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HIV;
Tedavi 
edilebilir 
kronik bir 
enfeksiyon 
hastalığı…



Belirlenemeyen=Bulaştırmaz





• Stigma
• Cinsiyet 

eşitsizliği/şiddet
• Cezalandırıcı yasalar 

ve politikalar

• Risk altındaki 
bireylerin korunması

• Adolesan ve çocuklarda 
95-95-95 hedefine 
ulaşım

• Kadınların üreme 
sağlığı merkezine 
ulaşması

• Vertikal geçişin 
engellenmesi

• Tbc önleyici tedavi 
alınması



• 21 Milyon AIDS-ilişkili ölüm
• 5.9 milyon çocuk enfeksiyonu
• 28 milyon HIV enfeksiyonu

önlenecek….

• Ekonomik getirisi 15 kat!
• HIV tedavisi için harcanan 24 milyar dolar ek maliyet 

önlenecek….





Dünya ne durumda?

% 84 %87 %90

2020’NİN SONUNDA…







Ülkemiz ne durumda?
• 1985: İlk vaka- Bildirimi Zorunlu hastalıklar 
• 1986: Kan –Kan ürünlerinin taranması
• 1987: Serolojik testler
• 1994: HIV-AIDS bildirimleri kodlu hale getirildi
• 1996: Ulusal AIDS Komisyonu- ART geri 

ödemesi
• 2011: ‘Hedefe Yönelik Sürveyans’ 

(Tüberküloz- CYBH taranması)
• 2013: ilk Ulusal HIV/AIDS rehberi



• CD4 den bağımsız her hastaya tedavi…



Hedeflere ne kadar 
yakınız?



• 2019 
• 2382 hasta kohortu
• İlk 90: %72 (2016) -74 (2017)
• İkinci 90: %92
• Üçüncü 90: %70.2



• 2011-2016
• 3242 hasta kohortu + 

Sağlık bakanlığı hasta 
verileri

• PLWH:
• Tanı alan: %41.1
• Tedavi alan: %36.16
• Viral suprese: %31



• Kalibrasyon dönemi: 
2005-2019

• Tahmin dönemi: 2020 
ve sonrası

• Tanı-test oranlarının 
iyileştirilmesine dayalı 
3 ayrı senaryo

• Mevcut tedavi basamaklarında herhangi bir 
iyileşme olmaması durumunda HIV insidansı
ve prevalansı önümüzdeki 20 yılda çok 
yüksek rakamlara çıkacak

• Mevcut sağlık sistemine ciddi bir yük 
oluşturacak



Neler yapabiliriz?
• Yaşa göre yeterli cinsel 

eğitim
• HIV farkındalığının 

arttırılması- farkındalık 
projeleri-

• Kolay test imkanı-
anonim test merkezleri-

• Ulaşılması zor gruplara 
ulaşmak

• STK’ların desteklenmesi
• Risk altındaki bireylere 

PrEP



Yolumuz uzun…
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