ΕΛΛΆΔΑ

HIV ΛΟΊΜΩΞΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΆ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ 1/1/21 ΈΩΣ 31/10/21

Η επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα πραγματοποιείται κυρίως
μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής δήλωσης των νέων περιστατικών HIV λοίμωξης, AIDS και των θανάτων. Η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2021,
έχουν καταγραφεί 19.141 περιστατικά HIV λοίμωξης (82,4% άνδρες). Από το σύνολο των
ατόμων αυτών, 4.505 έχουν εμφανίσει AIDS και 11.481 βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται στους 3.194.
Την περίοδο 1.1.2021 - 31.10.2021 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 402 νέα περιστατικά HIV
λοίμωξης (3,8 ανά 100.000 πληθυσμού), εκ των οποίων τα 330 (82,09%) αφορούν σε άνδρες
και τα 72 (17,91%) σε γυναίκες.
Οι νέες διαγνώσεις HIV ανά 100.000 πληθυσμού για την περίοδο αυτή, φαίνεται να κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με εκείνες που δηλώθηκαν τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα των 10 προηγούμενων ετών.
Τους πρώτους δέκα μήνες του 2021 τα περισσότερα περιστατικά που διαγνώστηκαν και
δηλώθηκαν, αφορούσαν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής, κυρίως μεταξύ ανδρών. Ειδικότερα, οι 182 (45,27%) νέες HIV διαγνώσεις αφορούν σε άνδρες που είχαν απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΑΣΑ), ενώ οι 76
(18,91%) αφορούν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω της απροφύλακτης ετεροφυλοφιλικής
σεξουαλικής επαφής (ΕΤΕΡΟ). Η ενέσιμη κοινή χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών (ΧΕΝ) δηλώθηκε ως πιθανός τρόπος μόλυνσης για 68 (16,92%) νέα περιστατικά.
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Επίσης, κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2021 δηλώθηκε 1 περιστατικό κάθετης μετάδοσης του ιού.
Διαχρονικά οι νέες διαγνώσεις HIV αφορούν στην πλειοψηφία τους σε άτομα ελληνικής
εθνικότητας. Από το 2012 σημειώνεται σταδιακή μείωση των νέων περιστατικών HIV ελληνικής εθνικότητας, κάτι που συμβαδίζει με την τάση που έχει παρατηρηθεί στο σύνολο των
ετήσιων νέων διαγνώσεων. Οι νέες διαγνώσεις ατόμων αλλοδαπής εθνικότητας ελαττώθηκαν το διάστημα 2012-2015, ενώ από το 2016 μέχρι το 2019 καταγράφεται αύξηση.
Αντίθετα, μετά το έτος 2020 παρατηρείται σταδιακή μείωση των νέων διαγνώσεων τόσο
στα άτομα αλλοδαπής όσο και στα άτομα ελληνικής εθνικότητας.
Από το 2017 έως το 2020, η πλειοψηφία των νέων διαγνώσεων αλλοδαπής εθνικότητας
αφορά σε άτομα προερχόμενα από την Υποσαχάριο Αφρική, ενώ το 2021 συμπίπτουν με
της Κεντρικής Ευρώπης.
Συμπερασματικά, στην Ελλάδα, διαχρονικά οι περισσότερες μεταδόσεις του ιού αποδίδονται στην απροφύλακτη σεξουαλική επαφή, κυρίως σε αυτή μεταξύ ανδρών με εξαίρεση
το 2012. Μετά την επιδημία στους ΧΕΝ την τριετία 2011-13, παρατηρείται μια μείωση σε αυτή την κατηγορία μετάδοσης με εξαίρεση το 2018.
Η μείωση που παρατηρείται στις νέες διαγνώσεις του HIV/AIDS κατά τους πρώτους δέκα
μήνες του 2021 θα πρέπει να ερμηνευθεί με προσοχή. Η εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων θα είναι εφικτή, αφού ολοκληρωθεί η αποστολή των δηλώσεων από τους υγειονομικούς φορείς της χώρας μέχρι το τέλος του έτους.

ΕΘΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ. ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ HIV/AIDS.
HIV λοίμωξη: Προκαταρκτικά επιδημιολογικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα 1/1/21 έως 31/10/21.
Διαθέσιμο εδώ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/prokatartika-dedomena-hiv-2021.pdf
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