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Εκτίμηση του μελλοντικού φορτίου του HIV στους χρήστες 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ελλάδα και αξιολόγηση 
παρεμβάσεων εξάλειψης της νόσου
Γκούντας Η.,1,2 Τουλούμη Γ.,2 Σουλιώτης Κ. 1

Εισαγωγή/Σκοπός: Η λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV) αποτελεί μείζον 
πρόβλημα δημόσιας υγείας, με τον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) να αποτε-
λεί μια από τις σημαντικότερες ομάδες κινδύνου. Πρόσφατα, παγκόσμιοι φορείς έθεσαν ως στόχο την 
εξάλειψη του HIV μέχρι το 2030. Ως εξάλειψη ορίζεται η μείωση της επίπτωσης κατά 90% το 2030 σε σχέση 
με το 2010. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμήσει το μελλοντικό φορτίο του HIV ανάμεσα 
στους ΧΕΝ της Ελλάδος, και να αξιολογήσει αν η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά εξάλειψης του HIV.

Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε στοχαστικό μαθηματικό μοντέλο που προσομοιώνει τη μετά-
δοση της HIV λοίμωξης στον πληθυσμό των ΧΕΝ. Το μοντέλο παραμετροποιήθηκε στους εκτιμώμενους 
επιπολασμούς, στις νέες διαγνώσεις και ενάρξεις θεραπειών των ΧΕΝ της Ελλάδος, σύμφωνα με τα δε-
δομένα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά κατά το διάστημα 
2002-2018. Καθώς η επίπτωση του 2010 επηρεάζεται από την επιδημία του HIV ανάμεσα στους ΧΕΝ της 
Αθήνας, ως χρονιά αναφοράς για το μοντέλο μας επιλέχθηκε το 2015 και ορίζοντας της μελέτης το διά-
στημα 2015-2035.

Αποτελέσματα: To μοντέλο εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι ίδιες τάσεις (βασικό σενάριο), η επίπτω-
ση στους ενεργούς ΧΕΝ θα μειωθεί το 2035 κατά 70% σε σχέση με το 2015. Για να εξαλειφθεί ο HIV μέχρι 
το 2035, θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά ο χρόνος από την μόλυνση μέχρι τη διάγνωση από τα 2,5 περί-
που έτη στο 1 έτος, να περιορισθεί το ποσοστό που χάνονται από την παρακολούθηση από το 6% στο 
1% και να αυξηθεί σταδιακά η κάλυψη των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης (ΠΜΒ) από το 44% στο 
82% το 2035. Αν ακολουθήσουμε την παραπάνω στρατηγική, η επίπτωση το 2035 θα μειωθεί κατά 95% 
σε σχέση με το 2015. 

Αν πραγματοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις χωρίς την αύξηση των ΠΜΒ, δεν θα επιτευχθεί ο 
στόχος της εξάλειψης του HIV καθώς η επίπτωση θα μειωθεί κατά 79% το 2035 σε σχέση με το 2015.

Συμπεράσματα: Αν συνεχιστεί η ίδια στρατηγική, η Ελλάδα δεν θα πετύχει να εξαλείψει την νόσο 
στους ΧΕΝ μέχρι το 2035. Για να εξαλειφθεί ο HIV στους ΧΕΝ της Ελλάδας χρειάζεται να μειωθεί ο χρό-
νος από την μόλυνση μέχρι τη διάγνωση, να μεγιστοποιηθούν τα ποσοστά συγκράτησης στη θεραπεία 
και να αυξηθεί σημαντικά η κάλυψη των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης. Η ανάλυση θα πρέπει να 
επαναληφθεί και μετά το τέλος της COVID-19 επιδημίας για να συμπεριληφθεί η επίπτωσή της στην 
πορεία εξάλειψης της HIV λοίμωξης. 
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