Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ
παξαπάλσ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ δείθηεο (WHO
2011), ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο-δειαδή ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα- θαη ηα
απνηειέζκαηα. Οη πξναλαθεξφκελνη δείθηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα
Ξίλαθαο 1: Γείθηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο θαη
παξαπνκπήο
Δηζξνέο
Δθξνέο

Απνηειέζκαηα

1. Ξξόηππα: νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα
ζπλνδεπηηθά θαη επηθαηξνπνηεκέλα έληππα, ηα
επηδεκηνινγηθά δειηία εηήζηαο επηηήξεζεο
2. Έιεγρνο Ξνηόηεηαο: ην πνζνζηφ ησλ δνκψλ, ζηηο
νπνίεο δηελεξγείηαη ε εμέηαζε (HIV Testing CentersHTC) ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο.
3. Ρν πνζνζηό θάιπςεο: ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ,
πνπ αλήθνπλ ζε επάισηνπο πιεζπζκνχο - φπσο
ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ, άλδξεο πνπ έρνπλ
επαθέο κε άιινπο άλδξεο θαη άηνκα αιινδαπήο
εζληθφηεηαο, άηνκα εξγαδφκελα ζην ζεμ-πνπ έρνπλ
εμεηαζηεί ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη έρνπλ ιάβεη
ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηνπο.
4. Απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα παξαπνκπήο: ην
πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ αζζελψλ πνπ
ιακβάλνπλ ζεξαπεία ή παξαθνινπζνχληαη πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ λενδηαγλσζζέλησλ κε HIV.

Αιγόξηζκνο αμηνιόγεζεο ζπζηήκαηνο εμέηαζεο θαη παξαπνκπήο
Δηζξνέο

Καηεπζπληήξηεο
νδεγίεο,
ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα,
πόξνη

Δθξνέο

Πνζνζηό ησλ
HTC πνπ
εθαξκόδνπλ ηηο
νδεγίεο

Απνηειέζκαηα

Τν πνζνζηό ησλ
MARP πνπ έρνπλ
εμεηαζηεί ηνπο
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο
θαη έρνπλ ιάβεη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο
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Τν πνζνζηό (%)
ησλ λέσλ αζζελώλ
πνπ ιακβάλνπλ
ζεξαπεία ή
παξαθνινπζνύληαη
πξνο ηνλ αξηζκό
ησλ αηόκσλ πνπ
έρνπλ δηαγλσζηεί κε
HIV

Κνλάδεο πγείαο πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV
ινίκσμεο
Ο έιεγρνο αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο δηεμάγεηαη:
 ηα Θέληξα Αλαθνξάο θαη Διέγρνπ AIDS
 ηα δεκφζηα λνζνθνκεία.
 ε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο φπσο θέληξα πγείαο (πξψελ κνλάδεο
ΗΘΑ)
 ε ζεκεία ειέγρνπ θηιηθά πξνο ην ρξήζηε ζηελ θνηλφηεηα (checkpoints)
 ε δεκνηηθά ηαηξεία (Γήκνο Αζελαίσλ)
 ε πνιπïαηξεία ησλ ΚΘΟ
 ε ζεκεία ειέγρνπ ηνπ ΔΟΓΤ
 ε δνκέο απεμάξηεζεο, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ σθεινχκελνπ ζε πξφγξακκα
ζεξαπείαο ηεο εμάξηεζεο
 Ηδησηηθά λνζνθνκεία
 Ηδησηηθά εξγαζηήξηα
 Ζ εμέηαζε θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία φηαλ
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ
ΔΤ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ
.. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΓΤ είλαη αλαξηεκέλνο πίλαθαο κε ηηο δνκέο ηηο

θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηα λνζνθνκεία, ζηα νπνία γίλεηαη έιεγρνο γηα HIV. Οη
πιεξνθνξίεο ηζρχνπλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν δεκνζίεπζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ
νδεγηψλ. Θα αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ
αιιαγέο.
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Ξαξάξηεκα Η
Ξίλαθαο 2: Φεπδψο ζεηηθά θαη ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα αξρηθήο εμέηαζεο
EIA (Sharma et al, 2008)
Τεπδώο ζεηηθά
ςεπδώο αξλεηηθά
 Απηνάλνζα λνζήκαηα
 Πεξίνδνο παξαζχξνπ
 Πνιιαπιέο θπήζεηο
 Σερληθά ιάζε
 Πνιιαπιέο κεηαγγίζεηο
 Θεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά
 Αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο
 Πξνρσξεκέλν ζηάδην HIV ινίκσμεο
 Τπεξ-γ- ζθαηξηλαηκία
 Ομχο ξεπκαηηθφο ππξεηφο
 Αιθννιηθή επαηίηηδα
 Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα
 Ινίκσμε
απφ
κπθνβαθηεξίδηα
ιέπξαο, θπκαηίσζεο
 Πξφζθαηνη εκβνιηαζκνί (ελδεηθηηθά
έλαληη ηνπ θισζηεξίδηνπ ηνπ
ηεηάλνπ, ηνπ ηνχ HBV)
 Γηαηαξαρέο αηκφζηαζεο
 Σερληθά ιάζε
Ξίλαθαο 3: Ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ αλνζνελδπκηθψλ δνθηκαζηψλ
(Parry et al, 2003, Johnson CC, 2017)








Θαηά :
Σε ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ
Σελ ηαπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ κε ηνπο θσδηθνχο
Σε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ
Σν δηαρσξηζκφ πιάζκαηνο–νξνχ
Σελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ
Σελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
Σε κεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ζηα αξρεία θαηαγξαθήο
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Ξαξάξηεκα ΗΗ
Άξζξν 11/ Λ.3418/2005
πνρξέσζε ελεκέξσζεο
1. Ο ηαηξφο έρεη θαζήθνλ αιεζείαο πξνο ηνλ αζζελή. Οθείιεη λα ελεκεξψλεη
πιήξσο θαη θαηαλνεηά ηνλ αζζελή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηαηξηθήο
πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ή επηπινθέο απφ ηελ
εθηέιεζή ηεο, ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη γηα ηνλ πηζαλφ ρξφλν
απνθαηάζηαζεο, έηζη ψζηε ν αζζελήο λα κπνξεί λα ζρεκαηίδεη πιήξε εηθφλα
ησλ ηαηξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπλεπεηψλ ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ θαη λα πξνρσξεί, αλάινγα, ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
2. Ο ηαηξφο ζέβεηαη ηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ ηα νπνία επηιέγνπλ λα κελ
ελεκεξσζνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αζζελήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη
απφ ηνλ ηαηξφ λα ελεκεξψζεη απνθιεηζηηθά άιιν ή άιια πξφζσπα, πνπ ν
ίδηνο ζα ππνδείμεη, γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηαηξηθήο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο ή θαη ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηελ εθηέιεζεο ηεο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ πηζαλφινγεζήο ηνπο.
3. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ ελεκέξσζε πνπ αθνξά ζε
εηδηθέο
επεκβάζεηο,
φπσο
κεηακνζρεχζεηο,
κεζφδνπο
ηαηξηθψο
ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, επεκβάζεηο αιιαγήο ή απνθαηαζηάζεσο
θχινπ, αηζζεηηθέο ή θνζκεηηθέο επεκβάζεηο.
4. Αλ ηα πξφζσπα δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλαηλέζνπλ γηα ηελ εθηέιεζε
ηαηξηθήο πξάμεο, ν ηαηξφο ηα ελεκεξψλεη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
Δλεκεξψλεη, επίζεο, ηα ηξίηα πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα
ζπλαηλέζνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ
επφκελνπ άξζξνπ.
Άξζξν 12/ Λ.3418/2005
Ππλαίλεζε ηνπ ελεκεξσκέλνπ αζζελή
1. Ο ηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο
πξάμεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελή.
2. Πξνυπνζέζεηο ηεο έγθπξεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελή είλαη νη αθφινπζεο:
α) Λα παξέρεηαη κεηά απφ πιήξε, ζαθή θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε, ζχκθσλα κε
ην πξνεγνχκελν άξζξν.
β) ν αζζελήο λα έρεη ηθαλφηεηα γηα ζπλαίλεζε.
αα) Αλ ν αζζελήο είλαη αλήιηθνο, ε ζπλαίλεζε δίδεηαη απφ απηνχο πνπ αζθνχλ ηε
γνληθή κέξηκλα ή έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ. Ιακβάλεηαη, φκσο, ππφςε θαη ε
γλψκε ηνπ, εθφζνλ ν αλήιηθνο, θαηά ηε θξίζε ηνπ ηαηξνχ, έρεη ηελ ειηθηαθή,
πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα λα θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ή ηα
απνηειέζκαηα ή ηνπο θηλδχλνπο ηεο πξάμεο απηήο. ηελ πεξίπησζε ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 απαηηείηαη πάληνηε ε ζπλαίλεζε ησλ πξνζψπσλ
πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αλειίθνπ.
ββ) Αλ ν αζζελήο δελ δηαζέηεη ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, ε ζπλαίλεζε γηα ηελ
εθηέιεζε ηαηξηθήο πξάμεο δίδεηαη απφ ην δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε, εθφζνλ
απηφο έρεη νξηζηεί. Αλ δελ ππάξρεη δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο, ε ζπλαίλεζε
δίλεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ αζζελή. ε θάζε πεξίπησζε, ν ηαηξφο πξέπεη λα
πξνζπαζήζεη λα εμαζθαιίζεη εθνχζηα ζπκκεηνρή, ζχκπξαμε θαη ζπλεξγαζία ηνπ
αζζελή, θαη ηδίσο εθείλνπ ηνπ αζζελή πνπ θαηαλνεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο απηήο.
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γ) Ζ ζπλαίλεζε λα κελ είλαη απνηέιεζκα πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο θαη λα κελ
έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ρξεζηά ήζε.
δ) Ζ ζπλαίλεζε λα θαιχπηεη πιήξσο ηελ ηαηξηθή πξάμε θαη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν
πεξηερφκελν ηεο θαη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζήο ηεο.
3. Θαη’ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ζπλαίλεζε:
α) ζηηο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ιεθζεί ζπλαίλεζε
θαη ζπληξέρεη άκεζε, απφιπηε θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε παξνρήο ηαηξηθήο
θξνληίδαο,
β) ζηελ πεξίπησζε απηνθηνλίαο ή
γ) αλ νη γνλείο ηνπ αλήιηθνπ αζζελή ή νη ζπγγελείο αζζελή, πνπ δελ κπνξεί γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν λα ζπλαηλέζεη ή άιινη ηξίηνη, πνπ έρνπλ εμνπζία ζπλαίλεζεο
γηα ηνλ αζζελή, αξλνχληαη λα δψζνπλ ηελ αλαγθαία ζπλαίλεζε θαη ππάξρεη
αλάγθε άκεζεο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο γηα ηε δσή ή
ηελ πγεία ηνπ αζζελή.
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ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ/ΚΕΝΣΡΟΤ

Ξαξάξηεκα ΗΗΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ Α ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογό του Γενικού Κανονιςμού για την Προςταςύα Δεδομϋνων (ΕΕ) 2016/679
(«ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, ςασ ενημερώνουμε ςχετικϊ με την επεξεργαςύα των
προςωπικών ςασ δεδομϋνων όταν προςϋρχεςτε για εργαςτηριακό ϋλεγχο για την
ανύχνευςη τυχόν αντιςωμϊτων τησ HIV λούμωξησ:
1. Τπεύθυνοσ Επεξεργαςίασ

Το νομικό πρόςωπο _______________________________ που εδρεύει _______________________________,
τηλ. _______________________________ (Να τεκεί θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο
επικοινωνίασ του εκάςτοτε Νοςοκομείου)
2. τοιχεία Επικοινωνίασ του Τπευθύνου Προςταςίασ Δεδομένων

Για οποιοδόποτε ζότημα ςχετικό με την προςταςύα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων
μπορεύτε να επικοινωνεύτε με τον Υπεύθυνο Προςταςύασ Δεδομϋνων του ωσ ϊνω φορϋα
_______________________________ (να προςδιοριςτεύ: Νοςοκομεύου/Εργαςτηρύου/Κϋντρου
υγεύασ
κλπ.)
ςτη
διεύθυνςη
ηλεκτρονικού
ταχυδρομεύου:
________________________________________________________________________________
3. κοπόσ και νομική βάςη επεξεργαςίασ

Ο ςκοπόσ τησ επεξεργαςύασ των προςωπικών ςασ δεδομϋνων εύναι:
α) η ταυτοπούηςό ςασ κατϊ την προςϋλευςό ςασ ςτη δομό υγεύασ (Νοςοκομεύο/
Εργαςτόριο, κλπ.) προκειμϋνου να ςασ παραςχεθεύ η ιατρικό υπηρεςύα που ζητεύτε,
δηλαδό να εξεταςτεύτε για τον ιό HIV, ςτην περύπτωςη που επιθυμεύτε να εξεταςτεύτε
επώνυμα ό ςτην περύπτωςη που υποβϊλλεςτε ςε επιβεβαιωτικό ϋλεγχο μετϊ από
θετικό αποτϋλεςμα γρόγορου ελϋγχου (rapid test) ό ανώνυμησ εργαςτηριακόσ
εξϋταςησ.
β) η τόρηςη του ιατρικού ςασ αρχεύου
γ) ςε περύπτωςη θετικού για HIV αποτελϋςματοσ, η διαβύβαςη του δεύγματοσ αύματόσ
ςασ ςε Κϋντρο Αναφορϊσ για επιβεβαιωτικό ϋλεγχο
δ) ςε περύπτωςη που και ο επιβεβαιωτικόσ ϋλεγχοσ οδηγόςει ςε θετικό αποτϋλεςμα:
δ1: η ςυμπλόρωςη του δελτύου δόλωςησ κρούςματοσ AIDS/ HIV οροθετικού ατόμου
και η διαβύβαςη αυτού ςτον Εθνικό Οργανιςμό Δημόςιασ Υγεύασ (ΕΟΔΥ). Στο δελτύο
δόλωςησ το όνομα και το επώνυμό ςασ καταγρϊφονται με αρχικϊ.
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δ2: η παραπομπό ςασ για ςύνδεςη με την κατϊλληλη θεραπευτικό αγωγό από Μονϊδα
Λοιμώξεων (ΜΛ) και η διαβύβαςη των προςωπικών ςασ δεδομϋνων ςε αυτό, εκτόσ αν
απευθυνθεύτε εςεύσ ο ύδιοσ ςτη ΜΛ.
Οι νομικέσ βάςεισ για την επεξεργαςύα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων εύναι οι
ακόλουθεσ:
Ωσ προσ τον ςκοπό α: η ςυμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του δημοςύου νοςοκομεύου
για παροχό υπηρεςιών υγεύασ και η διϊγνωςη τησ λούμωξησ (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ,
αρ. 9 παρ. 2 περ. η ΓΚΠΔ, αρ. 22 παρ. 1 Ν. 4624/2019)/ η εκτϋλεςη ςύμβαςησ παροχόσ
υπηρεςιών υγεύασ που ςυνϊπτεται με το νοςοκομεύο _____________________________ (αρ. 6
παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ, αρ. 9 παρ. 2 περ. η ΓΚΠΔ, αρ. 22 παρ. 1 Ν. 4624/2019) (Επιλϋγεται
η κατϊλληλη νομικό βϊςη, ανϊλογα με το αν ο Υπεύθυνοσ Επεξεργαςύασ εύναι δημόςιο
ό ιδιωτικό νοςοκομεύο/ Εργαςτόριο, εν γϋνει ιδιωτικόσ φορϋασ)
Ωσ προσ τον ςκοπό β: η ςυμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του νοςοκομεύου για
τόρηςη ιατρικού αρχεύου ςύμφωνα με τη διϊταξη του αρ. 14 Ν. 3418/2005 (αρ. 6 παρ.
1 περ. β ΓΚΠΔ, αρ. 9 παρ. 2 περ. η ΓΚΠΔ, αρ. 22 παρ. 1 Ν. 4624/2019)
Ωσ προσ τον ςκοπό γ: η ςυμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του νοςοκομεύου για
ιατρικό διϊγνωςη μϋςω τησ επιβεβαύωςησ του HIV θετικού αποτελϋςματοσ, ςύμφωνα
με τη ςχετικό Υπουργικό Απόφαςη 1 και με τη ςχετικό Εγκύκλιο του Υπουργεύου
Υγεύασ 2 (αρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ, αρ. 9 παρ. 2 περ. η ΓΚΠΔ, αρ. 22 παρ. 1 Ν.
4624/2019)
Ωσ προσ τον ςκοπό δ1: η ςυμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του νοςοκομεύου, η
οπούα προβλϋπεται από τισ ςχετικϋσ Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ3: καθώσ και η
επιδημιολογικό επιτόρηςη των μεταδοτικών νοςημϊτων και η προςταςύα τησ δημόςιασ
υγεύασ (αρ. 2 παρ. 1, 2 Ν. 4633/2019, αρ. 9 παρ. 2 περ. η, θ ΓΚΠΔ, αρ. 22 παρ. 1 Ν.
4624/2019)
Ωσ προσ τον ςκοπό δ2: η ςυμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του Νοςοκομεύου, η
οπούα προβλϋπεται από τη ςχετικό Υπουργικό Απόφαςη4 (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ),
καθώσ και η παροχό υγειονομικόσ περύθαλψησ (αρ. 9 παρ. 2 περ. η ΓΚΠΔ, αρ. 22 παρ. 1
Ν. 4624/2019).

4. Αποδέκτεσ

1

υπ’ αρ. Β1 οικ/5295 Υπουργικό Απόφαςη (ΦΕΚ Β΄966/1998).

2

υπ’ αρ. πρωτ. Β1/οικ. 6452/16-10-1998 Εγκύκλιο του Υπουργεύου Υγεύασ.

Α1/6122/1986 απόφαςη του Υπουργού Υγεύασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων (ΦΕΚ Β΄
592/1986), Β1 οικ/5295/1998 απόφαςη του Υφυπουργού Υγεύασ και Πρόνοιασ (ΦΕΚ Β’ 966/1998) (αρ. 6
παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ).
3

4

υπ’ αρ. 7 οικ. 1088/16-6-1999 (ΦΕΚ Β’ 1290/1999)..
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α) Μόνο ςε περύπτωςη που το αποτϋλεςμα τησ πρώτησ εξϋταςησ εύναι θετικό,
διαβιβϊζουμε τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα ςε Κϋντρο Αναφορϊσ για επιβεβαιωτικό
ϋλεγχο.
β) Μόνο ςε περύπτωςη θετικού αποτελϋςματοσ διαβιβϊζουμε τα προςωπικϊ ςασ
δεδομϋνα ςτον Εθνικό Οργανιςμό Δημόςιασ Υγεύασ και ςτισ Μονϊδεσ Λοιμώξεων (ΜΛ),
εκτόσ αν επιλϋξετε να επικοινωνόςετε εςεύσ με αυτϋσ.
γ) Τρύτοσ πϊροχοσ λογιςμικού-εφαρμογών
χρηςιμοποιεύται από κϊποιο νοςοκομεύο)

τόρηςησ

ιατρικών

αρχεύων

(Αν

5. Χρόνοσ τήρηςησ

Ο χρόνοσ τόρηςησ των αποτελεςμϊτων τησ εξϋταςησ για τον ιό HIV εύναι εύκοςι ϋτη από
την τελευταύα επύςκεψη του εξεταζόμενου, ςύμφωνα με τη διϊταξη του αρ. 14 παρ. 4 β
του Ν. 3418/2005 (Κώδικασ Ιατρικόσ Δεοντολογύασ).(Να επιβεβαιωθεύ ό να
τροποποιηθεύ αναλόγωσ από τον ωσ ϊνω )
6. Σα δικαιώματά ςασ για την προςταςία των προςωπικών ςασ δεδομένων

Μπορεύτε να αςκόςετε τα δικαιώματα πρόςβαςησ, διόρθωςησ, διαγραφόσ,
περιοριςμού και φορητότητασ (Μόνο για την περύπτωςη του ιδιωτικοφ φορζα παρόχου
υπθρεςιϊν υγείασ, Νοςοκομείο/ εργαςτιριο κλπ. και μόνο για τον ςκοπό α, όπου η
νομικό βϊςη εύναι μεταξύ ϊλλων το αρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ) με υποβολό αύτηςησ ςτο
email: ___________________________ Σε περύπτωςη που θεωρεύτε ότι δεν ικανοποιόθηκε
κϊποιο αύτημϊ ςασ, ϋχετε το δικαύωμα να απευθυνθεύτε ςτην Αρχό Προςταςύασ
Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφιςύασ αρ. 1-3, ΤΚ 115
23, Αθόνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.
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Ξαξάξηεκα ΗΗΗ
Ξίλαθαο 4: Tα Θέληξα Αλαθνξάο & Διέγρνπ AIDS ζηα νπνία δηεμάγνληαη νη
αλνζνελδπκηθέο, επηβεβαησηηθέο θαη νη αλίρλεπζεο ηηθνύ θνξηίνπ
δνθηκαζίεο
ΘΔΛΡΟΑ ΑΛΑΦΝΟΑΠ & ΔΙΔΓΣΝ AIDS

Αξρηθόο
αλνζνελδπκηθ
όο έιεγρνο

Δπηβεβαησ
ηηθόο
έιεγρνο

Κνξηαθέο
κέζνδνη
αλίρλεπζεο
ηνπ ηνύ

ΑΘΖΛΑ

√

√

√

Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο Ρεηξνïψλ

Γέρεηαη
δείγκαηα κφλν
απφ δνκέο
πγείαο /δελ είλαη
πξνζβάζηκν ζην
θνηλφ
√

√

√

√

Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο & Ηαηξηθήο
ηαηηζηηθήο
Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Τπεχζπλνο:
Γθ.
Καγηνξθίλεο,
Δπ.
Θαζεγεηήο
Δπηδεκηνινγίαο ΔΘΠΑ
Σει. 2107462066-2107462112
Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο AIDS Nνηίνπ Διιάδνο- Δζληθή
ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο
Τπεχζπλνο: Α. Κπεινχθαο, Δπ. Θαζεγεηήο Κνξηαθήο
Βηνινγίαο & Ηνινγίαο
Σει: 2132010372, 2132010374

√
Γέρεηαη
δείγκαηα κφλν
απφ δνκέο
πγείαο / δελ
είλαη
πξνζβάζηκν ζην
θνηλφ

Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο STDs & AIDS Λνζνθνκείν
«Α.ΤΓΓΡΟ»
Τπεχζπλε: Γ. Βξπψλε, Αλαπι.θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο
ρνιήο- Τπεχζπλε Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηήξηνπ STDs &
AIDS
Σει. 2107265148

√

Kέληξν εμνπαιηθήο Τγείαο –ΔΟΓΤ
2νο φξνθνο ηεο Πνιπθιηληθήο Αζελψλ, Πεηξαηψο 3,
Οκφλνηα
Τπεχζπλνη: I.Καγαδηψηνπ, Παηδίαηξνο Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο εμνπαιηθά Κεηαδηδφκελσλ Λνζεκάησλ
Θ. Καληδαβίλνπ,
Φπρνιφγνο, Πξντζηακέλε Θέληξνπ εμνπαιηθήο Τγείαο
Σει. 210 8813615, 210-8817475
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ
Θέληξν Αλαθνξάο AIDS Βνξείνπ Διιάδνο (Κηθξνβηνινγηθφ
Δξγαζηήξην Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο)
Τπεχζπλνο:
Γ.
Υαηδεδεκεηξίνπ,
Αλ.
Θαζεγεηήο
Βηνπαζνινγίαο-Κηθξνβηνινγίαο Παλ/κίνπ Θεζ/λίθεο
Σει. 2310 999161

√
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Δίλαη
πξνζβάζηκν ζην
θνηλφ
√

Δίλαη
πξνζβάζηκν ζην
θνηλφ

√
Γέρεηαη
δείγκαηα απφ ηα
λνζνθνκεία /
είλαη
πξνζβάζηκν ζην
θνηλφ

√

√

ΞΑΡΟΑ
Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο AIDS Λνηηνδπηηθήο Διιάδνο
Γεληθφ Λνζνθνκείν Παηξψλ «Ο ΑΓΗΟ ΑΛΓΡΔΑ»
Τπεχζπλνη: Π.Σζέιηνπ, Βηνπαζφινγνο
Θενδψξα Βαλδαξάθε, Παξαζθεπάζηξηα
Γεψξγηνο Ληθνιφπνπινο, Σερλνιφγνο
Σει: 2610227974

√

ΘΟΖΡΖ
Γεληθφ Λνζνθνκείν Ζξαθιείνπ Θξήηεο «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΟΠΑΛΑΛΔΗΟ»
Τπεχζπλε: Α. θπξηδάθε, Γ/ληξηα Αηκνδνζίαο
M. κπξιάθε,
Σει. 2810368482

√

ΗΥΑΛΛΗΛΑ
Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Ησαλλίλσλ
Τπεχζπλε:
Δ.
Εεξβνχ,
πληνλίζηξηα-Γηεπζχληξηα
Αηκνδνζίαο
Σει. 2651099456

√
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√

Γέρεηαη
δείγκαηα απφ
ηα
λνζνθνκεία
θαη είλαη
πξνζβάζηκν
ζην θνηλφ
√

Γέρεηαη
δείγκαηα απφ
ηα
λνζνθνκεία

Γέρεηαη
δείγκαηα απφ
ηα
λνζνθνκεία
θαη είλαη
πξνζβάζηκν
ζην θνηλφ

√

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV
Ξίλαθαο 5: Λνζήκαηα ή ινηκώμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θιηληθό ζύλδξνκν
AIDS
Καντίντιαςθ τραχείασ, βρόγχων & πνευμόνων
Καντιντίαςθ οιςοφάγου
Κοκκιδιοειδομφκωςθ, διάςπαρτθ ι εξωπνευμονικι
Ιςτοπλάςμωςθ, διάςπαρτθ ι εξωπνευμονικι
Κρυπτόκοκκωςθ εξωπνευμονικι
Κρυπτοςποριδίωςθ με διάρροια (διάρκειασ> 1 μινα)
Ιςοςποριδίωςθ με διάρροια (διάρκειασ > 1 μινα)
Πνευμονία από Pneumonocystis jiroveci (πρϊθν P. Carinii)
Εγκεφαλικι τοξοπλάςμωςθ
Αμφιβλθςτροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοιό
Νόςοσ από κυτταρομεγαλοιό (CMV) εκτόσ ιπατοσ, ςπλθνόσ ι λεμφαδζνων
Απλόσ ζρπθσ, ζλκθ διάρκειασ> 1μινα, βρογχίτιδα, πνευμονίτιδα, οιςοφαγiτίδα,
Προοδευτικι πολυεςτιακι λευκοεγκεφαλοπάκεια
Πνευμονικι φυματίωςθ
Εξωπνευμονικι φυματίωςθ
Λοίμωξθσ οφειλόμενθ ςτα μυκοβακτθρίδια Μ. avium complex (MAC) ι Μ. Kansasii, διάςπαρτθ
ι εξωπνευμονικι
Πνευμονία, υποτροπιάηουςα ςε διάςτθμα 12 μθνϊν
θψαιμία υποτροπιάηουςα οφειλόμενθ ςε ςαλμονζλλα (όχι όμωσ S. typhi)
Διθκθτικόσ καρκίνοσ τραχιλου
HIV εγκεφαλοπάκεια (άνοια)
άρκωμα Kaposi
Λζμφωμα Burkitt (ι αντίςτοιχοσ όροσ)
Ανοςοβλαςτικό λζμφωμα (ι αντίςτοιχοσ όροσ)
Πρωτοπακζσ λζμφωμα του εγκεφάλου
φνδρομο απίςχναςθσ
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Ξίλαθαο 6: Λνζήκαηα ή ινηκώμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε >1% επηπνιαζκό
HIV ινίκσμεο ζε κε δηαγλσζκέλα άηνκα
Πρωτοπακισ καρκίνοσ πνεφμονοσ
Καρκίνοσ του πρωκτοφ
Καρκίνοσ που απαιτεί επικετικι ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία (αιματολογικζσ κακοικειεσ)
Καρκίνοσ όρχεων
Σριχωτι λευκοπλακία ςτόματοσ
Άτυπθ ψωρίαςθ
φνδρομο Guillain-Barre
Μονονευρίτιδα
Τποφλοιϊδθσ αγγειακι άνοια
Περιφερικι νευροπάκεια
Ανεξιγθτθ απϊλεια βάρουσ
Ανεξιγθτθ χρόνια διάρροια
Ανεξιγθτθ νεφρικι δυςλειτουργία
Θπατίτιδα Α
Ζρπθτασ Ηωςτιρασ
Οξεία ι χρόνια θπατίτιδα Β ι C
Θρομβωτικι Θρομβοπενικι πορφφρα
Ανεξιγθτθ κρομβοκυτοπενία/λευκοκυτταροπενία>4 εβδομάδεσ
Νόςοσ τφπου πολλαπλισ ςκλιρυνςθσ
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