
 

 

∆ελτίο Τύπου 

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 
 
 

Η Γαλλία έκανε ένα αποφασιστικό βήµα στη µάχη κατά του HIV/AIDS εγκρίνοντας την 

πρόσβαση στην PrEP (Προφύλαξη πριν την Έκθεση) για τους πληθυσµούς που διατρέχουν 

αυξηµένο ρίσκο HIV λοίµωξης 

 

Η χρήση Προφύλαξης πριν την Έκθεση (PrEP), δηλαδή όταν κάποιος οροαρνητικός παίρνει αντιορετροϊκά 

φάρµακα που γενικά συνταγογραφούνται σε οροθετικούς ασθενείς, έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Μια αµερικανική έρευνα του 2010 η οποία πρώτη έδειξε ότι η PrEP είναι αποτελεσµατική και 

ασφαλής για Άντρες που κάνουν Σεξ µε Άντρες (ΑΣΑ), επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και η δυνητική 

αποτελεσµατικότητα της PrEP βρέθηκε να είναι ακόµα µεγαλύτερη. Η µελέτη Ipergay του ANRS που 

διενεργήθηκε σε Άντρες που κάνουν Σεξ µε Άντρες έδειξε ότι η κατά-περίπτωση (on-demand) χορήγηση 

PrEP (την ώρα της έκθεσης σε ρίσκο) µείωσε το ρίσκο λοίµωξης κατά 86% σε σύγκριση µε το εικονικό 

φάρµακο. 

 

Η αξία αυτής της στρατηγικής πρόληψης φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται σε διάφορα τρέχοντα προγράµµατα 

που εφαρµόζουν την PrEP σε πληθυσµούς µε αυξηµένο ρίσκο, και ειδικά στις ΗΠΑ. 

 

Όταν συνδυάζεται µε µέσα πρόληψης επιβεβαιωµένης αποτελεσµατικότητας –προφυλακτικά, συχνός 

έλεγχος ατόµων που βρίσκονται σε αυξηµένο ρίσκο HIV λοίµωξης, άµεση έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας 

σε ανθρώπους µε πρόσφατη λοίµωξη– η PrEP µπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου που έχει 

θέσει το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το AIDS (UNAIDS): Να τελειώσει η επιδηµία του AIDS 

µέχρι το 2030! 

 

«Η απόφαση της Marisol Touraine, Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και ∆ικαιωµάτων των 

Γυναικών, είναι τεράστιας σηµασίας» υποστήριξε ο Καθηγητής Jean-François Delfraissy, ∆ιευθυντής του 

ANRS. «Θα βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόµενους –επαγγελµατίες υγείας, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 

δηµοτικές αρχές, ερευνητές– να δουλέψουν µαζί για έναν νέο στόχο: την εξάλειψη του HIV». «Αυτή η 

απόφαση» πρόσθεσε ο Καθηγητής Delfraissy, «πρέπει τώρα να ανοίξει τον δρόµο της έγκρισης της PrEP 

και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες» 

 

Ερευνητές που κινητοποιήθηκαν από το ANRS θα εκτιµήσουν την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

που στοχεύουν σε συγκεκριµένους πληθυσµούς και τον αντίκτυπό τους στην HIV/AIDS επιδηµία. Θα 

κινητοποιηθούν επίσης µαζί µε συναδέλφους τους από χώρες µε περιορισµένους πόρους σε προγράµµατα 

επιχειρησιακών ερευνών στα οποία θα εκτιµηθεί η χρήση της PrEP σε ευάλωτους πληθυσµούς, και ειδικά 

σε γυναίκες. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


