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HIV ve AIDS’e Ülkemizin Yanıtı: 
Türkiye HIV ve AIDS Kontrol Programı

 

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus, HIV), vücudun bağışıklık
sistemine, özellikle de enfeksiyon ve hastalıklarla mücadelesine yardımcı olan (T hücreleri
olarak da bilinen) CD4 T hücrelerine zarar veren bir virüstür. HIV, belirli önlemler ve tedavi
alınmadığında kan, meni, vajinal sıvılar ve anne sütü gibi belirli vücut sıvıları yoluyla
aktarılabilir. HIV tedavi edilmezse, bağışıklık sisteminin hasar görmesinden kaynaklanan
semptomlar ve enfeksiyonlar tablosu olan Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu’na
(Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS) yol açabilir. Özetle HIV ve AIDS birbirinden
farklıdır. 

Vücuttaki HIV miktarını baskılayabilen ve HIV’in başkalarına aktarılmasını önleyebilen etkili
bir tedavi yöntemi olan antiretroviral tedavinin (Antiretroviral treatment, ART)
geliştirilmesiyle birlikte HIV tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildi. ART uygulanan HIV
pozitif kişiler, AIDS evresine gelmeden herkes gibi sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam
edebilir, çalışabilir, enfekte olmayan bebek sahibi olabilirler. HIV pozitif gebe kadınlar vajinal
doğum dahi yapabilirler. Bir kişi AIDS evresinde tanı alsa dahi, başarılı ART’ler ile sağlığına
hızla geri kavuşabilir. 

Her toplumda, toplumun her kesiminde ve her meslek grubunda HIV pozitifler vardır ve HIV,
özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde küresel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın (UNAIDS) Temmuz 2022’de yayınladığı
küresel rapora göre; 2021 itibarıyla dünya çapında HIV ile yaşayan yaklaşık 38,4 milyon
insan vardır. HIV pandemisinden en fazla etkilenen bölge olan Afrika’da pandemiye verilen
yanıt ile yeni tanı sayıları azalıyor olsa da, Türkiye gibi HIV yanıtı gelişmemiş ülkelerde yeni
tanı sayıları hızla artmaya devam etmekte. HIV, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler dolayısıyla
gençler, kadınlar, LGBTİ+lar, seks işçileri ve damar içi madde kullanan kişiler dahil olmak
üzere hak ihlallerine maruz kalan çeşitli toplulukları daha ağır bir şekilde etkiler.

Öte yandan 13 Ocak 2020'de tanımlanan Covid-19 virüsünün sağlık sistemi üstünde yarattığı
yük de HIV yayılımının önlenmesine yönelik çabaları olumsuz yönde etkiledi. Covid-19
pandemisinde; getirilen kısıtlamalar, Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin (GDTM’ler)
kapatılması, hem devlet hem de özel merkezlerin sadece Covid-19 üzerine çalışması ve
insanların Covid-19 ile enfekte olma endişesi ile sağlık kuruluşlarına başvuramamaları gibi
nedenlerle yeterli ölçüde HIV testi yapılamadı. HIV pozitif kişiler test olamadıkları için
tanılarını netleştiremedi, tanı almış olanlar açık randevu bulamadıkları için tedaviye
başlayamadı, ilaca başlamış olanlarda ise tedavi başarısı veya başarısızlığı izlenemedi.



Bunların sonucunda HIV pozitif pek çok kişinin geç dönemde, yani AIDS evresinde tanı aldığı
hala gözlemlenmekte. Diğer yandan, durumunu bilmeyen ve/ya tedavi altında olmayan
HIV’le yaşayan kişilerin viral yüklerinin ‘Belirlenemeyen=Bulaşmayan’ düzeyine gelememesi,
HIV yayılımının devam etmesi anlamına geliyor. Tüm bunlar da küresel hedefe verilecek
yanıtın oldukça gecikmesine neden oldu. 

2014 yılında UNAIDS, HIV’e dair yukarıda belirttiğimiz sorunların çözümü olacağını
düşündüğü 90-90-90 hedeflerini yayınlamıştı. Birçok ülke bu hedeflere erişmiş olsa da
dünya genelinde hedeflerin gerisinde kalındığı görülmekte. UNAIDS, 90-90-90 hedeflerini
Aralık 2020'de 95-95-95+95 hedefleri olarak güncelledi. Bu hedefler, 2030 yılına kadar HIV
yükünü önemli ölçüde azaltmak ve HIV yayılımını sona erdirme nihai hedefine ulaşılmasına
yardımcı olmaya yöneliktir.

 Tüm dünya genelinde HIV’le yaşayanların yüzde 95’inin HIV testi olup statülerini   

       Bu çerçevede belirlenen dört temel hedef şunlardır:

1.
       öğrenmeleri, 
   2. HIV pozitif statüsünü öğrenenlerin yüzde 95'inin tedaviye erişmesi, 
   3. Tedaviye başlayanların yüzde 95'inin viral yüklerinin  (kandaki HIV miktarının
       ölçülemeyecek düzeye gelip baskılanması (yani Belirlenemeyen=Bulaşmayan 
       seviyeye gelmesi),
   4. Tanı alıp tedaviye başlayan ve viral yükü baskılanmış olan HIV’le yaşayanların yüzde  
       95'inin sahip oldukları hakları damgalanma ve ayrımcılık yaşamadan kullanabilmeleridir.

 

Kısaca 95-95-95+95 çerçevesi, HIV’le yaşayanların HIV testi, tedavisi ve bakım hizmetlerine
erişimi ve HIV aktarımının etkili bir şekilde önlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Hedeflerin
konulduğu tarihten itibaren HIV’e verilen yanıtta önemli bir ilerleme kaydedilmiş olmakla
birlikte, HIV yayılımı ve HIV önleme ve tedavi hizmetlerine erişimde önemli eşitsizlikler
devam etmektedir.

95-95-95+95 hedeflerine ulaşılmasının önündeki başlıca engellerden biri, HIV’le yaşayan
insanların HIV statülerinden haberdar olabilmeleri için uygun koşulların yaratılamamasıdır.
UNAIDS’e göre, 2021’de HIV’le yaşayan insanların yalnızca yüzde 85’i HIV ile yaşadıklarının
farkındadır. Bu oran Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde daha düşüktür. Özellikle
HIV'i çevreleyen damgalama ve ayrımcılığın test ve tedavi hizmetlerine erişimi
engelleyebildiği düşük ve orta gelirli ülkelerde, kişilerin HIV statülerini öğrenmek için gerekli
adımları atmaları büyük bir zorluktur.

UNAIDS’e göre 2021 yılında 38,4 milyon kişinin HIV’le yaşadığı bilinirken, bu kişilerin yaklaşık
28,7 milyonunun (yüzde 75) ART’ye erişim sağlayabildiği tahmin edilmekte, 10,2 milyon
kişiyse antiretroviral ilaçlara erişememekte. 

https://www.pozitifiz.org/post/b-b-belirlenemeyen-esittir-bulasmayan-ne-demek


2021 yılında yeni enfekte olanların sayısı ise 1,5 milyon. 2021 yılı içinde HIV statülerini
öğrenerek, HIV’le yaşamaya başlayan kişilerin yüzde 88'i ART'ye erişti ve ART kullanan
kişilerin yüzde 92'sinin HIV viral yükleri baskılandı. Bununla birlikte, ART'ye erişim, birçok
düşük ve orta gelirli ülkede bir sorun olmaya devam ediyor. HIV’le yaşayan birçok insan,
kaynak eksikliği veya yetersiz sağlık sistemleri nedeniyle test ve tedaviye erişemiyor.

Dahili ve harici (vajina ve penis) kondomlar, oral kondom, temas öncesi profilaksi
(TÖP/PrEP) ve temas sonrası profilaksi (TSP/PEP) gibi etkili müdahalelerin HIV aktarımını
azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Ahlakçı, bilimsel verileri kabul etmeyen ve gerici
politikalar sebebiyle, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede bu önlem araçlarına erişim
sınırlı olmaya devam etmekte.
İlk vakanın görüldüğü 1981 yılından 2021’deki son verilere kadar, HIV ile yaşayan tüm
insanların yüzde 85'i HIV statülerini biliyor, yüzde 75'i tedaviye erişiyor ve yüzde 68'inin viral
yükü baskılanmış durumda. Dolayısıyla yalnızca 2021 yılına baktığımızda 95-95-95+95’in
ikinci ve üçüncü hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme görmekle birlikte, tüm vakaları
düşündüğümüzde hedeflere ulaşmak için önümüzde halen uzun bir yol olduğunu
söyleyebiliriz. 

Türkiye, ikinci ve üçüncü basamakta yer alan tedavi ve viral baskılamada oldukça başarılı
durumda. Ancak ilk sırada yer alan test ve dördüncü sırada yer alan damgalanma, ayrımcılık
ve hak ihlallerini engellemede, beklenen hedefin oldukça gerisinde olduğunu söylemek
mümkün. Ülkemizdeki son verilere göre HIV pozitif olduğunu bilenlerin oranının yaklaşık
yüzde 38 olduğu tahmin ediliyor. Başka bir deyişle, her 10 HIV pozitiften altısı tanısız olduğu
için tedaviye erişme ve viral yüklerini baskılama aşamalarına geçemiyor.

UNAIDS’e göre, 95-95-95+95 hedeflerine ulaşılması, 2030 yılına kadar 28 milyon yeni HIV
enfeksiyonunu ve 21 milyon HIV ile bağlantılı kaybı önleyebilir. Bunun HIV yayılımı üzerinde
büyük bir etkisi olacak ve HIV'in küresel sağlık politikalarındaki genel maliyet ve hizmet
yükünün azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, 95-95-95+95 hedeflerine ulaşılmasıyla yeni
HIV enfeksiyonlarının önlenmesi, HIV tedavisi ve bakımının maliyetini azaltacağından dolayı
ekonomik faydalar da sağlayacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için anahtar stratejilerden biri, HIV testi ve danışmanlık hizmetlerine
erişimi artırmaktır. Bu, HIV testi hizmetlerinin mevcudiyetinin ve erişilebilirliğinin artırılmasının
yanı sıra insanların HIV testi yaptırmasını engelleyebilecek damgalama ve ayrımcılığın da
önemle ele alınmasını içerir. Diğer bir strateji, HIV’le yaşayan tüm insanların eşit bir şekilde
ART’ye erişimini artırmaktır. Bu, ART merkezlerinin sayısını artırmak ve ART uygulama
verimliliğini artırmak gibi çeşitli yollarla başarılabilir.

    95-95-95+95 hedeflerine ulaşmak için çok yönlü bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu ve bu  
    stratejilerin ülke koşullarına göre çeşitli kombinasyonlarını uygulamanın yerinde 
    olacağı unutulmamalıdır. Türkiye açısından 95-95-95+95 hedeflerine ulaşmak için 
    önem taşıyan temel stratejiler şöyle özetlenebilir:

 



Hiçbir kimlik bilgisi vermeden ve ücretsiz olarak HIV testi yaptırılmasına
olanak tanıyan Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin (GTDM)
arttırılması,

HIV testi yaptırma konusunda bilinçlendirme sağlanması ve gezici test
merkezlerinin açılması,

Temas Öncesi Profilaksi’nin (TÖP) geri ödeme sistemine dahil edilmesi,

HIV’i önlemede etkili olan kondom ve TÖP’ün kullanımının teşvik edilmesi,

Sağlık sistemlerinin HIV önleme ve tedavi hizmetlerini sunabilmelerini
sağlayacak şekilde güçlendirilmesi,

Yeni HIV önleme ve tedavi seçeneklerinin araştırılması ve geliştirilmesinin
teşvik edilmesi.
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