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Mi a HIV? 
A HIV az emberi immunhiány vírus kifejezés angol 
rövidítése. A HIV megfertőzi és fokozatosan 
lerombolja a fertőzött személy immunrendszerét, 
csökkenti annak ellenállóképességét a fertőzésekkel 
és a daganatos betegségekkel szemben. Kezelés 
nélkül az immunrendszer végül túl gyenge lesz a 
fertőzések elleni küzdelemhez. Ekkor válik AIDS-
beteggé a HIV fertőzött. (AIDS = Szerzett 
Immunhiányos Tünetegyüttes) 
 
A fertőződés fő forrásai 
A fertőződéshez elegendő mennyiségű HIV-et 
tartalmazó testnedvek: 
• ondó 
• izgalmi előváladék (a pénisz síkosításáért felelős)  
• a végbélben termelődő nyálka 
• vér 
• hüvelyváladék, a menstruációs váladékok is 
• anyatej 
 
Negatívnak maradni 
Az óvszer és a síkosító használata a legjobb mód 
arra, hogy megvédd magad és partnered a HIV-től. 
 
Teszt és a kezelés 
Rendszeresen csináltass HIV tesztet. Egészségesebb 
és hosszabb lehet az életed, ha tisztában vagy HIV 
státuszoddal. Legyen róla tudomásod, hogy hol 
kaphatsz kezelést a HIV ellen. 
• Megvédhet a HIV fertőzéstől, ha 72 órán belül 

kezelést kapsz miután óvszer nélkül szexeltél, ez 
még akkor is hatásos, ha a vírus bejutott a 
szervezetedbe. 

• Ha HIV pozitívként rendszeresen kapsz kezelést, az 
képes úgy kontrolálni a vírust, hogy ugyanolyan 
hosszú ideig élj, mint a HIV negatívok. 

 

Felelőségteljes és 
biztonságosabb helyek, ahol 
férfiak szexelnek férfiakkal 
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Az Everywhere Program az Európai Bizottság közreműködésével jött létre 
(Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség) 

Vedd fel velünk a kapcsolatot, 
ha többet szeretnél tudni az Everywhere Programról: 

 
 
 

Háttér Társaság a Melegekért 
1554 Budapest, Pf. 50. 

Tel./fax: (36)-1-329-2670 
E-mail: hatter@hatter.hu 
Honlap: www.hatter.hu 
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....Mindenhol, ahol ezt a jelet látod... 

www.everywhereproject.eu 
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Érdeklődj szállásodon, utazási 
irodádnál, szex-találkahelyeken, 
sörözőkben vagy klubokban, ahol 
látod ezt a jelet. Vagy keress rá 
kedvenc weboldaladon. 

Az Everywhere célja, hogy 
• arra ösztönözze a vállalkozásokat, hogy 

biztonságosabb környezetet teremtsenek 
vendégeiknek; 

• a társadalmi felelősségvállalás névjegyével 
tüntesse ki a HIV prevenció mellett 
elkötelezett vállalkozásokat, amely prémium 
vagy minimum szintű lehet. 

További információkért és az 
Everywhere által elismert 
európai helyek listájáért 
látogasd meg honlapunkat: 
 

     ...megtudhatod, hogy hol 
csináltathatsz HIV-tesztet és kérhetsz 
vizsgálatot más szexuális úton terjedő 
betegségekről 

      ...óvszert és síkosítót kaphatsz, 
vagy információt arról, hogy hol 
szerezheted be azokat 

     …információkat kaphatsz a HIV 
és más szexuális úton terjedő 
betegségek kezeléséről, általános 
információt a szexuális egészségről  
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