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 AIDS Clinical Trial 
Information Service 

ACTIS

Service d'information sur 
les essais cliniques

Υπηρεσία πληροφοριών για 
τις κλινικές εξετάσεις για 

AIDS

 نأشب تامولعلا ةمدخ
زديإلا ضرم

 AIDS Drug Assistance 
ADAP

assistance 
médicamenteuse pour le 

SIDA 

Φαρµακευτική βοήθεια για 
το AIDS

 يف ةيئاودلا ةدعاسملا
زديإلا ضرم

 eligible for patent 
exemption

  pouvant bénéficier 
d'exemption de brevets.

δικαιούχος εξαίρεσης από 
άδεια ευρεσιτεχνίας

 طورشل يفوتسم
 قوقح نم ءافعإلا

زايتمالا
 structured treatment 

interruption (STI)
Interruption de traitement 

contrôlée
∆ιακοπή δοµηµένης 

θεραπείας
 لكشب جالعلا فقو

مظنم
access to treatment accès aux traitements πρόσβαση σε θεραπεία  لوصحلا ىلع ةردقلا

جالعلا ىلع
access to 

treatment+assumptio
n of responsibility

accès aux soins πρόσβαση σε θεραπεία και 
αποδοχή ευθύνης

 لوصحلا ىلع ةردقلا
 لمحتو جالعلا ىلع

ةيلوئسملا
acquired 

immunodeficiency 
syndrome

syndrome immunitaire 
acquis

σύνδροµο επίκτητης 
ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας

 ةعانملا صقن ةلمز
ةبستكملا

ADAP AIDS Drug-
Assistance Programs

programme d'assistance 
au traitement du SIDA

Προγράµµατα υποστήριξης 
για τη θεραπεία του AIDS

 ىضرم جالع معد جمارب
زديإلا

AETC AIDS Education 
and Training Centers

Centres d'éducation et de 
formation pour le SIDA

Κέντρα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για το AIDS

 ةيعوتلا زكارم
 ضرم لوح بيردتلاو

زديإلا
AIDS related -complex symptomes précoces 

d'infection par le HIV
Πρώιµα συµπτώµατα του 

AIDS
 طبترملا بكرملا
زديإلا ضرمب

AIDS, HIV SIDA, VIH AIDS, HIV زديإلا
antiretroviral 

treatment
traitement antirétroviral αντιρετροϊκή αγωγή يسوريف دض جالع

at-risk population population à risque οµάδες κινδύνου  ةيناكسلا ةئفلا
رطخلل ةضرعملا

clinical practice 
guidelines

lignes de conduite pour la 
mise en pratique clinique

οδηγίες για την κλινική 
πρακτική

 ةسرامملا تاداشرإ
ةيكينيكإلا

combination therapy 
or tritherapy

trithérapie τριθεραπεία  وأ بكرملا جالعلا
يثالثلا جالعلا

Community planning plan de prévention 
communautaire

Πρόγραµµα για την 
πρόληψη στην κοινότητα

يعمتجملا طيطختلا
compasionate use accès compasionnel ميحرلا مادختسالا

complementary and 
alternative Therapies

médecines douces συµπληρωµατικές και 
εναλλακτικές θεραπείες

 ةيليمكت تاجالع
ةليدبو

counseling and testing 
implementation

mise en place de conseil 
et de test

εφαρµογή εξετάσεων και 
συµβουλευτικής

 داش}إلا تامدخ ذيفنت
رابتخالاو

death rate mortalité θνησιµότητα تايفولا لدعم

19. AIDS
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Developing Countries 
Clinical Trials 
Partnership 

partenariat d'essais 
cliniques 

Συνεταιρισµός 
αναπτυσσόµενων κρατών 
για κλινικές εξετάσεις

 براجتلا يف ةكارشلا
 نيب ةيكينيكإلا
  ةيمانلا نادلبلا

Drug resistance résistance aux 
médicaments

Αντίσταση στα φάρµακα جالعلا ةمواقم
efficacy 

(effectiveness) of a 
drug (or a treatment)

efficacité d'un médicament 
(ou d'un traitement)

αποτελεσµατικότητα 
φαρµάκου/αγωγής

 وأ) ءاودلا ةءافك
(جالعلا

end-stage disease phase terminale τελική φάση της νόσου مدقتم ضرم
Epidemiologic 
surveillance

surveillance 
épidémiologique

επιδηµιολογική 
παρακολούθηση

ةيئابو ةباقر
financial commitment 

of donors
engagement financier des 

donneurs
χρηµατική δέσµευση 

δωρητών
 يلاملا مازتلالا
نيلومملل

follow-up of trial 
participants

suivi des participants aux 
essais

παρακολούθηση 
συµµετεχόντων σε 
φαρµακευτική αγωγή

 يف نيكراشملا ةعباتم
ةبرجتلا

generic medicine médicament générique  لجسملا ريغ ءاودلا
ايراجت

HAART Highly Active 
Antiretroviral Therapy

traitement antiviral à 
haute dose

εντατική  αντιρετροϊική 
θεραπεία 

 يسوريف دض جالع
ةيلاعفلا ديدش

high-risk sex workers travailleurs sexuels à haut 
risque

εκδιδόµενα άτοµα υψηλού 
κινδύνου

 لاجم يف نيلماعلا
 سنجلا ةراجت

 ةجردب نيضرعتملاو
 ةباصإلل  ةيلاع

HIV incubation period période d'incubation du 
VIH

περίοδος επώασης HIV  ضرم يف نومكلا ةرتف
زديإلا

HIV prevalence prévalence du VIH زديإلا راشتنا لدعم
HIV testing dépistage du SIDA εξέταση για HIV زديإلا رابتخا

HIV testing test du VIH εξέταση για HIV زديإلا رابتخإ
holistic medicine médecine "naturelle" ολιστική ιατρική لماكتم بط ،لماكتم ءاود

Human 
Immunodeficiency 

Virus

HIV virus de 
l'immunodéficience 

humaine

Ιός ανθρώπινης 
ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας

 ةعانملا صقن سوريف
يناسنإلا

humanitarian action mesures humanitaires ανθρωπιστικά µέτρα يناسنإ لمع
immune response réponse immunitaire απάντηση του 

ανοσοποιητικού
يعانملا لعفلا در

life expectancy espérance de vie προσδόκιµο ζωής  ةايحلا تاونس ددع
ةعقوتملا

low-cost drugs traitements à faible prix φάρµακα χαµηλού κόστους  ةضفخنم ةيودأ
ةفلكتلا

medical care soins médicaux ιατρική περίθαλψη ةيبط ةياعر
mode of transmission mode de transmission τρόπος µετάδοσης ىودعلا لقن ةقيرط
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mother-to-child HIV 
transmission

transmission du virus de 
mère à enfant

µετάδοση HIV από µητέρα 
σε βρέφος

 مألا نم ىودعلا لاقتنا
لفطلا ىلإ

needle-sharing partage d'aiguilles κοινή χρήση βελόνων  تاودأ سفن مادختسإ
نقحلا

non-protected sexual 
intercourse

relations sexuelles non-
protégées

συνουσία χωρίς 
προφυλάξεις

 ريغ ةيسنجلا ةرشاعملا
ةنمآلا

nucleoside reverse 
transcriptase inhibitor

inhibiteur de transcriptase 
inverse

νουκλεοζιτικός αναστολέας 
της αντίστροφης 
τρανσκριπτάσης

 ديازولكوين طبثم
 زيتبيركسنارتلا

يعاجترإلا
occupational exposure in the 

Health care setting
contraction du HIV par les 

intervenants  du système de 
santé

επαγγελµατική έκθεση σε 
πλαίσιο υγειονοµικής 

περίθαλψης

 يف ينهملا ضرعتلا
ةيحصلا ةياعرلا لاجم

opportunistic 
infections

infections opportunistes ευκαιριακές µολύνσεις ةيليفطلا ىودعلا
palliative care soins palliatifs καταπραϋντική αγωγή  ةياعر ،ةففخم ةياعر

ةنكسم
pandemic of AIDS  pandémie du SIDA πανδηµία του AIDS يملاعلا زديإلا ءابو

patent act loi sur les brevets άδεια ευρεσιτεχνίας

patent exemption exemption de brevets εξαιρούµενο από άδεια 
ευρεσιτεχνίας

طورشلا نم ءافعإ
patient adherence to 
treatment regimens

adhésion du patient au 
régime de traitement

συµµόρφωση του ασθενούς 
στη θεραπεία

 ضيرملا مازتلا
يجالعلا ماظنلاب

phase 1,2 ou 3 trials essais cliniques de phase 
1,2 ou 3

φάσεις 1, 2, 3 της 
θεραπευτικής αγωγής

 ،ىلوألا ةلحرملا براجت
ةثلاثلا وأ ةيناثلا

population pyramide pyramide des âges πληθυσµιακή πυραµίδα يناكسلا مرهلا
pregnancy,delivery 

contamination
grossesse, contamination 

à l'accouchement
εγκυµοσύνη, τοκετός, 

µόλυνση
ةدالولاو لمحلا ثولت

prevention campaign campagne de prévention εκστρατεία πρόληψης ةيئاقو ةلمح
prevention policy politique de prévention πολιτική πρόληψης

preventive vaccines 
(for HIV-negative 

individuals)

vaccins préventifs (pour 
individus non infectés)

προληπτικά εµβόλια για µη 
φορείς

 ةيئاقولا تانيصحتلا
 نييبلسلا دارفألل

ايلمعم
protease inhibitor inhibiteur de protéase αναστολέας πρωτεάσης زايتوربلا طبثم

provision of 
treatments

mise à disposition des 
traitements

παροχή θεραπείας تاجالعلا ريفوت
PWA people living with 

AIDS
personne vivant avec le 

HIV
ασθενείς του AIDS  نوشيعي نيذلا دارفألا

زديإلا ضرمب

right of first approval droit de première 
approbation

 ةقفاوملا يف قحلا
ىلوألا

risk groups groupes à risque οµάδες κινδύνου  ةضرعملا تاعومجملا
رطخلل
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sexually active youth jeune  sexuellement actif σεξουαλικά ενεργός νέος ايسنج طشنلا بابشلا

side effects effets indésirables des 
traitements

παρενέργειες ةيبناجلا ضارعألا
social exclusion exclusion sociale κοινωνικός αποκλεισµός  لزع ،يعامتجإ داعبتسا

 ءاصقإ ،يعامتجإ
يعامتجإ

STD sexually 
transmitted disease

MST maladie sexuellement 
transmissible

σεξουαλικώς µεταδιδόµενο 
νόσηµα

ايسنج لوقنم ضرم

Stem cells cellules souches εµβρυονικό κύτταρο ةيعزجلا ايالخلا
stigmatization stigmatisation στιγµατισµός ةمصولاب ةباصإلا

therapeutic vaccines 
(for HIV-positive 

individuals)

vaccins thérapeutiques 
(pour individus infectés)

θεραπευτικά εµβόλια για 
φορείς

 ةيئاقولا تانيصحتلا
 نييباجيإلا دارفألل

ايملعم
through-breast 

feeding
allaitement au sein θηλασµός  ةعاضرلا لالخ نم

ةيعيبطلا
vaccine trials essais de vaccins δοκιµές εµβολίων ةيلصملا براجت
viral burden charge virale επιβάρυνση από ιό يسوريفلا ءبعلا

génériques γένη

4


