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Ειζαγωγή: Η ζεξοςαλική επαθή είναι έναρ απο ηοςρ κςπιόηεποςρ

ηπόποςρ μεηάδοζηρ ηος ιού ηηρ ανθπώπινηρ

ανοζοανεπάπκειαρ(HIV),έναρ δεύηεπορ ηπόπορ είναι με μολςζμένο αίμα

και ηπίηορ ηπόπορ είναι από ηη μηηέπα ζηο παιδί(κάθεηη μεηάδοζη). Για

να πεπιοπιζηεί η λοίμωξη απο HIV απαιηείηαι ζςνηονιζμένη πποζπάθεια

.Aςηή ηη ζηιγμή ηόζο ζηην Ελλάδα όζο και ζε άλλερ σώπερ ηος κόζμος

γίνεηαι μεγάλη πποζπάθεια ,ώζηε να ανασαιηιζηεί αςηού ηος είδοςρ η

μεηάδοζη ηος AIDS/HIV.



Σκοπός:

Σκοποσ τησ παρούςησ μελέτησ είναι η ανάδειξη τησ επιδημιολογικήσ
μελέτησ ςτον Ελλαδικό χώρο των παςχόντων απο τα ςεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοςήματα όπωσ το AIDS/HIV και επέκεινα.
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Υλικό-μέθοδος:

Aποτελεί θ ενδελεχισ αναςκόπθςθ των τελευταίων επιδθμιολογικϊν
δεδομζνων ςτον Ελλαδικό χϊρο. Δεδομζνα που προιλκαν απο τον
παγκόςμιο οργανιςμό υγείασ και το εκνικό κζντρο αναφοράσ AIDS/HIV τα
τελευταία χρόνια.
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Αποηελέζμαηα:

Μασ ζδειξαν ότι: Aπο τθν αρχι τθσ επιδθμίασ τον Αφγουςτο του 1982 εωσ ςιμερα, 
υπάρχει μια αυξθτικι τάςθ.Κροφςματα απο HIV:9798, νζοι άνδρεσ:7881 ,νζεσ 
γυναίκεσ:1869,παιδιά:98,δθλωμζνα κροφςματα από AIDS:3027,δθλωμζνοι κάνατοι 
απο AIDS:1613,ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου,όπωσ ομοφυλόφιλοι: 4511, 
ετεροφυλόφιλοι:2.220,χριςτεσ ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν:329,αιμορροφιλικοί και 
μεταγγιηόμενα άτομα:329,μετάδοςθ από μθτζρα ςε παιδί(MTCT):57,απροςδιόριςτθ 
μετάδοςθ:2348.Η επιδθμία τα τελευταία χρόνια είναι υπο ζλεγχο απο το εκνικό 
κζντρο αναφοράσ AIDS .
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Σσμπεράζμαηα:

Μάσ ζδειξαν ότι ςτθν Ελλάδα θ επιδθμία ανιχνεφεται ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του 1980,με τον πρϊτο άρρωςτο που ζπαςχε απο ευκαιριακι
πνευμονικι λοίμωξθ,ςάρκωμα Kaposi και χρόνια λεμφογενι λευχαιμία
.Κατά τθ διάρκεια των επόμενων δεκαετιϊν ο αρικμόσ των κρουςμάτων
αυξάνεται διαρκϊσ με τθ μεγαλφτερθ διακφμανςθ το 2004 και το
2008.Ενϊ απο το 2009 εωσ το 2011 υπιρχε μια ςταςιμότθτα ,όμωσ απο το
2012 εωσ τα τζλθ του 2016 υπάρχουν εκ’νζου αυξθτικζσ τάςεισ και μια
μικρι φφεςθ για το ζτοσ 2017 μζχρι ςιμερα. Κακότι οι προςμίξεισ
αλλοδαπϊν,προςφφγων και μεταναςτϊν είναι μθ ελεγχόμενεσ λόγω των
ςεξουαλικϊν εναλλαγϊν με πολλοφσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ ζναντι
χρθματικισ αμοιβισ.


