HIV λοίμωξη: νεότεπα επιδημιολογικά δεδομένα, Οκτώβπιορ 2017
Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ Ειιάδα
πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο
ησλ πεξηζηαηηθώλ HIV, AIDS θαη ησλ ζαλάησλ. Η παξαθνινύζεζε ηεο
πνξείαο ηεο επηδεκίαο απνηειεί έξγν ηνπ Γξαθείνπ HIV Λνίκσμεο θαη
Σεμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελσλ Ννζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ θαη
Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
Σύκθσλα κε ην ζύζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο, κέρξη θαη ηελ 31ε
Οθησβξίνπ ηνπ 2017, έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 16.527
πεξηζηαηηθά HIV ινίκσμεο (82,75% άλδξεο). Από ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ
απηώλ, 4.083 έρνπλ εκθαλίζεη AIDS θαη πεξίπνπ 9.500 βξίζθνληαη ππό
αληηξεηξντθή ζεξαπεία. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζαλάησλ αλέξρεηαη
ζηνπο 2.746.
Τνπο πξώηνπο δέθα κήλεο ηνπ 2017 δηαγλώζηεθαλ θαη δειώζεθαλ ζην
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 492 πεξηζηαηηθά HIV ινίκσμεο (4,5 αλά 100.000
πιεζπζκνύ), εθ ησλ νπνίσλ ηα 403 (81,91%) αθνξνύζαλ ζε άλδξεο, ηα
87 (17.68%) ζε γπλαίθεο θαη ηα 2 (0,41%) ζε δηεκθπιηθά άηνκα. Οη λέεο
δηαγλώζεηο HIV αλά 100.000 πιεζπζκνύ γηα ην πξώην δεθάκελν ηνπ 2017
εκθαλίδνληαη κεησκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνύκελα έηε θαη
πξνζεγγίδνπλ ηα πξν ηεο επηδεκίαο επίπεδα (Σρήκα 1).

Σχήμα 1. Νέεο δηαγλώζεηο HIV ινίκσμεο αλά 100.000 πιεζπζκνύ
(πεξίνδνο Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2010-2017).

Από ηελ αλάιπζε ησλ λέσλ δηαγλώζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 8 εηώλ θαηά
ειηθηαθή νκάδα, θαίλεηαη όηη πξνεμάξρνπζα ειηθηαθή νκάδα θαηά ηε
δηάγλσζε είλαη απηή ησλ 30 – 39 εηώλ, ελώ παξαηεξείηαη αύμεζε ζην
πνζνζηό ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ ειηθίαο 40 – 49 θαη 50 – 64 εηώλ. Η ηάζε
είλαη πησηηθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 19 – 29 εηώλ (Σρήκα 2).

Σχήμα 2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή λέσλ δηαγλώζεσλ HIV αλά ειηθηαθή νκάδα
(πεξίνδνο Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2010-2017).
Τελ πεξίνδν 2011-2013 (Πίλαθαο 1), ζεκεηώζεθε ζηελ Ειιάδα ζεκαληηθή
αύμεζε ηνπ HIV ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Από
ην 2014, ε πνξεία ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνύ είλαη πησηηθή θαη
ηα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά πνπ δειώζεθαλ ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αθνξνύζαλ
ζε άηνκα πνπ κνιύλζεθαλ κέζσ ηεο απξνθύιαθηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο,
θπξίσο κεηαμύ αλδξώλ. Τν πξώην δεθάκελν ηνπ 2017, ην 45,93% ησλ
λέσλ HIV δηαγλώζεσλ αθνξνύζε ζε άλδξεο πνπ είραλ ζεμνπαιηθέο επαθέο
κε άλδξεο, ελώ γηα ην 22,56% θαη ην 13,41% ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ
δειώζεθε σο πηζαλόο ηξόπνο κόιπλζεο ε απξνθύιαθηε εηεξνθπινθηιηθή
ζεμνπαιηθή επαθή θαη ε ρξήζε ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ,
αληίζηνηρα. Εληόο ηνπ 2017 (έσο ηελ 31ε Οθησβξίνπ) δελ δειώζεθε
θαλέλα πεξηζηαηηθό θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ (Πίλαθαο 1).

Πίνακαρ 1. Πεξηπηώζεηο HIV ινίκσμεο κε βάζε ην έηνο δηάγλσζεο
(Ιαλνπάξηνο-Οθηώβξηνο θάζε έηνπο) θαη ηελ θαηεγνξία κεηάδνζεο.
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Σπκπεξαζκαηηθά, ζηελ Ειιάδα, κεηά ηε κεγάιε επηδεκία ηνπ HIV ζηνπο
ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ ηελ πεξίνδν 2011-2013,
θαηά ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη κείσζε ησλ λέσλ
πεξηζηαηηθώλ, ηόζν ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα όζν θαη ζην ζύλνιν. Οη
πεξηζζόηεξεο κεηαδόζεηο ηνπ ηνύ απνδίδνληαη θαη πάιη ζηελ απξνθύιαθηε
ζεμνπαιηθή επαθή, θπξίσο ζε απηή κεηαμύ αλδξώλ. Η κείσζε πνπ
παξαηεξείηαη ζηηο λέεο δηαγλώζεηο HIV θαηά ην πξώην δεθάκελν ηνπ 2017
ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί κε πξνζνρή. Η εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ
ζπκπεξαζκάησλ ζα είλαη εθηθηή, αθνύ νινθιεξσζεί ε απνζηνιή ησλ
δειώζεσλ από ηνπο πγεηνλνκηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο κέρξη ην ηέινο ηνπ
έηνπο.
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