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Διζαγωγή: Σηελ Αζήλα, ηελ πεξίνδν 2011-2013, παξαηεξήζεθε κεγάιε αύμεζε ηεο επίπησζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηνπο ρξήζηεο

ελδνθιέβησλ λαξθσηηθώλ (ΦΔΝ).

κοπόρ: Η δηεξεύλεζε ύπαξμεο πεξηβάιινληνο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, θαη ηεο ζρέζεο απηνύ κε ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ ΦΔΝ, νη

νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα TRIP (Transmission Reduction Intervention Project-NIH DP1 DA034989, πινπνίεζε ζηελ Διιάδα

κέζσ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο θαη Αληηκεηώπηζεο ηνπ AIDS θαη ησλ ΣΜΝ).

Τλικό: Η αλάιπζε πεξηιακβάλεη ζπκκεηέρνληεο ζην TRIP (6/2013 – 7/2015). Τν TRIP ζηόρεπε ζηελ πξόιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV

κέζσ ηεο αλίρλεπζεο κνιύλζεσλ ζηα δίθηπα θηλδύλνπ αηόκσλ κε πξόζθαηε ινίκσμε (< 6 κήλεο). Τα άηνκα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε: 1)

νκάδα παξέκβαζεο ΦΔΝ κε πξόζθαηε ινίκσμε, 2) νκάδα ειέγρνπ ΦΔΝ κε παιαηά ινίκσμε, 3) κέιε θνηλσληθώλ δηθηύσλ ΦΔΝ κε

πξόζθαηε ινίκσμε, 4) κέιε θνηλσληθώλ δηθηύσλ ΦΔΝ κε παιαηά ινίκσμε θαη 5) νκάδα ειέγρνπ XEN ρσξίο HIV.



Μέθοδορ: Φξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σηαηηζηηθή αλάιπζε: ρη-ηεηξάγσλν ηεζη θαη αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ΑΝΟVA).

Αποηελέζμαηα: Σην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ 356 άηνκα (23, 19, 171, 64 θαη 79 άηνκα γηα ηηο νκάδεο 1-5 αληίζηνηρα), θπξίσο άλδξεο

(78,9%) θαη κε κέζε ειηθία 35,9 έηε (± 8,4). Πξνο ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο, ην 26,3% ησλ ζπκκεηερόλησλ αλέθεξε

όηη δελ παξείρε θακία βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμάξηεζήο ηνπο, ην 44,4% δελ ηνπο πξόζθεξε ρώξν δηακνλήο ζε επείγνπζα

θαηάζηαζε θαη ην 38,5% δελ ηα βνήζεζε νηθνλνκηθά. Τα επξήκαηα ήηαλ αλεμάξηεηα ηνπ θύινπ ή ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ.

.
Μη παποσή βοήθειαρ ππορ ηα άηομα ηος κοινωνικού πεπιβάλλονηορ 

για ανηιμεηώπιζη ηηρ εξάπηηζηρ

• Σύλνιν: 93/354 (26,3%)

• P<0,05 (γηα νκάδεο 1-5, κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε ΦΔΝ κε πξόζθαηε ινίκσμε)

Μη παποσή ζηέγηρ ππορ ηα άηομα ηος κοινωνικού πεπιβάλλονηορ ζε 

επείγοςζα καηάζηαζη

• Σύλνιν: 158/356 (44,4%)

• P>0,05 (γηα θύιν θαη νκάδεο 1-5)



ςμπέπαζμα: Σεκαληηθό πνζνζηό ησλ ΦΔΝ δελ θάλεθε λα ππνζηεξίδεη άηνκα ηνπ θνηλσληθνύ ηνπ πεξίγπξνπ. Με δεδνκέλν

ηνλ επεξγεηηθό ξόιν ζηελ πγεία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (social support), πξνζπάζεηεο ελίζρπζήο ηεο ζηνπο ΦΔΝ ηεο

Αζήλαο είλαη επηβεβιεκέλεο.

Μη παποσή οικονομικήρ βοήθειαρ ππορ ηα άηομα ηος κοινωνικού 

πεπιβάλλονηορ

• Σύλνιν: 137/356 (38,5%)

• P<0,05 (γηα νκάδεο 1-5, κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε ΦΔΝ ρσξίο ΗΙV)


