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Bugün, Dünya AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) gününü anıyoruz— HIV
(İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsü bulaşmış 78 milyon insanın yanında dayanışma
içerisinde duruyor ve rapor edilen ilk HIV vakasından beri 35 milyon kişinin AIDS
hastalığından öldüğünü unutmuyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bir parçası olarak, Dünya 2030 yılına kadar AIDS
hastalığı salgınını sonlandırmayı vaat etmiştir. Ülkelerin, Kısa-Yol sayesinde, 18 milyondan
fazla kişinin hayat kurtaran HIV tedavisine ulaştırmış ve her ülke anneden çocuğa HIV
bulaşmasını neredeyse yok etme yolundadır.
AIDS salgının yeniyoruz, fakat her yerde ilerleme görmüyoruz. Yeni HIV enfeksiyonlarının
sayısı erişkinlerde azalmıyor, özellikle genç kadınlar HIV enfeksiyonu için risk faktörüdür.
Sahra-alt Afrika’da yaşayan kız çocuklarında hızlı geçiş çok tehlikelidir. Genç kadınlar üçlü
tehditle karşı karşıyadır: HIV enfeksiyonuna yüksek yakalanma riski, HIV test oranı düşüklüğü
ve HIV tedavisine devamsızlık.
Tüberküloz, rahim ağzı kanseri ve hepatit C gibi HIV enfeksiyonu ile birlikte olan ikincil
enfeksiyonlar ile yaşayan insanlar, 2020 hedefi olan AIDS hastalığında 500.000’den daha az
ölüm hedefine ulaşamama riskini taşımaktadır. 2015 yılında tüberküloz, AIDS hastalığına bağlı
ölümlerin üçte birinin nedenidir, HIV ile yaşayan kadınların rahim ağzı kanseri geliştirmesi 4 ya
da 5 kat daha fazladır. Eğer dünya 2020 hedeflerine ulaşmak istiyorsa, AIDS’li kişileri tecrit
etmekten vazgeçmelidir.
HIV tedavisine ulaşım sayesinde HIV’li kişiler daha uzun yaşamaktadır. Tedaviye para
yatırımı ile HIV ile yaşayan bireyler 50 yaşından fazla yaşamaktadır, fakat tedavi altındaki
kişilerin yaşa bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklar geliştirme riski arttığından, HIV
hastalığının ilerlemesini etkilemektedir.
Tedaviye yapılan yatırım karşılığımı vermekte ancak, HIV ile yaşayan ve tedavi gören 50
yaş üstü kişilerin, HIV hastalığının ilerlemesinde önemli etkisi olan yaşa bağlı bulaşıcı
olmayan hastalıklara yakalanma riski fazladır.
AIDS hastalığı bitmemiştir, fakat bireysel ihtiyaçlara belirli yaşam dönemlerinde cevap verilirse
bitebilir. Kişisel durumumuz ne olursa olsun, hepimizin HIV’den korunma araçlarına ve Anti
retroviral tedaviye ulaşım ihtiyacımız vardır. Herkes için ve yaşamın her döneminde yaşam
boyu yaklaşımı ile HIV’nin karmaşıklığına çözüm bulabiliriz.
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Doğumdan yaşlılığa kadar HIV korunma ve tedavi stratejilerine uygunluğun önemi
vurgulanarak, risk ve zorluklar kişilerin yaşamı boyunca değişir,
Şimdiye kadar elde edilmiş başarılar, gelecek için bir umut olmaktadır, fakat devam ederken,
çok rahat olmamayı da unutmamalıyız. Şimdi duramayız. Çocuklarımızın HIV’den arınmış bir
hayata başlamalarını, gençlerin ve yetişkinlerin HIV den arınmış bir şekilde yaşamalarını ve
herkesin AIDS den uzak bir ortamda kalabilmeleri için tedavinin daha kolay ulaşılabilir
olmasını sağlamak için ilerlemenin zamanıdır.
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The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) leads and inspires the world to
achieve its shared vision of zero new HIV infections, zero discrimination and zero AIDS-related
deaths. UNAIDS unites the efforts of 11 UN organizations—UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP,
UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO and the World Bank—and works closely
with global and national partners towards ending the AIDS epidemic by 2030 as part of the
Sustainable Development Goals. Learn more at unaids.org and connect with us on
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