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Παθήσεις ενδεικτικές HIV λοίμωξης σε ασθενείς  
που διαγνωστηκαν με HIV λοίμωξη κατά την περίοδο  
2019-2020 στη μονάδα λοιμώξεων του Γ.Ν.Α.«Λαϊκό»
Μαστρογιάννη Ε., Μπασούλης Δ., Ηλιάδη Ε., Ψυχογυιού Μ.

Σκοπός: Να αναδειχθεί η σημασία των παθήσεων ενδεικτικών HIV λοίμωξης καθώς και των παθήσε-
ων που σχετίζονται με σημαντικό επιπολασμό μη διαγνωσθείσας HIV λοίμωξης, έτσι ώστε να υπάρχει 
κλινική υποψία και να πραγματοποιείται έλεγχος για HIV λοίμωξη σε πρωιμότερο στάδιο, πριν την εμ-
φάνιση σοβαρών επιπλοκών της νόσου.

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη καταγραφής παθήσεων ενδεικτικών ή σχετι-
ζόμενων με HIV λοίμωξη (ΠΕΣHIV) που προέκυψαν από τη λήψη ιστορικού και τα δεδομένα της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης. Στη μελέτη περιελήφθησαν ασθενείς που διαγνώστηκαν με HIV λοίμωξη 
στη Μονάδα Λοιμώξεων της Ά  Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ” κατά τα έτη 2019-2020. 

Αποτελέσματα: Συνολικά περιελήφθησαν 30 ασθενείς, 83.3% άνδρες, 76.7% Έλληνες. 76.7% ανήκαν 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου (MSM, χρήστες IV ουσιών). Ασθενείς με καθυστερημένη διάγνωση (late 
presenters) ήταν το 80%. Καταγράφηκαν 57 εκδηλώσεις ΠΕΣHIV σε 26 άτομα, ενώ μόλις 4/30 (13.3%) 
δεν είχαν εκδηλώσεις πριν τη διάγνωση. Επίσκεψη σε γιατρό για εκτίμηση πραγματοποιήθηκε μόνο στο 
59.6% (34/57) των περιπτώσεων και αφορά μόνο 19/26 ασθενείς με εκδηλώσεις. Οι συχνότερα καταγε-
γραμμένες ΠΕΣHIV ήταν: λοίμωξη αναπνευστικού (15.8%), ΣΜΝ (14%), παθολογική απώλεια βάρους 
(12.3%), εξανθήματα (10.5%) και κυτταροπενίες (10.5%). Οι συχνότερα εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότη-
τες ήταν: παθολόγοι (38.2%), δερματολόγοι (11.8%), γενικοί ιατροί (8.8%), ενώ σε 8.8% των περιπτώσε-
ων, οι ασθενείς νοσηλεύθηκαν και έγινε εκτίμηση από πολλαπλές ειδικότητες. Έλεγχος για HIV συνεστή-
θη μόνο στο 30% των επισκέψεων, ενώ οι ασθενείς για τους οποίους καταγράφεται τουλάχιστον μία 
χαμένη ευκαιρία για πρώιμη διάγνωση είναι 78.9% (15/19). 

Συμπεράσματα: Από την καταγραφή διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός ασθενών είχε εκδηλώ-
σεις που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε πρώιμη διάγνωση HIV. Ένα σημαντικό ποσοστό 
επέλεξε να μην έρθει σε επαφή με το σύστημα υγείας, ενώ σε πολλούς που εκτιμήθηκαν από επαγγελ-
ματίες υγείας, δεν συνεστήθη ο κατάλληλος έλεγχος. Πρέπει αφενός να γίνει προσπάθεια για να είναι 
ευκολότερη η πρόσβαση σε δομές υγείας σε πληθυσμό που ενδεχομένως αισθάνεται στιγματισμένος 
και αφετέρου χρειάζεται ευαισθητοποίηση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, ώστε να αναγνωρίζονται οι παθήσεις που σχετίζονται με HIV λοίμωξη και να 
γίνεται η διάγνωση της HIV λοίμωξης σε πρωιμότερο στάδιο.
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