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    Σεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα ι ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ 
ι αφροδίςια νοςιματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται 
από άνκρωπο ςε άνκρωπο μζςω τθσ ανκρϊπινθσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων του ςεξ, του ςτοματικοφ ςεξ και του πρωκτικοφ ςεξ. Ενϊ 
ςτο παρελκόν αυτζσ οι αςκζνειεσ ςυνικωσ αναφζρονταν ωσ ςεξουαλικϊσ 
μεταδιδόμενα νοςιματα ι αφροδίςια νοςιματα, τα τελευταία χρόνια ο όροσ 
«ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ» προτιμάται, κακϊσ ζχει ζνα ευρφτερο 
φάςμα εννοιϊν: ζνα άτομο μπορεί να μολυνκεί και μπορεί να μολφνει άλλουσ 
δυνθτικά, χωρίσ να ζχει μια αςκζνεια. Μερικά ΣΜΝ μποροφν να μεταδίδονται και 
μζςω τθσ χριςθσ βελονϊν μετά τθ χριςθ τουσ από ζνα μολυςμζνο άτομο, κακϊσ 
και μζςω τθσ γζννασ ι του κθλαςμοφ. Οι ςεξουαλικά μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ είναι 
γνωςτζσ εδϊ και εκατοντάδεσ χρόνια. Υπάρχουν γφρω ςτα 20 ςεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοςιματα. Άλλα οφείλονται ςε βακτιρια και άλλεσ ςε ιοφσ. Μεταξφ 
άλλων, ζχουμε το ΑΙDS , τθν Ηπατίτιδα Β, τον Ζρπθ, τα Οξυτενι Κονδυλϊματα, τθ 
Σφφιλθ, τθ Γονόρροια (Βλενόρροια), τα Χλαμφδια, τθν Τριχομανίαςθ, τθ Μονιλίαςθ 
(κολπικοί μφκθτεσ), τθ Φκειρίαςθ και τθν Ψϊρα.  
 
τη ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςε μερικά από τα .Μ.Ν 

 ΧΛΑΜΤΔΙΑ

Τα Χλαμφδια είναι μζλθ τθσ οικογζνειασ Chlamydiaceae και είναι μικροί, μθ κινθτοί, 
Gram αρνθτικοί, υποχρεωτικά ενδοκυττάριοι οργανιςμοί που αναπτφςςονται ςτο 
κυτταρόπλαςμα των κυττάρων-ξενιςτϊν. Δφο γζνθ χλαμυδίων ζχουν κλινικι 
ςθμαςία για τον άνκρωπο, το γζνοσ Chlamydia το οποίο περιλαμβάνει το είδοσ 
Chlamydia trachomatis, και το γζνοσ Chlamydophila το οποίο περιλαμβάνει τα είδθ 
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci και Chlamydophila abortus. 
Αυτοί οι οργανιςμοί ζχουν πολλά κοινά χαρακτθριςτικά με τα μικρόβια και είναι 
ευαίςκθτα ςε κεραπεία με αντιβιοτικά ενϊ μοιάηουν και με τουσ ιοφσ, απαιτϊντασ 
ηωντανά κφτταρα για τον πολλαπλαςιαςμό τουσ. Ο κφκλοσ ηωισ των χλαμυδίων 
μπορεί να διαιρεκεί ςε δυο ξεχωριςτζσ φάςεισ: μια εξωκυτταρικι φάςθ, κατά τθν 
οποία δεν πολλαπλαςιάηονται και είναι μολυςματικά και μια υποχρεωτικά 
ενδοκυττάρια φάςθ, κατά τθν οποία πολλαπλαςιάηονται και είναι μθ μολυςματικά. 
Η μολυςματικι μορφι ι «ςτοιχειϊδεσ ςωμάτιο», προςκολλάται ςτθν κυτταρικι 
μεμβράνθ και ειςζρχεται ςτο κφτταρο μζςω ενόσ φαγοςϊματοσ. Μετά τθν είςοδο 
τουσ ςτα κφτταρα, το Στοιχειϊδεσ Σωμάτιο αναδιοργανϊνεται ςε Δικτυωτά Σωμάτια 
(ςχθματίηοντασ ζγκλειςτα) και αρχίηει ο πολλαπλαςιαςμόσ τουσ. Μετά από 18 ζωσ 
24 ϊρεσ, τα Δικτυωτά Σωμάτια ςυμπυκνϊνονται για να ςχθματίςουν τα Στοιχειϊδθ 
Σωμάτια. Αυτά τα νζα Στοιχειϊδθ Σωμάτια απελευκερϊνονται, ξεκινϊντασ ζνα νζο 
κφκλο μόλυνςθσ. Τα Χλαμφδια του τραχϊματοσ (Chlamydia trachomatis) είναι 
πακογόνοι μικροοργανιςμοί που προςβάλλουν αποκλειςτικά ανκρϊπουσ. 

 

http://www.paidiatros.com/asthenies/limoxis/hepatitis


ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ  

H γονόρροια (ι βλεννόρροια) είναι κοινό ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα που 
οφείλεται ςε λοίμωξθ από το βακτιριο Ναϊςςζρια τθσ γονόρροιασ (Neisseria 
gonorrhoeae), , τα οποία μολφνουν τόςο τουσ άντρεσ όςο και τισ γυναίκεσ. Αυτοί οι 
κόκκοι είναι ενδοκυτταρικοί και εμφανίηονται ςυνικωσ ςε ηεφγθ ςε ςχιμα κόκκων 
καφζ. Μπορεί να αναπτυχκεί  και να πολλαπλαςιαςτεί ανάλογα με το είδοσ τθσ 
ςεξουαλικισ επαφισ, κολπικισ, ςτοματικισ ι πρωκτικισ, ςτα όργανα και τουσ 
ιςτοφσ αυτϊν των περιοχϊν. 

ΤΦΙΛΗ

Η ςφφιλη είναι ζνα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα που προκαλείται από το 
βακτιριο Treponema pallidum ι ωχρά ςπειροχαίτθ. Η βαςικι οδόσ μετάδοςθσ είναι 
μζςω τθσ ςεξουαλικισ επαφισ. Μπορεί επίςθσ να μεταδοκεί από τθν μθτζρα ςτο 
ζμβρυο κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ ι κατά τον τοκετό, που ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν ςυγγενι ςφφιλθ. Άλλεσ ανκρϊπινεσ νόςοι που προκαλοφνται από 
τθν ςυγγενικι ωχρά ςπειροχαίτη περιλαμβάνουν το τροπικό κιλωμα, τθν πίντα, και 
τθν ενδθμικι ςφφιλθ. 
 
ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β 
Η θπατίτιδα Β αποτελεί ζνα από τα ςοβαρότερα προβλιματα δθμόςιασ υγείασ. Από 
τα  2 διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ που ζχουν μολυνκεί παγκοςμίωσ, περιςςότεροι 
από 350 εκατ. ζχουν χρόνια λοίμωξθ. Οι αςκενείσ με χρόνια λοίμωξθ ευρίςκονται 
ςε  αυξθμζνο κίνδυνο για ανάπτυξθ κίρρωςθσ και θπατοκυτταρικοφ καρκίνου, 
επιπλοκζσ  που είναι υπεφκυνεσ για 1 εκατομμφρια κανάτουσ ετθςίωσ.  
Ο ιόσ τθσ θπατίτιδασ Β μεταδίδεται, με ςεξουαλικι επαφι, χωρίσ χριςθ 
προφυλακτικοφ, με άτομο που ζχει μολυνκεί με τον ιό, με τθν κοινι χριςθ 
ςυριγγϊν ι άλλων εργαλείων για τθν προετοιμαςία  υλικοφ για τθ χριςθ 
ενδοφλεβίων ναρκωτικϊν και με άλλουσ τρόπουσ. Δεν μεταδίδεται με νερό, τροφι, 
ςκεφθ μαγειρικά ι εςτιάςεωσ, από τισ τουαλζτεσ και τθν κοινωνικι επαφι 
(χειραψία, αγκαλιά, φιλί, βιχασ, φτζρνιςμα). 
Για τθν  οξεία θπατίτιδα Β, γενικά δεν χρειάηεται κεραπεία, εκτόσ από ξεκοφραςθ 
και  υποςτθρικτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων (π.χ. ενυδάτωςθ 
ςε  περίπτωςθ εμζτων). Για τθ  χρόνια θπατίτιδα Β υπάρχουν φάρμακα, που δρουν 
ενιςχφοντασ τθν άμυνα του οργανιςμοφ, μειϊνοντασ τον  πολλαπλαςιαςμό του ιοφ 
τθσ θπατίτιδασ Β και επιβραδφνοντασ τθν θπατικι νόςο. Σε  ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, 
μποροφν ακόμα και να εκριηϊςουν τον ιό τθσ θπατίτιδασ Β.  Η χοριγθςι τουσ 
γίνεται μόνο από εξειδικευμζνουσ γιατροφσ και πάντα κάτω από  ιατρικι 
παρακολοφκθςθ. 
  
 
 
 



HPV ( ιόσ ανθρωπίνων θηλωμάτων ) 

Ο HPV (Human papilloma virus, Ιόσ των ανθρωπίνων θηλωμάτων) είναι ζνασ ιόσ που 
βαςίηεται ςτο DNA (dsDNA) και μολφνει το δζρμα και τισ βλεννογόνεσ μεμβράνεσ 
των ανκρϊπων και οριςμζνων ηϊων. Σφμφωνα με το ιατρικό περιοδικό Pubmed 
(2010) μζχρι ςτιγμισ ζχουν αναγνωριςκεί 189 υπότυποι του ιοφ των κθλωμάτων 
(PV) από τουσ οποίουσ οι 120 υπότυποι προςβάλουν τον ανκρωπο -ιοσ HPV, και 
περίπου οι 40 είναι ςεξουαλικά μεταδιδόμενοι. 

Κάποιεσ μορφζσ του HPV μποροφν να προκαλζςουν κονδυλϊματα, ενϊ κάποιεσ 
άλλεσ μορφζσ μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ, θ οποία να επιφζρει προκαρκινικζσ 
δυςπλαςίεσ. Όλοι οι υπότυποι του HPV μεταδίδονται μζςω δερματικισ επαφισ και, 
επομζνωσ, δεν απαιτείται πλιρθσ ςεξουαλικι επαφι για τθ μετάδοςθ. 

 

Ο ιόσ HIV και το AIDS 

O HIV (Human Immunodeficiency Virus) είναι ο ιόσ τθσ ανκρϊπινθσ 
ανοςοανεπάρκειασ που προκαλεί το AIDS (Σφνδροµο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ 
Ανεπάρκειασ). Ο HIV προςβάλει το ανοςοποιθτικό ςφςτθµα του ανκρϊπου, δθλαδι 
το ςφςτθµα που εξαςφαλίηει ότι ο οργανιςµόσ αναπτφςςει τισ απαραίτθτεσ άµυνεσ 
ενάντια ςτουσ διάφορουσ ιοφσ που επιτίκενται ςτον οργανιςµό και τον εξαςκενοφν. 
Όςοι διαγιγνϊςκονται  µε HIV λοίµωξθ λζγονται οροκετικοί (ςτον HIV). Οι άνκρωποι 
αυτοί δεν ζχουν αρρωςτιςει µε AIDS και µπορεί να µθν αρρωςτιςουν ποτζ. Στισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ βρίςκονται υπό αντιρετροϊκι αγωγι για να κρατοφν τον 
ιό HIV ςε µθ ανιχνεφςιµεσ τιµζσ (υπό καταςτολι) ςτον οργανιςµό τουσ. Το AIDS 
παίρνει καιρό για να αναπτυχκεί από τθν ςτιγμι που το άτομο μολυνκεί με HIV, 
ςυνικωσ 2 ζωσ 10 χρόνια ι και περιςςότερο. 

Πϊσ κολλάει ο HIV; 

 
Ο HIV μεταδίδεται από ζνα οροκετικό άτομο κατά τθ διάρκεια τθσ ςεξουαλικισ 
επαφισ (κολπικισ ι πρωκτικισ ι ςτοματικισ χωρίσ τθ χριςθ προφυλακτικοφ ) ι 
μζςω ενόσ κατεςτραμμζνου ιςτοφ ι με μια ςφριγγα (πχ κοινι χριςθ βελόνασ για 
ενδοφλζβια ναρκωτικά) ι από τθ μθτζρα προσ το ζμβρυο ι με μετάγγιςθ 
μολυςμζνου αίματοσ. 

Η εξάπλωςη του ιοφ HIV ςτην Ελλάδα 

 
Σφμφωνα με το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ζχουν 
διαγνωςτεί μζχρι ςιμερα πάνω από 15.000 άτομα με τον ιό HIV ςτθν Ελλάδα. Όμωσ 
το Ευρωπαϊκό Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων εκτιμά ότι αυτόσ ο 
αρικμόσ αντιπροςωπεφει μόνο το 75% όςων πραγματικά ζχουν μολυνκεί με τον ιό 



HIV διότι το υπόλοιπο 25% δεν ζχει κάνει ποτζ εξζταςθ αίματοσ για HIV. 

Η εξζταςη για HIV 

 
Οι γενικζσ εξετάςεισ αίματοσ δεν ανιχνεφουν τον ιό HIV ι τα αντιςϊματά του, αλλά 
 απαιτείται μια ειδικι εξζταςθ για να διαπιςτωκεί αν κάποιοσ ζχει μολυνκεί. Το πιο 
αξιόπιςτο είδοσ εξζταςθσ για HIV είναι το νεότερο 4θσ γενιάσ test αίματοσ 
αντιςωμάτων/αντιγόνου. 

 

Ποιοι πρζπει να ελζγχονται για HIV 

 
 Σφμφωνα με το Kζντρο Πρόλθψθσ Νοςθμάτων ( CDC) των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, 
 όλα τα άτομα θλικίασ από 13 ετϊν ωσ 64 ετϊν πρζπει να εξεταςκοφν για τον ιό 
 HIV, τουλάχιςτον μια φορά, αςχζτωσ πικανοφ κινδφνου. Ο ζλεγχοσ επιβάλλεται 
ςτθν περίπτωςθ που κάποιοσ  είναι ςεξουαλικά ενεργόσ, κυρίωσ με 3 ι 
περιςςότερουσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, είχε ςεξουαλικι 
επαφι χωρίσ προφυλάξεισ με κάποιον που είναι κετικόσ ςτον ιό HIV ι με κάποιον 
του οποίου δεν γνϊριηε τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του ςχετικά με τον ιό HIV. Επίςθσ, 
πρζπει να ελζγχεται όποιοσ ζχει μοιραςτεί ςφριγγεσ για χριςθ ναρκωτικϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτεροειδϊν ορμονϊν) ι χρθςιμοποίθςε  μθ 
αποςτειρωμζνο εξοπλιςμό για τρφπθμα αυτιϊν και τατουάη. Ομοίωσ όποιοσ 
εργάηεται ςε τομζα υγείασ και  είχε ατφχθμα, όπωσ θ άμεςθ ζκκεςθ ςε αίμα ι 
τρφπθμα από βελόνα ι άλλα δυνθτικά μολυςμζνα αντικείμενα, οι γυναίκεσ που 
προγραμματίηουν εγκυμοςφνθ (εξετάηονται πριν από τθν κφθςθ), οι εκδιδόμενεσ, οι 
ομοφυλόφιλοι ι αμφιφυλόφιλοι άνδρεσ με ςεξουαλικι δραςτθριότθτα και τζλοσ 
όςοι ζχουν διαγνωςτεί με κάποιο ςεξουαλικά μεταδιδόμενο νόςθμα, όπωσ θ 
ςφφιλθ ι με θπατίτιδα ι φυματίωςθ. 
 

Πρόληψη 

Εμβόλια 

Υπάρχουν εμβόλια που προςτατεφουν από κάποια ιογενι ςεξουαλικϊσ 
μεταδιδόμενα νοςιματα, όπωσ θ θπατίτιδα Α, θπατίτιδα Β και οριςμζνοι τφποι του 
ιοφ HPV. Ο εμβολιαςμόσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςεξουαλικισ επαφισ ςυνιςτάται 
να διαςφαλίςει τθ μζγιςτθ προςταςία. 

Προφυλακτικά 

Τα προφυλακτικά παρζχουν προςταςία μόνο όταν χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και 
μόνο από και προσ τθν περιοχι που καλφπτουν. Ακάλυπτεσ περιοχζσ εξακολουκοφν 



να είναι ευπακείσ ςε πολλά ΣΜΝ. Στθ περίπτωςθ του HIV, θ ςεξουαλικι οδόσ 
μετάδοςθσ αφορά ςχεδόν πάντα το πζοσ. Μιασ και ο ιόσ HIV δεν μπορεί να 
εξαπλωκεί μζςω αδιάςπαςτου δζρματοσ, θ ςωςτι κωράκιςθ του πζουσ με ζνα 
ςωςτά φορεμζνο προφυλακτικό ςταματά αποτελεςματικά τθ μετάδοςθ του HIV 
από το κόλπο ι τον πρωκτό. 

Ζνα μολυςμζνο υγρό που κα μεταδϊςει απευκείασ τον ιοφ του HIV μπορεί ακόμα 
κεωρθτικά να εμφανιςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςεξουαλικισ επαφισ. Αυτό μπορεί 
να αποφευχκεί απλϊσ με το να μθν προβοφν ςε πράξεισ ςεξουαλικισ επαφισ όταν 
υπάρχουν ανοιχτζσ πλθγζσ ι αιμορραγία. Άλλα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα 
νοςιματα, ακόμα και ιογενείσ λοιμϊξεισ, μποροφν να προλθφκοφν με τθ χριςθ του 
λατζξ, τθσ πολυουρεκάνθσ ι των προφυλακτικϊν πολυιςοπρζνιου. Μερικοί 
μικροοργανιςμοί και οι ιοί είναι αρκετά μικροί για να περάςουν μζςω των πόρων 
του φυςικοφ προφυλακτικοφ, του δζρματοσ, αλλά εξακολουκοφν να είναι πολφ 
μεγάλοι για να περάςουν μζςα από το λατζξ ι τα ςυνκετικά προφυλακτικά. 

Η ςωςτι χριςθ προχποκζτει τα εξισ: 

 Να μθν είναι το προφυλακτικό πολφ ςφιχτά ςτο τζλοσ, αφινοντασ 1,5 cm 
χϊρου ςτθν άκρθ για εκςπερμάτιςθ.  

 Όχι πολφ χαλαρό το προφυλακτικό γιατί υπερνικάται θ προςταςία που αυτό 
προςφζρει.  

 Αποφεφγοντασ τθν επαναλαμβανόμενθ χριςθ του προφυλακτικοφ, φορϊντασ 
το προφυλακτικό μία φορά με ι χωρίσ εκςπερμάτιςθ.  

 Αποφυγι προφυλακτικϊν καταςκευαςμζνα από ουςίεσ διαφορετικζσ από 
λατζξ, πολυιςοπρζνιο ι από πολυουρεκάνθ διότι δεν προςτατεφουν από τον 
ιό HIV.  

 Αποφεφγοντασ τθ χριςθ λιπαντικϊν που ζχουν ωσ βάςθ το πετρζλαιο με 
προφυλακτικά λατζξ, μιασ και το πετρζλαιο μπορεί να δθμιουργιςει τρφπεσ 
ςε αυτά.  

 Χρθςιμοποιϊντασ προφυλακτικά με γεφςθ για ςτοματικό ςεξ και μόνο, κακϊσ 
θ ηάχαρθ ςτθν αρωματικι φλθ μπορεί να οδθγιςει ςε μολφνςεισ αν 
χρθςιμοποιείται για τθν διείςδυςθ.  

 
Ενημζρωςη. Σο ςχολείο ωσ μζςω ενημζρωςησ 
 
Το Τμιμα Παρεμβάςεων ςτθν Κοινότθτα – Γραφείο Αγωγισ Υγείασ και ενθμζρωςθσ 
κοινοφ υλοποιεί ενθμερωτικζσ – εκπαιδευτικζσ ομιλίεσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτουσ ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων, κακϊσ και 
ςε πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Κατά τα 
τελευταία πζντε ςχολικά ζτθ, ζχουν ενθμερωκεί ςυνολικά 77.000 μακθτζσ και 
εκπαιδευτικοί ςε περιςςότερα από 200 ςχολεία τθσ Αττικισ και των υπολοίπων 
Νομϊν τθσ Ελλάδασ. Χρθςιμοποιϊντασ “κλαςικζσ” ενθμερωτικζσ και εκπαιδευτικζσ 



μεκόδουσ, διαδραςτικζσ παρεμβάςεισ με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και εργαλεία 
επικοινωνίασ τθσ υγείασ για τθ διάδοςθ ιατρικϊν γνϊςεων και κοινωνικϊν 
μθνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο υπθρετείται ςτακερά ο ςκοπόσ τθσ προαγωγισ τθσ 
υγείασ ςτθν Κοινότθτα. 
Το ενθμερωτικό υλικό που παρουςιάηεται ςτα ςχολεία δθμιουργικθκε από 
επιςτιμονεσ τθσ επικοινωνίασ τθσ υγείασ, από ιατροφσ και ψυχολόγουσ, το 
περιεχόμενο του οποίου εγκρίκθκε αρχικά από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
ΚΕΕΛΠΝΟ και ςτθ ςυνζχεια από το Υπουργείο Παιδείασ. Προκειμζνου να 
διαμορφωκεί το ενθμερωτικό υλικό, χρθςιμοποιικθκαν οι κεωρίεσ τθσ 
επικοινωνίασ και τθσ πεικοφσ αλλά και τα ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα. 

Η ΕΤΘΤΝΗ  ΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΑ .Μ.Ν. 

Οι ζφθβοι αποτελοφν ομάδα υψθλισ επικινδυνότθτασ για τθν πρόςλθψθ ΣΜΝ λόγω 
των ςεξουαλικϊν τουσ ςυμπεριφορϊν. 
Συγκριτικά με άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ, οι ζφθβοι και οι νζοι ζχουν περιςςότερεσ 
πικανότθτεσ να ζχουν πολλαπλοφσ ςεξουαλικοφσ ςυντρόφουσ, να μθν παίρνουν τισ 
απαραίτθτεσ προφυλάξεισ και τισ περιςςότερεσ φορζσ οι νζεσ γυναίκεσ να ζχουν 
ςυντρόφουσ θλικιακά μεγαλφτεροφσ τουσ. Επιπλζον, οι νζεσ γυναίκεσ είναι 
βιολογικά πιο ευάλωτεσ ςτθν πρόςλθψθ χλαμυδίων, γονόρροιασ και HIV. Τα 
Σεξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα (ΣΜΝ) δυςτυχϊσ αυξάνονται κάκε χρόνο, 
ςφμφωνα με ερευνθτικά δεδομζνα και μάλιςτα τα 2/3 εμφανίηονται ςε θλικίεσ κάτω 
των 25 ετϊν. Υπάρχει μία διαβάκμιςθ τθσ ςοβαρότθτασ των ςυνεπειϊν από τθν 
ενδεχόμενθ μόλυνςθ του κακενόσ απ’ αυτά. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να 
προκαλζςουν πόνο ςτα γεννθτικά όργανα, ερεκιςμοφσ, υπογονιμότθτα, αλλά και ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ κάποια από αυτά να κζςουν ςε κίνδυνο τθν ίδια τθ ηωι. Άξιο 
αναφοράσ είναι πωσ αρκετοί άνκρωποι που ζχουν προςβλθκεί από ζνα ΣΜΝ δεν 
παρουςιάηουν ςυμπτϊματα απαραιτιτωσ και ςυνεχίηουν να ζχουν επαφζσ 
μεταδίδοντασ τον ιό χωρίσ να το ξζρουν. 
Πόςεσ φορζσ, ςτο πλαίςιο τθσ χαλάρωςθσ και τθσ ευφορίασ, τθσ ςτιγμισ και τθσ 
διαςκζδαςθσ, δεν ζχει περάςει απ’ το μυαλό του κακενόσ θ ςκζψθ: «..τθν επόμενθ 
φορά κα χρθςιμοποιιςω προφυλακτικό… ασ το αφιςω τϊρα». Κι όμωσ, αυτι θ 
ςκζψθ που τελικά διαμορφϊνει τθ ςυμπεριφορά του να μθ γίνει χριςθ 
προφυλακτικοφ, βάηει ςε κίνδυνο τθν υγεία και του ίδιου αλλά και του παρτενζρ 
του κι αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο μόλυνςθσ από ζνα ςεξουαλικϊσ 
μεταδιδόμενο νόςθμα. 
Στθ ςυνζχεια, κακϊσ το παιδί βαδίηει προσ τθν εφθβεία και οι πικανότθτεσ να 
πειραματιςτεί ςεξουαλικά όλο και αυξάνονται, είναι προτεραιότθτα των γονιϊν να 
ενθμερϊςουν τουσ ζφθβουσ που μπορεί να μθν γνωρίηουν ι να μθν καταλαβαίνουν 
ότι χρειάηεται να ξζρουν για να κάνουν ςωςτζσ επιλογζσ ςχετικά με το ςεξ. Αν και 
μπορεί να νιϊκουν αμθχανία, θ ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ είναι ευκφνθ των 
γονζων. Ενιςχφοντασ και ςυμπλθρϊνοντασ αυτά που ο ζφθβοσ μακαίνει ςτο 
ςχολείο, μποροφν να κζςουν τισ βάςεισ για μια ηωι υγιοφσ ςεξουαλικότθτασ. 



ενθμερϊςουν για τουσ κινδφνουσ που κρφβουν οι ςεξουαλικζσ ςχζςεισ. Οι νζοι 
πρζπει να ξζρουν για τισ υπάρχουςεσ μεκόδουσ αντιςφλλθψθσ και πϊσ 
χρθςιμοποιοφνται ςωςτά. Πϊσ να φυλάγονται από μια ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ 
όςο και από τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα. Να ξζρουν τι μποροφν να 
κάνουν αν ςυμβεί κάποιο ατφχθμα με το προφυλακτικό ι πϊσ κα μποροφςαν να 
αντιμετωπίςουν μια ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ ηθτϊντασ βοικεια από τουσ γονείσ ι 
τον γιατρό τουσ χωρίσ να φοβοφνται. Ο ζφθβοσ δεν πρζπει να βιαςτεί για να 
ξεκινιςει τθ ςεξουαλικι του ηωι, δεν πρζπει να πιεςτεί από τα κοινωνικά πρότυπα 
τθσ παρζασ, αλλά να χαρεί με αςφάλεια τον ζρωτα, αφοφ πρϊτα ενθμερωκεί. Στθ 
μζςθ εφθβεία, ο ζφθβοσ περνά ςτθν πράξθ όςον αφορά το ςεξ, πειραματίηεται 
ζντονα και είναι πικανό να αποκτιςει ολοκλθρωμζνεσ ςεξουαλικζσ ςχζςεισ, 
ςυνικωσ με ςυνομθλίκουσ του. Κακϊσ δεν ενδιαφζρεται για το μζλλον και είναι 
προςκολλθμζνοσ ςτο παρόν, ςυνικωσ δεν μπορεί να καταλάβει τισ πικανζσ 
επιπτϊςεισ των πράξεϊν του, δεν μπορεί να κάνει υποκζςεισ και κεωρεί ότι ςε 
εκείνον δεν πρόκειται να ςυμβεί τίποτα κακό. Ζτςι, είναι πολφ πιο εφκολο να 
αναπτφξει ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου (π.χ. ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ.). 
Επιπλζον, είναι πικανό να κάνει πολλζσ ςχζςεισ μικρισ διάρκειασ, πιςτεφοντασ ότι θ 
κακεμία είναι ξεχωριςτι, ι/και να ζρχεται ςε επαφι με πολλοφσ και διαφορετικοφσ 
ςυντρόφουσ, ςυχνά χωρίσ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ. 
 
   Η ενθμζρωςθ και θ πρόλθψθ είναι το κλειδί για τθν αντιμετϊπιςθ ανίατων 
ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων, όπωσ ο ιόσ HIV και ο ζρπθσ. Κλινικζσ 
ςεξουαλικισ υγείασ αγωνίηονται για τθν προϊκθςθ των μεκόδων πρόλθψθσ και τθσ 
προβολισ των ομάδων υψθλοφ κινδφνου.  


