
„Protmūšis“, skirtas 
pasaulinei AIDS dienai



Ką veiksime šiandien?

l Pasitikrinsime savo žinias apie ŽIV ir 
AIDS, dalyvaudami „protmūšyje“.

l Pamokos gale suskaičiuosime 
rezultatus.

l Gausite padėkas už aktyvų 
dalyvavimą!

Ką šiandien veiksime?



Kas yra ŽIV?

ŽIV  – tai žmogaus imunodeficito virusas, 
sukeliantis ŽIV infekciją. ŽIV patekęs į 
žmogaus organizmą naikina baltuosius kraujo 
kūnelius, kontroliuojančius infekcijas. ŽIV 
infekcijai plečiantis, organizmas po truputį 
silpsta ir žmogus tampa neapsaugotas nuo 
ligų ar infekcijų.



Kas yra AIDS?

AIDS  –  tai vėlyvoji ŽIV infekcijos stadija. 

AIDS diagnozuojama tada, kai ŽIV išplinta 

po visą organizmą ir sunaikina imunitetą, 

ir kai asmuo suserga sunkiomis, dažniausiai 

kitomis infekcinėmis ligomis (pvz., 

tuberkulioze).



Kuriame iš šių paveikslėlių pavaizduotas 
žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV)?
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B. 
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1 klausimas



B.  Žmogaus imunodeficito virusas

1 atsakymas



2 klausimas

Kas sieja šiuos trumpinius?

ŽIV
KIV
SIV



2 atsakymas

Tai virusai, kurie patekę į organizmą, 
sukelia imuniteto nepakankamumą 

žmonėms (ŽIV), katėms (KIV) ir 
beždžionėms (SIV)



Iš kur kilo ŽIV?

 Nustatyta, kad ŽIV virusas atsirado Kongo 
demokratinėje respublikoje (Afrika) apie 1920 
metus. Manoma, kad į ŽIV panašiu virusu, 
vadinamu beždžionių SIV,  žmogus užsikrėtė 
kontaktuodamas su užsikrėtusios beždžionės 
krauju, dorojant sumedžiotą beždžionę. 
Patekęs į žmogaus organizmą virusas prisitaikė 
prie žmogaus. 

Iš kur kilo ŽIV?



Kaip ŽIV išplito po pasaulį?

ŽIV išplito po pasaulį daugėjant 

gyventojų skaičiui ir jiems keliaujant po 

įvairias šalis.



3 klausimas

Kas šiose sąvokose yra blogai?

Užsikrėtęs AIDS
AIDS virusas
AIDS testas



3 atsakymas

Žmonės užsikrečia ŽIV, bet ne 
AIDS.
AIDS viruso nėra, o yra žmogaus 
imunodeficito virusas, kuris sukelia 
AIDS ligą. 
AIDS testo taip pat nėra. Yra ŽIV 
testas.



4 klausimas

ARV

Ar galite iššifruoti?



4 atsakymas

     ŽIV infekcijai gydyti skiriami 
antiretrovirusiniai (ARV) vaistai, kurie 
slopina ŽIV dauginimąsi ir sumažėja 
mirties rizika. Šiuos vaistus reikia vartoti 
iki gyvenimo pabaigos. 



5 klausimas

l Kaip užsikrečiama ŽIV?



5 atsakymas
1. Lytinių santykių metu.

2. Per kraują: dalijantis 
užkrėstais švirkštais ar 
adatomis (pvz., vartojant 
narkotikus), perpilant kraują.

3. ŽIV užsikrėtusi motina gali 
užkrėsti savo vaiką nėštumo, 
gimdymo metu arba žindant.



6 klausimas

l Kaip ŽIV neužsikrečiama?



6 atsakymas
Neužsikrečiama kosint, čiaudint, 
Bučiuojantis.
Per prakaitą ar ašaras.
Spaudžiant ranką, apsikabinant ir 
pan.
Neužsikrečiama naudojantis bendru 
tualetu, vonia, baseinu, indais, 
suolais, sporto įrankiais, liečiant 
vienam kitą, žaidžiant, gyvenant šalia 
infekuoto asmens, valgant infekuoto 
asmens paruoštą maistą
Per vabzdžių įkandimus
Viruso neplatina uodai, erkės, blusos, 
blakės 



7 klausimas

l Kiek pasaulyje užsikrėtusių ŽIV?



7 atsakymas
Kasmet pasaulyje ŽIV infekcija 

diagnozuojama 2 mln. gyventojų (iš jų 

daugiau nei 200 tūkst. vaikų), daugiau nei 

1 mln. žmonių kasmet miršta dėl viruso 

sukelto AIDS. Skaičiuojama, kad 2014 m. 

iš viso pasaulyje su ŽIV gyveno  36,9 mln. 

žmonių. 



8 klausimas

l Kada Lietuvoje nustatytas pirmas ŽIV 
atvejis?



8 atsakymas

Pirmasis, užsikrėtęs ŽIV asmuo, 

Lietuvoje buvo jūreivis iš Klaipėdos 

(1988 m.) 



9 klausimas

Penki stumia, penki traukia, vienas 
lenda.
Kas tai?



9 atsakymas
Adata



10 klausimas

l Ar ŽIV pagydomas?



10 atsakymas

ŽIV liga nepagydoma, tačiau gerai 
vaistais valdoma, kai ŽIV užsikrėtęs 
žmogus teisingai ir reguliariai vartoja 
vaistus. 



Kokio simbolio (ženklo) dalis čia pavaizduota?

11 klausimas



   Tai raudonas kaspinas – tarptautinis 
paramos užsikrėtusiems ŽIV ir 
sergantiems AIDS simbolis (ženklas).

11 atsakymas



  Kas sieja šiuos 
filmus, serialus?

12 klausimas



• Tai Charlie Sheen
garsus Holivudo aktorius 2015 m. 
prisipažino, kad yra užsikrėtęs 
ŽIV.
Aktorius žinomas savo 
vaidmenimis tokiuose filmuose 
kaip “Būrys”, “Volstrytas”, 
“Karštos galvos”, “Pats 
baisiausias filmas 3” ir kt.

12 atsakymas



Kuris pirmasis Lietuvoje pradėjo rūpintis dėl ŽIV ir 
AIDS?

1.Andrius Mamontovas?
2.Arūnas Valinskas?
3.Saulius Čaplinskas?
4.Juozas Statkevičius?

13 klausimas                 13 klausimas 



13 klausimas                  13 atsakymas 

• Tai Saulius Čaplinskas – Lietuvos 
AIDS centro vadovas, medicinos 
mokslų daktaras, profesorius. 
Knygos “AIDS – geriau žinoti” 
bendraautorius.



Pasaulinė AIDS diena 
2015

AIDS: geriau žinoti!www.ulac.lt
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