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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 

Η 1η ∆εκεµβρίου έχει θεσπιστεί από το 1988 ως Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS µε 
απόφαση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Όλοι πλέον γνωρίζουµε την σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει 
βρεθεί αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισής του  νόσηµατος, το οποίο εξακολουθεί 
να αποτελεί µείζον πρόβληµα της ∆ηµόσιας Υγείας.  

Από την εµφάνιση της νόσου το 1981 και µέχρι σήµερα, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω 
από 35 εκατοµµύρια άνθρωποι. Αποδείχτηκε τελικά µία από τις φονικότερες παγκόσµιες 
επιδηµίες. Οι ηγέτες του κόσµου δεσµεύτηκαν οµόφωνα για τον τερµατισµό της 
επιδηµίας του AIDS µέχρι το 2030 ως µέρος της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Για το 2016 το θέµα του εορτασµού σε ελεύθερη µετάφραση είναι: «Σηκώστε τα 
χέρια στην πρόληψη ( Hands up for Prevention)». 

Ο ιός HIV της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) µολύνει τα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήµατος, καταστρέφοντας ή αλλοιώνοντας τη λειτουργία τους, µε 
αποτέλεσµα να εξασθενεί το αµυντικό σύστηµα του ανθρώπου απέναντι στις λοιµώξεις 
και σε ορισµένα είδη καρκίνου. 

Μεταδίδεται µέσω της σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη, της µετάγγισης 
µολυσµένου αίµατος και της κοινής χρήσης µολυσµένων βελονών, συριγγών, 
χειρουργικού εξοπλισµού ή άλλων αιχµηρών αντικειµένων. Μπορεί, επίσης, να 
µεταδοθεί από τη µητέρα στο παιδί της (κάθετη µετάδοση) κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης, του τοκετού και του θηλασµού. 

Ο ιός δεν κάνει διάκριση µεταξύ φύλου, ηλικίας, φυλής ή οικονοµικής κατάστασης . Όλοι 
οι άνθρωποι µπορεί να µολυνθούν εάν δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες προστασίας. 

Επιπλέον η επιδείνωση των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στη 
χώρα µας  δηµιουργούν ευνοϊκό υπόστρωµα για αύξηση της διασποράς του ιού και 
επέκταση σε πληθυσµιακές οµάδες πέραν των µέχρι σήµερα πληττοµένων. 

Μετά από 30 χρόνια, η προκατάληψη εξακολουθεί να υφίσταται στην κοινωνία και τα 
φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού γίνονται συνεχώς πιο έντονα, ενώ οι οροθετικοί 
ζουν στιγµατισµένοι. 

Παρά την οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα µας  η πολιτεία πρέπει να επανεξετάσει 
τις δαπάνες που διατίθενται  σ’ αυτόν τον τοµέα, και να  οργανώσει και υποστηρίξει 
εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσµού γύρω από το 
HIV/AIDS, µε στόχο την πρόληψη, αλλά και την καταπολέµηση του κοινωνικού 
στιγµατισµού 
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