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1 ARALIK 

DÜNYA AIDS GÜNÜ (2021) 

 
HIV (Human Immunodeficiency Virus), vücut sıvıları ile yayılan ve insanın bağışıklık sistemi 
hücrelerine saldırarak bağışıklık sistemini çökerten virüsün adıdır. AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome – Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu) HIV virüsü ile enfekte olmuş 
bir insan vücudunda, bağışıklık sisteminin şiddetli olarak hasar görmesi sonucu, klinik 
tablonun ağırlaşması; geç semptomatik döneme verilen isimdir. HIV virüsü ile karşılaşan 
bir kişide, hastalığın ortaya çıkmadığı ve bireylerin taşıyıcı olduğu sessiz bir dönem 
olabilmektedir. Bu sessiz dönemde kişiler tedavisiz kaldıklarında, hastalık ilerleyici bir 
seyre dönebilmektedir.1,2  
 
HIV virüsü bulaşma riski olabilecek davranış ve koşullar söz konudur. Bunlar; korunmasız 
anal veya vajinal cinsel ilişki, bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyon durumunun olması 
(frengi, uçuk, klamidya vb.), özellikle uyuşturucu kullananlarda sık uygulanan; kontamine 
iğnelerin, şırıngaların ve diğer enjeksiyon için gereken ekipman ve solüsyonların 
paylaşılması, güvenli olmayan kan ve doku nakli, steril olmayan koşullarda yapılan 
enjeksiyon ve kesme, delme işlemleri ve mesleki olarak sağlık çalışanları başta olmak üzere 
kaza ile iğne batması durumlarıdır.3 HIV, gebelik sırasında, doğum anında ve emzirme ile 
anneden bebeğe geçebilmektedir. Bu geçiş annenin antiretroviral HIV tedavi alması, 
doğumun sezeryan ile gerçekleşmesi ve doğduktan sonra bebeğe de aynı tedavinin 
uygulanması ile büyük oranda önlenebilmektedir.2 

 
HIV semptomları hastalığın evresine ve kişiden kişiye değişmektedir. Virüs ile temas 
sonrası, 2-4 hafta içinde insanların bir kısmında grip benzeri semptomlar (ateş, titreme, 
döküntü, gece terlemesi, kas ağrısı, lenf düğümünde şişme, ağız yarası vb.) olabilmektedir. 
Bazı kişilerde ise hiç semptom görülmez. Bu dönem akut dönem olarak adlandırılır. İkinci 
aşama kronik HIV enfeksiyonu dönemidir. Düzenli olarak HIV tedavisi aldığı sürece bireyler 
bu dönemde viral yükü azaltabilir, sağlığını koruyabilir ve partnerine HIV bulaştırma riskini 
yok edebilir. Son aşama, HIV virüsü taşıyıp tedavi görmeyen bireylerde, virüsün bağışıklık 
sitemini zayıflattığı, buna bağlı olarak fırsatçı enfeksiyonların ve çeşitli kanserlerin de 
görülebildiği AIDS (geç semptomatik dönem) evresidir.4 
 
Dünyada HIV salgını başladığından bu yana, 79,3 milyon kişiye HIV bulaşmıştır. 2020 yılı 
verilerine göre, 37,7 milyon insan HIV ile yaşamaktadır.2020 yılında 1,5 milyon kişi HIV ile 
enfekte olmuş, 680,000 insan ise AIDS ile ilişkili hastalıklara bağlı hayatını kaybetmiştir.5 
Ülkemizde ise; 31 Ocak 2021 tarihine kadar bildirimi yapılan 26.447 HIV ile enfekte kişi ve 
1976 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların %81,05’i erkek, %18,95’i kadındır. Vakalar en fazla 
25-34 yaş aralığında görülmektedir. Vakaların %47,2’si cinsel yolla bulaşmakta, bunların 

                                                           
1[ İnternet] https://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html Erişim:25/11/2021. 
2 [İnternet] http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/HATAM_HIV_AIDS_klinik_ozel_041217.pdf Erişim:25/11/2021. 
3 [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids Erişim:25/11/2021. 
4[İnternet] hthttps://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/symptoms-of-hivtps://www.avert.org/hiv-
transmission-prevention Erişim:25/11/2021. 
5 [İnternet] https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet Erişim tarihi:26.11.2021 
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%68,8’inin heteroseksüel cinsel ilişki yoluyla olmaktadır. Toplam vakaların %51,3’ünün 
bulaş yolu bilinmemektedir.6 
 
Dünyada 2019 aralık ayının sonlarında görülmeye başlanan COVID-19 salgını HIV ile 
yaşayan insanları da olumsuz etkilemiştir. HIV ile enfekte olan yaşlı, kalp ve/veya akciğer 
hastalıkları olan bireylerin COVID-19’a yakalanma ve ciddi semptomlar yaşama riski daha 
yüksektir. COVID-19 ciddi bir hastalıktır ve HIV ile yaşayan insanların bu virüsle temasını 
en aza indirmek ve bulaşı önlemek için önleyici tebdirler daha sıkı uygulanmalıdır. COVID-
19 nedeniyle sağlık hizmetlerinde gerçekleşen aksamaların, HIV tedavisini geciktirmesi 
önlenmelidir.7   
 
UNAIDS tarafından 1 Aralık 2020 Dünya AIDS günü organizasyonu için belirlenen tema 
“Eşitsizlikleri Sonlandırın. AIDS' i  Bitirin. Pandemilere Son Verin (End 
Inequalities. End AIDS. End Pandemics)” olarak belirlenmiştir. Dünyada AIDS ve 
diğer salgınlara neden olan eşitsizliklerin son bulması gerektiğinin altı çizilmiştir.8 DSÖ, tüm 
toplum liderlerini ve vatandaşları AIDS’e neden olan eşitsizliklerle yüzleşmeye ve temel HIV 
tedavisini alamayan insanlara ulaşmak için birlik olmaya davet etmektedir.9 
 
 

 
https://www.paho.org/en/campaigns/world-aids-day-2021 

                                                           
6 [İnternet] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html Erişim 
tarihi:26.11.2021 
7 [İnternet] https://www.unaids.org/en/covid19 Erişim tarihi:26.11.2021 
8 [İnternet] https://www.paho.org/en/campaigns/world-aids-day-2021 Erişim tarihi:26.11.2021 
9 [İnternet] https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021 26.11.2021 
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