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HIV/AIDS
Το AIDS είναι το τελικό στάδιο µόλυνσης µε έναν
µικροοργανισµό που ονοµάζεται ιός ανθρώπινης
ανοσοανεπάρκειας (HIV) και βρίσκεται στο αίµα,
στο σπέρµα και στα κολπικά υγρά. Το AIDS
µειώνει την άµυνα του οργανισµού εναντίον
σοβαρών µολύνσεων και ασθενειών.

Πώς µεταδίδεται:

Με την ανταλλαγή σωµατικών υγρών και κυρίως
µε αίµα, σπέρµα και κολπικά υγρά:
• µε σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση
προφυλακτικού µε άτοµο που είναι µολυσµένο
µε τον ιό
• µε χρήση µεταχειρισµένης σύριγγας και
βελόνας ή άλλων σύνεργων προετοιµασίας
της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών
ή µε κοινή χρήση (δηλ. µε άλλους)
ενδοφλέβιων ναρκωτικών
• από µολυσµένη µητέρα σε παιδί κατά
τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού
ή του θηλασµού
• µε µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του
(πριν το 1992)
• µε τρύπηµα από µολυσµένη βελόνα ή
µολυσµένο εργαλείο

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:

• από κοινωνικές επαφές, όπως χειραψία,
αγκαλιά ή φιλί στο µάγουλο
• σε χώρους όπου συναθροίζονται άνθρωποι,
όπως θέατρα, στάδια, σχολεία, γραφεία,
κ.λπ.
• από τη θάλασσα ή την πισίνα
• από τον ιδρώτα και το σάλιο
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• από ρούχα, σκεπάσµατα, πιάτα, ποτήρια
και µαχαιροπήρουνα, τηλέφωνα
• από τις τουαλέτες
• από κουνούπια ή άλλα έντοµα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α
Η ηπατίτιδα είναι λοίµωξη ή φλεγµονή του ήπατος
που προκαλείται από τους ιούς της ηπατίτιδας Α, Β,
C, D και Ε (ιογενείς ηπατίτιδες) ή και από άλλους
ιούς και µικροοργανισµούς. Επίσης, µπορεί
να προκληθεί από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ,
από φάρµακα ή τοξίνες, από απόφραξη
χοληφόρων και στην πορεία διαφόρων νοσηµάτων
του οργανισµού (µεταβολικές διαταραχές
ή αυτοάνοσα νοσήµατα).
Από τις ιογενείς ηπατίτιδες, αυτές που µπορεί
να γίνουν χρόνιες και να παραµείνουν στο συκώτι,
προκαλώντας µόνιµες βλάβες αν δεν
θεραπευτούν, είναι οι ηπατίτιδες Β και C.

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β
Πώς µεταδίδεται:

• µε σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση
προφυλακτικού µε ασθενή που έχει χρόνια
ενεργό ηπατίτιδα Β ή που είναι χρόνιος φορέας
της ηπατίτιδας Β
• µε χρήση µεταχειρισµένης σύριγγας και
βελόνας ή άλλων σύνεργων προετοιµασίας
της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών ή µε
κοινή χρήση (δηλ. µε άλλους) ενδοφλέβιων
ναρκωτικών
• από άτοµα του ενδοοικογενειακού
περιβάλλοντος
• από µολυσµένη µητέρα σε παιδί κατά
τον τοκετό
• µε µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του
(πριν το 1992)
• µε τρύπηµα µε µολυσµένη βελόνα
ή µολυσµένο εργαλείο

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:

Βρες τον χώρο
και τον χρόνο σου

• από κοινωνικές επαφές, όπως χειραψία,
αγκαλιά ή φιλί στο µάγουλο
• σε χώρους όπου συναθροίζονται άνθρωποι,
όπως θέατρα, στάδια, σχολεία, γραφεία, κ.λπ.
• µε το σάλιο, το νερό ή την τροφή
• από ρούχα, σκεπάσµατα, πιάτα, ποτήρια
και µαχαιροπήρουνα, τηλέφωνα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
Πώς µεταδίδεται:

Κυρίως µέσω της επαφής µε µολυσµένο αίµα:
• µε κοινή χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών.
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από το 80%

•
•
•
•
•

των ενεργών ή πρώην χρηστών ενδοφλέβιων
ναρκωτικών έχουν ηπατίτιδα C
µε µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του
(πριν από το 1992)
µε τρύπηµα µε µολυσµένη βελόνα ή µολυσµένο
εργαλείο
µε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό
µε άτοµο µολυσµένο µε ηπατίτιδα C
από µολυσµένη µητέρα σε παιδί
µε άγνωστο τρόπο. Σε σηµαντικό ποσοστό
(30-40%) των ασθενών µε ηπατίτιδα C δεν
αποκαλύπτεται ποτέ έκθεση σε παράγοντα
κινδύνου

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:
• από το νερό, την τροφή, τα µαγειρικά σκεύη,
τις τουαλέτες
• µε την κοινωνική επαφή, όπως χειραψία,
αγκαλιά, φιλί, βήχας, φτέρνισµα
• µε τον θηλασµό. Μητέρες µε ηπατίτιδα C θα
πρέπει να σταµατούν τον θηλασµό µόνο εάν
έχουν στις θηλές τους πληγές που αιµορραγούν
Πώς µπορώ να προστατευτώ από πιθανή
µόλυνση (HIV/AIDS, Ηπατίτιδες):
• Χρησιµοποιώ πάντα προφυλακτικό από latex
στις σεξουαλικές µου επαφές. Αν χρησιµοποιώ
λιπαντικό, δεν βάζω βαζελίνη ή παρόµοιο υλικό
γιατί καταστρέφει το προφυλακτικό.
Προµηθεύοµαι ένα υδατοδιαλυτό λιπαντικό.
• Aν κάνω χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ή
άλλων ουσιών, δεν µοιράζοµαι µε άλλους
σύριγγες, βελόνες ή άλλα σύνεργα χρήσης.
• ∆εν µοιράζοµαι µε άλλους αντικείµενα που
µπορεί να έχουν υπολείµµατα από αίµα, όπως
οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, νυχοκόπτες.

• Κάνω το εµβόλιο για την ηπατίτιδα Β. Το εµβόλιο
χορηγείται σε τρεις δόσεις.
• Αν είµαι έγκυος ή σκοπεύω να µείνω, συζητάω
µε έναν γιατρό για τις παραπάνω λοιµώδεις
νόσους.
• Εάν είµαι ασθενής, ακολουθώ ανελλιπώς
τη θεραπεία µου.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Προκαλείται από το µυκοβακτηρίδιο
της φυµατίωσης και σπανιότερα από άλλους
τύπους µυκοβακτηριδίων. Το µυκοβακτηρίδιο
της φυµατίωσης µπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε
όργανο του σώµατος, αλλά συνήθως προσβάλλει
τους πνεύµονες.

Πώς µεταδίδεται:

• από το ένα άτοµο στο άλλο, µε την εισπνοή
σταγονιδίων που περιέχουν µυκοβακτηρίδια.
Τα άτοµα µε πνευµονική φυµατίωση
Χρησιµοποίησε
εµφιαλωµένο νερό, όταν
διαλύεις τη δόση σου

αποβάλλουν πολύ µικρά τέτοια σταγονίδια µε
το βήχα, το φτάρνισµα και τη δυνατή οµιλία.
Τα άτοµα αυτά µεταδίδουν συνήθως τη νόσο
στους ανθρώπους που είναι σε επαφή µαζί τους
αρκετές ώρες κάθε µέρα
• σπανιότερα από το πεπτικό σύστηµα, το δέρµα
και τους βλεννογόνους, εάν καταναλωθούν
γαλακτοκοµικά προϊόντα από µολυσµένα
βοοειδή χωρίς προηγουµένως να έχει γίνει
παστερίωση
• ακόµα πιο σπάνια µέσω µολυσµένων
αντικειµένων

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:

• Αν δεν έχω πολύ στενή και µακρόχρονη επαφή
µε µολυσµένο άτοµο.
• Αν έχω επαφή µε ασθενή που λαµβάνει
τη σωστή θεραπεία. Τα περισσότερα άτοµα µε
λοιµώδη φυµατίωση που κάνουν θεραπεία,
σταµατούν να µεταδίδουν την ασθένεια πολύ
γρήγορα – µετά από περίπου δύο εβδοµάδες.
Πώς µπορώ να προστατευτώ:
• Κάνω το εµβόλιο BCG, εφόσον δεν το έχω κάνει
στην παιδική ηλικία και έχει προηγηθεί αρνητική
φυµατιοαντίδραση (mantoux).
• Αν ανήκω σε οµάδες υψηλού κινδύνου, όπως
οι εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, οροθετικοί-HIV,
άστεγοι, τρόφιµοι ιδρυµάτων, όπως
ψυχιατρείων, φυλακών, ξενώνων και
οι στρατευµένοι, αποφεύγω το συνωστισµό
και τις κακές συνθήκες υγιεινής.
• Παίρνω µέτρα προστασίας, όπως η κάλυψη
του στόµατος κατά τον βήχα ή το φτέρνισµα,
η χρήση µάσκας, ο καλός εξαερισµός.

• Αν διαγνωστώ µε φυµατίωση, κάνω θεραπεία
µε ειδικά αντιβιοτικά για τουλάχιστον έξι µήνες.
Είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί η θεραπεία,
αλλιώς η φυµατίωση µπορεί να επιστρέψει
παρουσιάζοντας αντίσταση στα συνηθισµένα
φάρµακα.

ΕΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
8 βήµατα για πιο ασφαλή χρήση:
1. Βρες τον χώρο και τον χρόνο σου.
2. Απολύµανε το σηµείο στο σώµα σου που
πρόκειται να κάνεις την ένεση.
3. Χρησιµοποίησε εµφιαλωµένο νερό, όταν
διαλύεις τη δόση σου.
4. Λίγη C (ξινό) είναι αρκετή. Αν χρησιµοποιήσεις
περισσότερη, θα κάνεις τη δόση πολύ όξινη.

Λίγη C (ξινό) είναι αρκετή.
Αν χρησιµοποιήσεις
περισσότερη, θα κάνεις
τη δόση πολύ όξινη

5. Φίλτραρε τη δόση σου µε προσοχή.
Μην χρησιµοποιείς φίλτρα από γόπες,
γιατί µπορεί να µολυνθείς. Αν δεν έχεις καθαρό
φίλτρο, προσπάθησε να πάρεις την ηρωίνη
από την επιφάνεια.
6. ∆ιάλεξε διαφορετικό σηµείο στο σώµα σου κάθε
φορά. Μην κάνεις, όµως, ένεση στο λαιµό,
στους µύες ή στις φλέβες κοντά στους
λεµφαδένες.
7. Χρησιµοποίησε τα δικά σου σύνεργα. Ζήτα από
τον Σταθµό του ΟΚΑΝΑ το δικό σου κιτ.
Αν δεν έχεις καινούργια σύριγγα ή βελόνα,
χρησιµοποίησε την παλιά αφού τη βράσεις
ή την απολυµάνεις µε χλωρίνη.
8. Καθάρισε τον χώρο φεύγοντας. Μην αφήνεις
ποτέ χρησιµοποιηµένες βελόνες ή σύριγγες
πεταµένες τριγύρω.

Αν µολυνθείς σε σηµείο που έκανες ενδοφλέβια
χρήση, πήγαινε αµέσως στον πλησιέστερο
υγειονοµικό σταθµό ή σε έναν γιατρό.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ (overdose):
• Προσπάθησε να µην κάνεις χρήση, όταν είσαι
µόνος σου.
• Το κάπνισµα, το µάσηµα και το σνιφάρισµα είναι
πιο ασφαλή από την ένεση. Η ένεση είναι πιο
επικίνδυνη, επειδή υπάρχει µεγαλύτερος
κίνδυνος για κώµα, µόλυνση από µικρόβια και
ιούς, πνευµονικό οίδηµα, ενδοκαρδίτιδα,
απόστηµα, θρόµβωση, σηψαιµία, γάγγραινα
ακόµη και θάνατο.
• Να είσαι προσεκτικός, όταν παίρνεις ναρκωτικά
που φαίνονται διαφορετικά από αυτά που
παίρνεις συνήθως.

• Προετοίµασε ο ίδιος τη δόση, για να ξέρεις ποια
και πόση ουσία θα πάρεις.
• Να αποφεύγεις τα κοκτέιλ και να µην παίρνεις
ταυτόχρονα πολλές ουσίες. Ο συνδυασµός
αλκοόλ και ναρκωτικών είναι πολύ επικίνδυνος.
Πολλά overdose και θάνατοι έχουν συµβεί,
επειδή οι άνθρωποι ανακάτεψαν ναρκωτικά και,
ιδίως, αλκοόλ. Να θυµάσαι, όσο λιγότερα τόσο
καλύτερα.
• Να ξέρεις πως η δοσολογία που σου χρειάζεται
µειώνεται πολύ γρήγορα, ακόµη και µέσα σε
µια-δυο µέρες από την τελευταία χρήση. Πολλά
περιστατικά υπερβολικής δοσολογίας έγιναν
µόλις κάποιος βγήκε από τη φυλακή ή από
αποτοξίνωση.

Αν κάνεις χρήση µόνος:

• Μην κλειδώνεις την πόρτα, ώστε οι φίλοι σου
ή οι νοσοκόµοι να µπορούν να σε βρουν
γρήγορα, αν χρειαστεί.
• Να έχεις έτοιµο το αντίδοτο των οπιοειδών,
τη ναλοξόνη, που υπάρχει µε τη µορφή ενέσιµης
αµπούλας (Naloxon), για να το πάρεις
αν φτιαχτείς πολύ. Μπορεί να γίνει ενδοφλέβια
µία αµπούλα αρχικά και αν χρειαστεί µετά από
5 λεπτά µπορεί να γίνει και δεύτερη.

Αν έχεις ενδείξεις ότι κάποιος από την
παρέα σου έχει πάθει overdose:

• Προσπάθησε να τον συνεφέρεις. Φώναξε το όνοµά
του, τσίµπησε το αυτί του, τρίψε τις αρθρώσεις
των δακτύλων σου στο µέσον του στήθους του.
• Αν το άτοµο δεν αντιδρά καθόλου, κάλεσε
αµέσως ασθενοφόρο (166).

Μείνε κοντά. Γι’ αυτόν τον άνθρωπο µπορεί
να είσαι η µοναδική σωτηρία

Όσο περιµένεις να έρθει ασθενοφόρο:

• Γύρισέ τον στο πλάι (όχι ανάσκελα) στο πάτωµα
και µείνε κοντά του. Αλλιώς, µπορεί να κάνει
εµετό και να πνιγεί.
• Εάν έχεις µαζί σου ναλοξόνη, κάνε στο µπράτσο
του µία αµπούλα. Εάν δεν έχει συνέλθει µετά
από 5 λεπτά, κάνε του άλλη µία αµπούλα.
• Εάν δεν αναπνέει, γύρισε το κεφάλι του προς τα
πίσω, κλείσε του τη µύτη, βάλε το στόµα σου στο
στόµα του και κάνε εκπνοές µέσα στο στόµα του
κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Αν το κάνεις καλά,
το στήθος του ανασηκώνεται και ξαναπέφτει.
• Μάζεψε ό,τι έχει πάρει (σκόνη, χάπια, κ.λπ.) και
δώσε τα στους νοσοκόµους του ασθενοφόρου.
Αν ξέρεις τι έχει πάρει, πες το. Μπορεί να του
σώσεις τη ζωή.

Να θυµάσαι ότι:

• Όταν πάρεις το 166, δεν θα έρθει η αστυνοµία.
• Η αστυνοµία ασχολείται µε την υπερβολική
δόση, µόνο αν κάποιος πεθάνει ή αν
το πλήρωµα του ασθενοφόρου κινδυνέψει.
Απολύµανε
το σηµείο στο σώµα σου
που πρόκειται
να κάνεις την ένεση

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

JE M'INFORME
JE ME PRÉSERVE
JE ME PROTEGE
ET JE PROTEGE
LES AUTRES

ΑΘΗΝΑ
ΟΚΑΝΑ - ΜΑΒΥ
Γ΄ Σεπτεµβρίου 19Α, τηλ.: 210 5224202

ΟΚΑΝΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Καποδιστρίου 46, τηλ.: 210 5202799, 210 5202899
ΚΕΘΕΑ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ
Κουµουνδούρου 28, τηλ.: 210 5200800, 210 5200810
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΚΑΝΑ – Υπηρεσία streetwork Θεσσαλονίκης
∆αναϊδών 9, τηλ.: 2310 557270

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΟΚΑΝΑ  Τηλεφωνική Γραµµή SOS 1031

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΕΛΠΝΟ
Πληροφορίες για τις Κινητές Μονάδες: 210 8817472
Τηλεφωνική Γραµµή για HIV-AIDS: 210 7222222

INSTRUCTIONS
POUR UNE UTILISATION
PLUS SURE

PRAKSIS
Παιωνίου 5, πλ. Βικτωρίας, τηλ.: 210 8213704
Τηλεφωνική Γραµµή SOS για Ηπατίτιδα και AIDS: 8001111600
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
Πληροφορίες για την Κινητή Μονάδα, τηλ.: 210 3213150
ΑTH CHECK POINT
Πιττάκη 4, Μοναστηράκι, τηλ.: 210 3310400
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
PRAKSIS
Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ. ∆ηµητρίου, τηλ.: 2310 556145
THESS CHECK POINT
Αλ. Σβώλου 15 & Παλαιών Πατρών Γερµανού, τηλ. 2310 282284
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
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VIH/SIDA
Le SIDA est le dernier stade d'infection par un
microorganisme appelé virus de
l'immunodéﬁcience humaine (VIH) se trouvant
dans le sang, le sperme et les sécrétions
vaginales. Le SIDA réduit les défenses de
l'organisme face aux graves maladies et
infections.

Comment cela se transmet:

Par l'échange de ﬂuides corporels et surtout par
le sang, le sperme et les sécrétions vaginales:
• par relation sexuelle sans l'utilisation de
préservatif avec une personne infectée par
le virus.
• par l'utilisation de seringue et aiguille
usagées ou autres accessoires utilisés pour
l’injection de drogues ou par utilisation
commune (avec d'autres) de drogues par
injection
• lors de la grossesse, de l'accouchement ou de
l'allaitement de la mère infectée à l'enfant
• par transfusion sanguine ou dérivés (avant
1992)
• par coupure par une aiguille infectée ou objet
infecté

Comment cela ne se transmet PAS:

• relations sociales, comme serrer une main,
prendre quelqu'un dans ses bras ou bise sur
la joue
• dans des lieux de rencontres publics tels que
les théâtres, les stades, les écoles, les
bureaux, etc.
• la mer ou la piscine
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• la transpiration ou la salive
• les vêtements, couvertures, assiettes, verres
et couverts, téléphones
• les toilettes
• les moustiques ou autres insectes

HEPATITE
L'hépatite est l'infection ou l'inﬂammation du foie
provoquée par les virus de l'hépatite A, B, C, D
et E (hépatites virales) ou par d'autres virus
et microorganismes. Elle peut également être
provoquée par la consommation chronique
d'alcool, par les médicaments ou toxines,
par l'obstruction biliaire et diﬀérentes maladies
de l'organisme (troubles du métabolisme
ou maladies auto-immunes). Par des hépatites
virales, les hépatites B et C qui peuvent être
chroniques et rester dans le foie, provoquant
des dégâts irréversibles si elles ne sont pas
soignées.

Choisis le bon endroit
et le bon moment

HEPATITE B

HEPATITE C

Comment cela se transmet:

Comment cela se transmet:

• par relation sexuelle sans l'utilisation de
préservatif avec une personne souﬀrant
d'hépatite B active ou porteur d'hépatite B
chronique
• par l'utilisation d'une seringue et aiguille
usagée ou autres accessoires utilisés pour
l’injection de drogues ou par utilisation
partagée (avec d'autres) de drogues
par injection
• par des personnes de l'environnement familial
• par la mère infectée à l'enfant lors de
l'accouchement
• par transfusion sanguine ou dérivés (avant
1992)
• par coupure par une aiguille infectée ou objet
infecté

Comment cela ne se transmet PAS:

• par des relations sociales serrer la main,
prendre des gens dans ses bras ou un baiser
sur la joue
• dans des lieux de rencontres publics tels que
les théâtres, les stades, les écoles,
les bureaux, etc
• par la salive, l'eau ou l'alimentation
• par les vêtements, couvertures, assiettes,
verres et couverts, téléphones

Principalement par le contact avec du sang
contaminé:
• par utilisation commune de drogues par
injection. On estime que plus de 80% des
toxicomanes ou anciens toxicomanes sont
porteurs de l'hépatite C
• par transfusion sanguine ou dérivés (avant 1992)
• par coupure par une aiguille infectée ou objet
infecté
• par relation sexuelle sans préservatif avec une
personne porteuse de l'hépatite C
• de la mère infectée à l'enfant
• de façon inconnue. Un pourcentage important
(30-40%) de malades de l'hépatite C ne
développe jamais d'exposition à un risque
Comment cela ne se transmet PAS:
• par l'eau, la nourriture, les ustensiles
de cuisine, les toilettes
• par les relations sociales, comme serrer
la main, prendre quelqu'un dans ses bras,
un baiser, la toux ou un éternuement
• par l'allaitement. Les mères porteuses
de l'hépatite C devront arrêter l'allaitement
uniquement si elles ont des plaies
hémorragiques (sang) sur leur mamelon
Comment se protéger d'une éventuelle
infection (HIV/SIDA, hépatites):
• j'utilise toujours un préservatif en latex lors de
mes rapports sexuels. Si j'utilise un lubriﬁant,
je ne mets pas de vaseline ou similaire car cela
détruit le préservatif. Je me procure un
lubriﬁant soluble dans l’eau

• si je fais usage de drogues ou autres
substances par injection, je ne partage pas mes
seringues, aiguilles ou autre matériel
• je ne partage pas avec les autres des objets qui
peuvent avoir des résidus de sang tels que les
brosses à dents, rasoirs, coupe-ongles
• je me vaccine contre l'hépatite B. Le vaccin est
administré en trois doses.
• si je suis enceinte ou que je souhaite l'être, je
parle avec un médecin des maladies infectieuses
• si je suis malade, je suis consciencieusement
mon traitement

TUBERCULOSE
Elle est due au champignon de la tuberculose et
plus rarement à d'autres types de champignons.
Le champignon de la tuberculose peut toucher
n'importe quel organe du corps, mais touche la
plupart du temps les poumons.

Utilise de l'eau en bouteille
lors de la dissolution
de la dose

Comment cela se transmet:

• d'une personne à l'autre, par respiration de
gouttelettes qui contiennent des champignons.
Les personnes infectées par la tuberculose
rejettent de très petites gouttelettes
lorsqu'elles toussent, éternuent ou parlent fort.
Ces personnes transmettent généralement
à des personnes qui sont en relation avec eux
plusieurs heures par jour.
• plus rarement par le système digestif, la peau
et les muqueuses lors de consommation de
produits laitiers provenant de bovins infectés
sans pasteurisation préalable
• encore plus rarement par des objets infectés

Comment cela ne se transmet PAS:

• si je ne suis pas en contact trop rapproché et
trop longtemps avec une personne infectée
• si je suis en contact avec un malade qui reçoit
le traitement adapté. La plupart des personnes
malades de la tuberculose infectieuse qui
prennent un traitement arrêtent rapidement de
transmettre la maladie - généralement après
environ deux semaines
Comment se protéger:
• je fais le vaccin BCG si je ne l'ai pas fait lorsque
j'étais enfant et j'ai été dépisté négatif au test
mantoux
• si je fais partie des personnes à haut risque,
comme les toxicomanes, les personnes
positives au VIH, les sans domicile ﬁxe, les
personnes en psychiatrie, en prison, en foyer
et les forces armées, j'évite les lieux bondés
et les mauvaises habitudes d'hygiène

• je prends des mesures de protection comme
couvrir ma bouche lorsque je tousse ou
j'éternue, l'utilisation de masque, la bonne
aération
• si on me diagnostique une tuberculose je suis
un traitement antibiotique pendant au moins six
mois. Il est important de ﬁnir la thérapie sinon
la tuberculose peut revenir en présentant une
résistance aux médicaments habituels

SI TU FAIS USAGE
DE DROGUES PAR INJECTION
8 étapes pour une utilisation plus sûre:
1. Choisis le bon endroit et le bon moment
2. Désinfecte l'endroit du corps où aura lieu
l'injection

Un peu de C (acide) est
suﬃsant. Plus tu en mets,
plus la dose sera acide

3. Utilise de l'eau en bouteille lors de la
dissolution de la dose
4. Un peu de C (acide) est suﬃsant. Plus tu en
mets, plus la dose sera acide
5. Filtre la dose avec précaution. Ne pas utiliser
de ﬁltres de cigarettes car elles peuvent
t’infecter. Si tu n'as pas de ﬁltre propre, essaye
de prendre l'héroïne par voie nasale
6. Choisis un endroit du corps diﬀérent à chaque
fois. Ne pas faire d'injections dans le cou,
les muscles ou les veines près des glandes.
7. Utilise ton propre matériel. Demande à l'OKANA
un kit propre. S'il n'y a pas de nouvelle seringue
ou aiguille, utilise l'ancienne après l'avoir
stérilisée ou désinfectée avec de la javel
8. Nettoie les lieux en partant. Ne laisse jamais
de seringues ou aiguilles usagées par terre
Si tu es infecté à l'endroit où tu as fait une
utilisation par injection, va directement à l'unité
médicale la plus proche ou chez le médecin

POUR EVITER L'OVERDOSE:
• Essaie de ne pas faire usage de drogue tout
seul.
• Fumer, chiquer ou sniﬀer est plus sûr que
l'injection. L'injection est plus dangereuse, car il
y a plus de risques de tomber dans le coma,
d'être infecté par des microbes et virus, œdème
pulmonaire, endocardite, abcès, thrombose,
septicémie, gangrène et même la mort
• Fais attention lors de la prise de drogues
diﬀérentes de celle que tu as l'habitude de
prendre.

• Prépare toi-même ta dose, pour connaître la
substance et la quantité prise.
• Évite les mélanges et ne prends pas plusieurs
substances à la fois. La combinaison alcool et
drogue est très dangereuse. De nombreuses
overdoses ou morts sont survenues lors de
mélanges de drogues et surtout d'alcool.
Rappelle toi: moins tu en prends, mieux c'est.
• Sache que la dose dont tu as besoin se réduit
très vite, même dans les un-deux jours depuis
la dernière dose. De nombreux cas d'overdose
sont survenus après la sortie de prison ou une
cure de désintoxication

En cas d'usage de drogues lorsque tu es
seul:

• Ne ferme pas la porte aﬁn que les amis ou les
inﬁrmiers puissent te trouver rapidement
si besoin.
• Avoir près de soi l'antidote aux opiacés,
la naloxone sous forme d'ampoule (Naloxon)
pour la prendre si tu as pris une trop forte dose.
Une injection peut être faite avec une ampoule
au début et si besoin une deuxième 5 minutes
après

Si un de tes amis fait une overdose:

En attendant l'ambulance:

• Tourne-le sur le côté (pas sur le dos) par terre
et reste près de lui. Sinon la victime peut vomir
et se noyer.
• Si tu as de la naloxone, injecte une ampoule dans
son bras. S'il n'a pas repris ses esprits après
5 minutes, fais lui une autre injection.
• S'il ne respire pas, penche sa tête en arrière, pince
son nez, applique ta bouche sur sa bouche et
souﬄe de l'air dans sa bouche toutes les quatre
secondes. Si tu le fais correctement, sa poitrine
se soulève et retombe.
• Récupère tout ce qu'il a pris (poudre, pilules, etc.)
et donne-les aux inﬁrmiers de l'ambulance. Si tu
sais ce qu'il a pris, dis-le. Tu peux lui sauver la vie.

Rappelle-toi que:

• En appelant le 166, la police n'est PAS prévenue.
• La police intervient pour une overdose uniquement
lorsque quelqu'un décède ou si la vie des
ambulanciers est en jeu.

Désinfecte l'endroit
du corps où aura lieu
l'injection

DISTRIBUTION GRATUITE DE MATERIEL STERILE
ATHENES
OKANA  UNITÉ D’AIDE ET D’ASSISTANCE
19A rue du 3 septembre, tél.: 210 5224202

OKANA - UNITE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DEPENDANTES
46 rue Kapodistriou, tél.: 210 5202799, 210 5202899
KETHEA - EXELIXIS
28 rue Koumoundourou, tél.: 210 5200800, 210 5200810
THESSALONIQUE
OKANA SERVICE “TRAVAIL DE RUE” THESSALONIQUE
9 rue Danaidon, tél.: 2310 557270

ΓΝΩΡIΖΩ
ΠΡΟΦΥΛAΣΣΟΜΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

SERVICE D'INFORMATIONS DES MALADIES INFECTIEUSES
OKANA - Numéro vert d'urgence 1031

ATHENES
KEELPNO
Informations concernant les équipes mobiles: 210 8817472
Numéro vert pour le VIH-SIDA: 210 7222222
PRAKSIS
5 rue Paioniou, place Victoria, tél.: 210 8213704
Numéro d’urgence pour l'hépatite et le SIDA: 8001111600
MEDECINS DU MONDE  UNITÉ MOBILE:
Informations sur l'unité mobile: 210 3213150

• Essaye de le réanimer. Appelle-le par son nom,
pince lui l'oreille, frotte les articulations de tes
doigts à l'intérieur de sa poitrine
• Si la personne ne réagit pas du tout, appelle
immédiatement une ambulance (166)

ΑTH CHECK POINT
4 rue Pittaki, Monastiraki, tél.: 210 3310400

Reste près de lui. Tu es peut-être sa seule
chance de survie.

THESS CHECK POINT
15 rue Al. Svolou et Palaion Patron Germanou, tél.: 2310 282284

THESSALONIQUE
PRAKSIS
1 rue Arkadioupoleos et Ag. Dimitriou, tél.: 2310 556145

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

