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1 ΗIV POSITIVE WITHOUT SUPPRESSION 
OF THE VIRUS TRANSMITS TO 7 0THERS

Elimination of the Epidemic can be a 
realistic goal
Diagnose all

Treat all
Eliminate Death and Stigma



90-90-90 : Treatment for all
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PRESS RELEASE

UNAIDS warns that progress is slowing and 

time is running out to reach the 2020 HIV 

targets

New HIV infections are rising in around 50 

countries, AIDS-related deaths are not falling 

fast enough and flat resources are 

threatening success. Half of all new HIV 

infections are among key populations and 

their partners, who are still not getting the 

services they need 
Global new HIV infections have declined by just 18% in the 

past seven years, from 2.2 million in 2010 to 1.8 million in 

2017



The ranges around the estimates in this table define the boundaries within which the actual numbers lie, based on the best available information. 

Regional HIV and AIDS statistics and features  2017

Adults and children 

newly infected with HIV

Adults and children 

living with HIV

Adult and child 

deaths due to AIDS

TOTAL 36.9 million
[31.1 million–43.9 million]

1.8 million
[1.4 million–2.4 million]

940 000
[670 000–1.3 million]

Middle East and North Africa 220 000
[150 000–300 000]

18 000
[10 000–31 000]

9800
[6400–15 000]

Asia and the Pacific 5.2 million
[4.1 million–6.7 million]

280 000
[210 000–390 000]

170 000
[110 000–280 000]

Eastern Europe and central Asia 1.4 million
[1.3 million–1.6 million]

130 000
[120 000–150 000]

34 000
[25 000–41 000]

Western and central Africa 6.1 million
[4.4 million–8.1 million]

370 000
[220 000–570 000]

280 000
[180 00–410 000]

Western and central Europe and

North America
2.2 million

[1.9 million–2.4 million]

70 000
[57 000–84 000]

13 000
[9900–18 000]

Eastern and southern Africa 19.6 million
[17.5 million–22.0 million]

800 000
[650 000–1.0 million]

380 000
[300 000–510 000]

Latin America 1.8 million
[1.5 million–2.3 million]

100 000
[77 000–130 000]

37 000
[26 000–51 000]

Caribbean 310 000
[260 000–420 000]

15 000
[11 000–26 000]

10 000
[7100–17 000]



0.03=



 About 66% are in sub-Saharan Africa

 About 500 are among children under 15 years of age

 About 4400 are among adults aged 15 years and older, of whom:

─ almost 43% are among women

─ about 33% are among young people (15–24)

─ about 19% are among young women (15–24)

About 5000 new HIV infections (adults and children) a day  2017

 Διεκνϊσ, 47% των νζων μολφνςεων αφορά ςυγκεκριμζνουσ πλθκυςμοφσ κινδφνου (key populations).
 Στθ Μ. Αντολι και Β. Αφρικι 95% των μολφνςεων αφορά key populations=χριςτεσ ουςιϊν, εργάτεσ του 

ςεξ και οι ςφντροφοί τουσ
 Στθ Δ. Και Κ. Ευρϊπθ και Β. Αμερικι 90% των νζων μολφνςεων αφορά ςυγκεκριμζνουσ πλθκυςμοφσ = 

MSM και ΙVDU με τουσ ςυντρόφουσ τουσ





HIV is a hidden epidemic in the Middle East 
and North Africa. The HIV burden across 
the region is relatively low, and new HIV 
infections are largely among key 
populations that face high levels of stigma, 
discrimination and criminalization.



 >80% των γυναικϊν ςε Αλγερία και 
Αίγυπτο δεν κα αγόραηαν λαχανικά 
και φροφτα από οροκετικό μανάβθ

 >50% των οροκετικϊν ςτθν Αλγερία 
αναφζρουν άρνθςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ

 Στθν Λιβφθ, Μαρόκο και Συρία είναι 
υποχρεωτικόσ ο ζλεγχοσ πριν τθν 
πρόςλθψθ ι τθν παραμονι ςτθ χϊρα

 Σε Αίγυπτο και Συρία απαγορεφεται θ 
είςοδοσ ςτθ χϊρα αν οροκετικόσ

 Σε Αλγερία, Αίγυπτο, Λβφθ, Μαρόκο 
και Τυνθςία είναι αδίκθμα 
τιμωροφμενο με φυλάκιςθ θ 
ομοφυλοφιλία ι θ αλλαγι φφλου

 Στθ Συρία τιμωρείται θ μετάδοςθ του 
ιοφ ι θ απόκρυψθ τθσ οροκετικότθτασ

Cascade of treatment and care 





Παλαιςτίνη 
Χωρίσ δθλωμζνθ πολιτικι για τθν ζναρξθ αντιρετροιικισ 
αγωγισ, τον ζλεγχο ιικοφ φορτίου, ι το testing

Συρία, Λιβφθ, Λίβανοσ, Τουρκία χωρίσ 
ςτοιχεία

Αλγερία 
Αφξθςθ νζων μολφνςεων 39% (από το 2010)
Μείωςθ κανάτων -15%

Αίγυπτοσ : Αφξθςθ από το 2010 νζων μολφνςεων 

101% και κανάτων 66%



Μαρόκο: θ χϊρα τθσ περιοχισ με το 

καλφτερο προφιλ τθσ επιδθμίασ

Τυνηςία : Αφξθςθ από το 2010 των νζων 

μολφνςεων 12% και κανάτων 242%



Αλβανία
1400

Μαυροβοφνιο
<500Στουσ πίνακεσ τθσ WHO 

ακολουκοφν τθν ομάδα 
των χωρϊν τθσ 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ





High coverage of HIV services

for much of the last two decades

has resulted in steady progress 

towards ending the AIDS
epidemic in the region.

Late diagnosis of HIV remains a challenge in 

western and central Europe. Nearly half 

(48%) of newly diagnosed individuals in the 

European Union and European Economic 

Area in 2016 had CD4 cell counts below 350 
cells per mm3.



Κφπροσ
890 

No data

Ιςραήλ
8,874

 Δεν υπάρχουν δεδομζνα ςτθν αναφορά τθσ WHO
 Δθμοςιευμζνο το επιδθμιολογικό δελτίο του 

Υπουργείου Υγείασ 2017(November 2018)
 8, 874 PLWHIV
 87.3% know their status (first 90)
 Key populations: MSM, IVDU



Γαλλία
200,000

Ιςπανία 
150,000



Ελλάδα 
14,000

Ιταλία 
130,000



ΕΟΔΥ :ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2018







Availability of PrEP

2/3 of PrEP are given in 
Nothern America



Σύμξφη 

 Η επιδημιξλξγία και ενέλινη ςηπ επιδημίαπ ρςη λεκάμη ςηπ 

Μερξγείξσ δεμ είμαι εμιαία

 Η Εσοχπαική Μερόγειξπ ταίμεςαι μα έυει καμει ρημαμςικά 

βήμαςα ποξρεγγίζξμςαπ ςξμ έλεγυξ ςηπ επιδημίαπ, 

ρσμπξοεσόμεμη επιδημιξλξγικά με ςημ Δσςική και Κεμςοική 

Εσοώπη

 Η Μερόγειξπ ςηπ Μέρηπ Αμαςξλήπ και ςηπ Β. Ατοικήπ 

σπξλείπεςαι ρημαμςικά ρςξ Cascade διάγμχρηπ, θεοαπείαπ και 

ποόληφηπ. Βαρικό εμπόδιξ για ςη βελςίχρη ςχμ ρςόυχμ είμαι η 

παοξσρία ρςίγμαςξπ, διακοίρεχμ και πξιμικξπξίηρηπ ςηπ HIV

λξίμχνηπ και ςχμ πληθσρμιακώμ ξμάδχμ πξσ έυξσμ ςξμ 

μεγαλύςεοξ επιπξλαρμό ςηπ μόρξσ 


