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 איידס?גורם לנגיף ההמאיפה הגיע 

 1981, אך רק בשנת של המאה הקודמת 30-ההשערה היא שהנגיף )וירוס( היה קיים כבר משנות ה

המקרים הראשונים להופעת המחלה. ההשערה השכיחה היא שהנגיף הועבר לבני  5התגלו בארה"ב 

בני  יום הנגיף יכול לעבור אך ורק ביןכאדם מהקופים, אך חשוב לזכור שגם אם השערה זו אכן נכונה, 

 .ולא מועבר מחיות, עקיצות יתוש וכו' אדם

 ? מה זה איידס? ומה ההבדל בין נשא לחולה?HIVמה זה 

"תסמונת הכשל החיסוני   Acquired Immune Deficiency Syndrome= )שם המחלה( AIDS-איידס

אוסף סימנים רפואיים המעידים על כשל במערכת החיסונית. משמעות הכשל היא  -הנרכש"

החיסון, שתפקידה להגן על גוף האדם מפני פולשים זרים )זיהומים, חיידקים וכו'(, כושלת  שמערכת

ומפסיקה להגן  על הגוף. אדם ללא מערכת חיסונית לא יוכל להישאר בריא לאורך זמן ולהילחם 

"וירוס  Human Immunodeficiency Virus= )שם הווירוס הגורם לאיידס(  HIV במחלות וזיהומים.

במהלך תהליך ממושך הוא כל אדם הנושא את הנגיף בדמו.   HIVנשא הכשל החיסוני האנושי". 

הוא חולה איידס שנים, הנגיף מתרבה ומחליש את מערכת החיסון.   10-עד כ לארוך העשוי  ,יחסית

  HIVוגופו נותר ללא הגנה מספקת. נשאי אדם שמערכת החיסון שלו כבר קרסה כתוצאה מהנגיף 

המטופלים בטיפול תרופתי אפקטיבי )פירוט בהמשך( לא יגיעו לעולם למצב של קריסת המערכת 

 החיסונית ולא יפתחו את מחלת האיידס.

 מה עושה הטיפול התרופתי? האם הוא אכן מרפא?

אין תרופה המביאה לריפוי מלא ולהיעלמות של הנגיף מגוף האדם. אולם, קיים טיפול תרופתי משולב 

בר "קוקטייל"( אשר משלב מספר תרופות הפועלות יחד לדיכוי ההתרבות של הנגיף בגוף, )שכונה בע

האנשים למניעת התפרצות המחלה, להארכה משמעותית בתוחלת החיים ולשיפור איכות החיים של 

ראוי לציין,  /איידס הפכה ממחלה סופנית למחלה כרונית.HIV. בזכות טיפול זה, HIV החיים עם 

עקבי ואפקטיבי מפחית באופן משמעותי ביותר את יכולת ההדבקה של המטופל, ולכן  שטיפול תרופתי

 הסיכוי שאדם המטופל בטיפול תרופתי ידביק אחרים בנגיף הוא אפסי.

 בעולם? /איידס HIVכמה בני נוער חיים עם 

-15בגילאי הם בני נוער וצעירים  50%/ איידס, מתוכם HIVמיליון אנשים עם  40-כיום חיים בעולם כ

24. 

 מה היקף המגיפה בישראל?

 64%-, אך משערים כי בפועל המספרים גדולים יותר, שכן כHIVבני אדם בישראל חיים עם   7,000-כ

 חדשים.  HIVנשאי  500-ומדי שנה מתגלים קרוב ל  HIV-מהאוכלוסיה בישראל מעולם לא נבדקה ל

אי מדינות אפריקה, משתמשים , יוצהומואיםהאם המחלה אכן משויכת לקבוצות סיכון )

 ?(בסמים בהזרקה וכו'

', המחלה אכן הייתה מזוהה עם קבוצות 80-זמן קצר לאחר התפרצות המגיפה בתחילת שנות ה

מסוימות באוכלוסיה )שחלקן מוגדרות עד היום כקבוצות בסיכון מוגבר להדבקה(. עם חלוף השנים, 

ללא הבדלי מין, גיל, דת, או נטייה  וכלוסיהכל מגזרי האהתפשטה המגיפה בכל רחבי העולם בקרב 

לא פוגע רק בקבוצות אוכלוסיה מסוימות, אלא עלול לפגוע   HIV-מינית. היום כבר ברור וידוע שנגיף ה

 בכל מי שמקיים יחסי מין לא מוגנים.

 



 ?HIV-כיצד נדבקים ב

ן רקמה יבין נוזל המכיל את הנגיף לב מגע ישיר וממושךעל מנת שתתרחש הדבקה נדרש 

דם, נוזל הנוזלים המדבקים הם: ישירות לתוך מחזור הדם. חדירה של נוזל מדבק עדינה/רירית או 

הדבקה שלא תיתכן  חשוב להדגיש(, הפרשות נרתיק וחלב אם. Pre-cumוהטיפות המקדימות )זרע 

האף, פנים העין, מערות  הרקמות העדינות/ריריות הן:לבין העור.  במקרה של מגע בין נוזל מדבק

-חלל הפה ובית הבליעה, הנרתיק, קצה הפין )פתח השופכה אצל נימולים והעורלה כולה בלא

מתרחשות במהלך חדירה ללא  הרוב המוחלט של ההדבקות יחסי מין: נימולים( ופי הטבעת. 

קונדום במין ואגינאלי )חדירה לנרתיק( או במין אנאלי )חדירה לפי הטבעת(. מאחר והטיפות 

לות אף הן את הנגיף, יש להקפיד על קונדום מתחילת החדירה )"לגמור בחוץ" לא המקדימות מכי

אין סיכוי הדבקה לצד המקבל וסיכויי ההדבקה לצד המעניק הם אפסיים,  במין אוראלימונע הדבקה(. 

מגמירה  להימנע. בכל מקרה, מומלץ מאוד רב, הגורם לחמצון הנגיף אווירכיל פה מחלל המאחר ו

את הנוזל, כדי שלא יישאר בחלל הפה ובית  לירוק מיד או לבלוע מיד -בפה, ובמידה והתרחשה

מעבר של : הדבקה מדם לדםהבליעה. בדרך זו ניתן למנוע לחלוטין הדבקה באמצעות מין אוראלי. 

HIV   דרך פצעים אינו סביר, משום שהעור הוא קו הגנה אפקטיבי של הגוף. על מנת שתתרחש

בקה בדרך זו, יש צורך שדם יעבור ישירות ממחזור דם אחד למחזור דם אחר, כך שבכל הנוגע הד

כן עובר בשימוש בסמים   HIVאין כל חשש להדבקה. עם זאת,  -לפצעים שטחיים, שריטות וגלדים

בהזרקה במזרקים משותפים, כיוון שבמהלך הזרקת הסם אל ורידו של אדם נשארת טיפת דם אשר 

טיפת הדם מועברת באופן  -לאוויר. כשאותה המחט מוחדרת אל וריד של אדם אחראינה נחשפת 

 ישיר וללא אוויר ממחזור דם אחד לשני.

 נשיקה?האם ניתן להדבק מ

בפירוש לא. רוק הוא אינו נוזל מדבק, מאחר ונוכחות הנגיף בו היא קטנה מדי ע"מ שתתאפשר 

, בחלל הפה קיים אוויר רב, כך שאין אפשרות הדבקה ויש בו אנזימים המנטרלים את הנגיף. כמו כן

מפצעים שטחיים בחניכיים. כמובן שבמקרים של דימום מאסיבי של כמויות גדולות של דם להדבק  

)כמו למשל מיד לאחר טיפול שיניים( מומלץ להימנע מנשיקה פולשנית, אך יצוין שאין אף מקרה 

 מתועד של הדבקה בדרך זו.

 עים יומיומיים או בפעילות ספורטיבית?יכול לעבור במג  HIVהאם 

קיא, נזלת וכו', אין שום נוכחות של הנגיף בנוזלים היומיומיים כגון: זיעה, דמעות, שתן, בפירוש לא. 

כך שלא ניתן להדבק מלחיצת יד, חיבוק, שתייה או אכילה מכלי מטבח משותפים, ישיבה על אסלה 

מי אחר. מאחר והנגיף מתחמצן באוויר ואינו משותפת, שימוש במגבת משותפת או כל מגע יומיו

אין אפשרות סבירה שתתאפשר הדבקה במהלך פעילות  -מועבר מאמצעות פצעים שטחיים

 ספורטיבית.

 ?טיפול שיניים, קעקוע או פירסינגהאם ניתן להדבק באמצעות 

בכל הליך רפואי משתמשים במזרקים חד פעמיים, ועל כן אין כל חשש להדבקה בכל הליך רפואי 

הנחיות משרד הבריאות מחייבות ,במרכזי טיפולי שיניים  טיפולי שיניים:המתבצע במקום מורשה. 

 על סטריליזציה מלאה של מכשירי הטיפול בין מטופל למטופל. כמו כן, מאחר והנגיף אינו יכול לחיות

באוויר, לא סביר שתתרחש הדבקה במהלך טיפולי שיניים, אפילו אם הסטריליזציה לא בוצעה 

מבנה מחט הקעקוע הוא כזה שדם לא יכול לעבור מהמחט אל בקבוק הצבע, ועל  קעקועים:כהלכה. 

כן אין חשש להדבקה. עם זאת, ישנם זיהומים נוספים שחשוב להתגונן מפניהם, ולכן חשוב מאוד 

עשות קעקועים במקומות המשתמשים במחטים חד פעמיות ובתנאים היגייניים הולמים. אל להקפיד ל

לא  פירסינג:מהאריזה לנגד עינכם. ותיפתח חדשה  תהיהדרשו שהמחט בה תקועקעו  -תתפשרו

 העברת דם ממחזור דם אחד לאחר. ניתן להדבק בעשיית פירסינג, מאחר ואין



 ?תן להפסיק להשתמש בקונדוםומתי ני /איידסHIV-מהם אמצעי ההגנה מ

 HIV-/איידס עדיין לא פותח חיסון או תרופה המביאה לריפוי. האמצעי היחיד למניעת הדבקה בHIV-ל

אין   HIV-של הפרטנר/ית אינו ידוע. מאחר ול  HIV-הוא שימוש בקונדום בכל יחסי מין בהם סטטוס ה

ולכן ניתן  HIVעשוי/ה להיות נשא  סממנים חיצוניים, יש לצאת מתוך נקודת הנחה שכל פרטנר/ית

כשנמצאים במערכת יחסים ממושכת המבוססת על אמון הדדי מלא  אך ורקלהוריד את הקונדום 

ונמצאו שבועות של הבדיקה(  7-)תוך התחשבות בתקופת החלון בת הולאחר ששני הצדדים נבדקו 

 .HIV-שליליים ל

 איך נכון להשתמש בקונדום כדי שלא יקרע?

ונדומים אך ורק בפארמים ובתי מרקחת, מאחר ואופן האחסנה של הקונדומים חשוב יש לקנות ק

מאוד עבור השמירה על איכותם. כמו כן, יש לוודא שלקונדומים אכן יש תו תקן המבטיח את איכותו. 

את האריזה יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן )אין להשתמש בקונדום שאריזתו נפגמה!(. בטרם 

ואין להשתמש בקונדום פג תוקף. אין להשתמש א את תאריך התפוגה של הקונדום השימוש יש לווד

, כיוון שהחיכוך ביניהם במהלך החדירה עשוי לקרוע אותם. אין בשני קונדומים אחד על השני

להשתמש בקונדום יותר מפעם אחת או להלביש את הקונדום שוב על איבר המין לאחר שהורד. 

תן ומומלץ להשתמש בחומרי סיכה על בסיס מים או סיליקון בלבד, במידה והאזור הנחדר יבש, ני

המיועדים להקלה על חדירה. יש להשתמש בחומרי סיכה המיועדים למטרה זו בלבד ולא בחומרים 

מאולתרים. אין לפתוח את האריזה עם מספריים או באופן שעלול לפגוע בקונדום. את הקונדום יש 

של זקפה מלאה. לאחר שווידאנו את כיוון גלגול הקונדום,  להלביש לפני החדירה, כשהפין במצב

ללחוץ על הצ'ופצ'יק בקצה הקונדום עם האצבע והבוהן ולהמשיך ללחוץ עליו במהלך חשוב מאוד 

הלבשת הקונדום על איבר המין, בכדי להשאיר מקום לנוזל הזרע ובכדי למנוע היווצרות בועת אוויר 

ך החדירה. יש לגלגל את הקונדום עד לאשכים ולוודא העשויה להביא לקריעת הקונדום במהל

שהקונדום נשאר על הפין במהלך החדירה כולה. אחרי שפיכת הזרע יש להוציא את הפין 

מהנרתיק/פי הטבעת בטרם ירידת הזקפה, מאחר והקונדום לא יישאר מתוח על פין רפוי ועלול 

יש לאחוז בקונדום בבסיסו  -טבעתלהישאר בתוך האיבר הנחדר. לפני הוצאת הפין מהנרתיק/פי ה

 ולהקפיד שהנוזל לא יישפך ממנו בעת הוצאת איבר המין.

 ?HIV-האם יש טיפול מונע הדבקה ב

, אך לא מדובר בשום אופן PEP-Pre Exposure Prophylaxisהנקרא  HIV-אכן קיים טיפול מונע ל

דורש, אלא כפוף לשיקולו של בטיפול שהוא תחליף לשימוש בקונדום, מאחר והטיפול אינו ניתן לכל 

. 100%-, וכן לאור העובדה שהיעילות שלו אינה מוכחת ברופא בחדר מיון בלבד, בהתאם לנסיבות

לחשיפה קרובה הטיפול יינתן בד"כ בשלושה מקרים: לנפגעי/ות תקיפה מינית, במקרים של וודאות 

( ובמקרה של חשיפה תעסוקתית )צוות רפואי HIV-כאשר ידוע שאחד הצדדים חיובי ללמשל, )

שעות מרגע החשש לחשיפה לנגיף והוא יעיל  72ניתן רק עד שנחשף לנגיף במהלך עבודתו(. הטיפול 

ימים  28השעות הראשונות שלאחר החשיפה האפשרית. את הטיפול יש לקחת למשך  24-ביותר ב

רים בהם רופא בחדר מיון ימליץ על טיפול והוא עשוי להיות מלווה בתופעות לוואי. עם זאת, ישנם מק

זה, למרות הקושי האפשרי בנטילתו, כאשר החשש להדבקה הוא גבוה ומתקיימים התנאים 

 המצדיקים את נטילת הטיפול.

  ?HIV-לאחר הדבקה ב האם יש תסמיניםאיך אדע אם נדבקתי? 

שלאחר ההדבקה עו בשבועות . בחלק מהמקרים, יופיHIV-אין תסמינים ספציפיים להדבקה ב

תסמינים המאפיינים גם שפעת, אך אילו יופיעו רק בחלק מהמקרים ובכל אופן לא ניתן לשייכם 

היא על ידי בדיקת דם ספציפית )יפורט   HIV-. הדרך היחידה לדעת האם נדבקתי בHIV-ספציפית ל

 בהמשך(.



 ?HIVהאם ניתן לזהות נשא 

  . צונייםע"פ סימנים חי  HIVלא ניתן לזהות אדם שחי עם 

 מתי, איך ואיפה ניתן לבצע בדיקה?

-בודקת נוכחות של נוגדנים לנגיף בדם, ועל כן יכולה לזהות הדבקה בהיא בדיקת דם ה  HIVבדיקת 

HIV   מרגע ההדבקה ועד לרגע  -תקופת זו נקראת "תקופת חלון". שבועות לאחר ההדבקה 7רק

והתרחשה  במידה התקופות המדבקות ביותר.שניתן לזהות את ההדבקה. תקופה זו נחשבת לאחת 

הדבקה, תתקבל בבדיקה תשובה חיובית. במידה ואין נוכחות של נוגדנים לנגיף ועל כן לא התרחשה 

הדבקה, תתקבל בבדיקה תשובה שלילית. יש לבצע את הבדיקה במקומות המורשים ע"י משרד 

 . 14הבריאות בלבד. ניתן לבצע בדיקה ללא אישור הורים החל מגיל 

 האם תרומת דף יכולה להיות תחליף לבדיקה?

לפני   HIV-ל תרומות הדם נבדקות ל. אמנם כאינה תחליף לבדיקהבשום אופן תרומת דם היא 

כלל חלק מהבדיקות נפסלות לשימוש מסיבות רבות ועל כן לא מתבצעת בהן אך שנעשה בהן שימוש, 

 .HIVבדיקת 

 למה כדאי להיבדק?

הוודאות והיא תנאי הכרחי לקיום יחסי מין ללא קונדום באופן מוגן. -ת את איפשוטה מונע  HIVבדיקת 

 הדבקות חדשות.  ים בלתי הפיכים ומונעיםגילוי מוקדם ונטילת טיפול תרופתי מונעים סיבוכים ונזק

 יכולים להביא ילדים בריאים לעולם?  HIVהאם אנשים החיים עם 

והחשש להדבקה מאם לילוד הוא במהלך הלידה )בה מעורב  בתורשהבהחלט כן. הנגיף אינו עובר 

ומטופלת בטיפול תרופתי   HIVדם רב( או במהלך ההנקה. במידה והאם מודעת להיותה נשאית 

אין כל חשש שתדביק את תינוקה במהלך הלידה. עם זאת, יומלץ לה  -אפקטיבי ובמעקב רפואי

יים חשש שהוא ידביק את האם במגע מיני , קHIVלהשתמש בתחליפי הנקה. במידה והאב הוא נשא 

לא מוגן, ולכן, נכון להיום, ההמלצה בארץ היא לבצע הפריה חוץ גופית. מאחר והנגיף קיים רק בנוזל 

עצמם, ניתן לבצע במרפאות ספציפיות בארץ תהליך שנקרא "שטיפת זרע"  בתאי הזרעהזרע ולא 

 חשש להדבקה.לנוזל הזרע ומאפשר הפריה ללא  תאי הזרעהמפריד בין 

 /איידס להדבקות במחלות מין אחרות?HIVקשר בין   האם יש

גבוה יותר.  HIV-בהחלט כן. חשוב לדעת כי ברגע שיש מחלת מין פעילה ברקע, הסיכון להדבקה ב

-שימוש נכון בקונדום מפחית באופן משמעותי העברה של מחלות המועברות במין, מונע הדבקות ב

HIV  יים.ומונע הריונות לא רצו 

 

 


