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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται συνεχής ανοδική τάση στην επίπτωση της σύφιλης και
άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ). Η αύξηση αυτή στις βιομηχανικές χώρες
εντοπίζεται σε μεγάλη αναλογία σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων ανδρών με επικίνδυνη σεξουα-
λική συμπεριφορά και αντανακλά επίταση, αλλά και εξάπλωση της συμπεριφοράς αυτής.
Στις αιτίες του φαινομένου περιλαμβάνονται σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές
μεταβολές, αλλά και εξελίξεις στη θεραπεία και την φαρμακευτική πρόληψη της HIV λοίμωξης,
που σε μεγάλο βαθμό απαλλάσσουν από τον φόβο της.
Με τα δεδομένα αυτά, η Δημόσια Υγεία πρέπει να επαγρυπνά για την αντιμετώπιση της επιδεί-
νωσης αυτής, αναπροσαρμόζοντας τις στρατηγικές πρόληψης.
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Tα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) απο-
τελούν μείζονα προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας
σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από ένα εκατομμύ-
ριο άνθρωποι μολύνονται κάθε μέρα από ένα ΣΜΝ.
Μεταξύ αυτών σημαντική θέση κατέχει η σύφιλη, της
οποίας η ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε περισσότερα
από 6 εκατομμύρια περιπτώσεις, στις ηλικίες 15-49
ετών.1 Η πλειονότητα αυτών των κρουσμάτων εντο-
πίζεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και
στις ανεπτυγμένες παρατηρείται συνεχής, σημαντική
αύξηση των κρουσμάτων από εικοσαετίας.

Η σύφιλη ταλαιπώρησε για πολλούς αιώνες την αν-
θρωπότητα, είτε ως ενδημική νόσος, είτε με μεγάλες
επιδημικές εξάρσεις. Στην Ευρώπη η πρώτη μεγάλη
επιδημία σύφιλης χρονολογείται από τα τέλη του 15ου
αιώνα, εμφανισθείσα με την εισβολή του Καρόλου του
Η΄ της Γαλλίας στο διαφιλονικούμενο βασίλειο της Νά-
πολης (1495). Έκτοτε η νόσος ήταν συνεχώς παρούσα,
με εξάρσεις σε περιόδους οικονομικών κρίσεων ή πο-
λεμικών συρράξεων, όπως στους δύο παγκοσμίους
πολέμους. Με την καθιέρωση της πενικιλλίνης στη θε-
ραπεία της σύφιλης (1947), με την βελτίωση των δια-
γνωστικών εξετάσεων, αλλά και με την συμβολή
σοβαρών υγειονομικών μέτρων των μεταπολεμικών
κυβερνήσεων, η επίπτωση της νόσου μειώθηκε θεα-
ματικά.2

Ανάλογη ήταν η πορεία της σύφιλης στην Αμερι-
κανική ήπειρο. Στις ΗΠΑ, μετά την επιδημιολογική κο-
ρύφωση του 1940, και κατά την δεκαετία 1947-1956,
η ετήσια επίπτωση μειώθηκε από 66,9 σε 3,9 περι-
πτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.2 Έκτοτε, καταγρά-
φονται μικροεξάρσεις, κατά προσέγγιση ανά δεκαετία,
αντικατοπτρίζοντας μεταβολές στην σεξουαλική συμ-
περιφορά ομάδων και πληθυσμών. Στα τέλη της δε-
καετίας των ’70 και αρχές των ’80, τα κρούσματα εν-
τοπίζονταν συχνότερα σε ομοφυλόφιλους άνδρες με
επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά.

Μετά την εμφάνιση του HIV, και ιδιαίτερα την δε-
καετία των ’90, η συχνότητα της σύφιλης μειώθηκε
σημαντικά. Ο φόβος του AIDS, αλλά και η αυξημένη
θνητότητά του, οδήγησαν σε διάλυση σεξουαλικών
δικτύων,3 ενώ πιθανώς επέδρασαν και οι μαζικές ενη-
μερωτικές εκστρατείες για προώθηση του “safer sex”
καταλήγοντας στην μεγάλη μείωση των κρουσμάτων
της σύφιλης και άλλων ΣΜΝ. 

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, το 1999 το CDC εκπό-
νησε και δημοσιοποίησε «Εθνικό Πρόγραμμα για την
εξάλειψη της σύφιλης από τις ΗΠΑ»4 και τo 2000 κα-
ταγράφηκε η μικρότερη από ποτέ συχνότητα σύφι-
λης, με 2,1 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.5

Aμέσως μετά όμως, και ως τραγική ειρωνία, άρχισε η
εμφάνιση συρροών νέων κρουσμάτων της νόσου, που
γρήγορα ανεδείχθησαν σε πραγματική τάση αύξησής

τους. Κατά το διάστημα 2005-2013 ο ετήσιος αριθμός
περιπτώσεων διπλασιάσθηκε, ανερχόμενος από τις
8.724 στις 16.663.

Ο μεγάλος όγκος των κρουσμάτων αυτών εντοπί-
σθηκε σε ομοφυλόφιλους άνδρες, ως απόρροια ανα-
ζωπύρωσης της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού
κινδύνου. Στις ΗΠΑ η αναλογία των ομοφυλόφιλων
ανδρών στο σύνολο των περιπτώσεων ανέρχεται στο
65% και με συνεχώς αυξητική τάση.2,6 Tο 2014 η ετή-
σια επίπτωση σε ομοφυλόφιλους άνδρες ήταν 11,7
περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ το 2018
είχε ανέλθει σε 18,7 ανά 100.000.7

Ανάλογη είναι η πορεία της σύφιλης στις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, όχι όμως και σε αυτές της ανατολι-
κής Ευρώπης.

Στις χώρες της Α. Ευρώπης, και ιδιαιτέρως αυτές της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σημειώθηκε δραματική
αύξηση της συχνότητας της σύφιλης και των άλλων
ΣΜΝ την δεκαετία των ’90. Ενώ στα 1980-1991 η ετή-
σια επίπτωση της σύφιλης ήταν κάτω των 2 περιπτώ-
σεων ανά 100.000 πληθυσμού, ανήλθε στα 86 ανά
100.000 το 1994 και 172,1 το 1995.8 H έκρηξη αυτή
αποδίδεται στην πτώση του πολιτικού καθεστώτος
την περίοδο αυτή, που οδήγησε σε μεγάλη μείωση
του κατά κεφαλήν εισοδήματος, διόγκωση της φτώ-
χειας και της ανεργίας, αύξηση της πορνείας και της
χρήσης ναρκωτικών, αύξηση της ατομικής ανασφά-
λειας και αβεβαιότητας, υποβάθμιση υπηρεσιών
υγείας και εξάπλωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς
υψηλού κινδύνου.8,9 Την επόμενη δεκαετία οι συχνό-
τητες της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ σημείωσαν
κάμψη, χωρίς να πλησιάσουν όμως τα προ της κρίσης
επίπεδα και παραμένοντας σε επίπεδα υψηλότερα
από αυτά της Δ. Ευρώπης.

Στην Δυτική Ευρώπη, οι τάσεις είναι σταθερά ανο-
δικές από το 2000, και ιδιαιτέρως μετά το 2010. Η με-
γαλύτερη συχνότητα (>60%) εντοπίζεται σε ομοφυ-
λόφιλους άνδρες, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη
HIV(+). Κατά την τελευταία επταετία μάλιστα, τα κρού-
σματα αυξήθηκαν πάνω από 70%, με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις σε Ισλανδία (876%), Ιρλανδία (224%), Αγγλία
(153%) και Γερμανία (144%).10 Συνολικά, στις χώρες
της Ευρωπαϊκής ένωσης, ο αριθμός των περιπτώσεων
επί ομοφυλόφιλων ανδρών το 2016 ήταν αυξημένος
κατά 164% σε σχέση με το 2010.11

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, η σύφιλη
αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα έως τα μέσα του
20ού αιώνα. Το 1910, έτος έναρξης της λειτουργίας
του νοσοκομείου «Α. Συγγρός», εξετάσθηκαν συνο-
λικά 1.156 ασθενείς, από τους οποίους οι 560 (49%)
είχαν σύφιλη. Στην πορεία οι νέες διαγνώσεις μειώθη-
καν σημαντικά, και στα τέλη της δεκαετίας των ’80
οριακά μόνον ανέρχονται σε διψήφιο αριθμό. Έτσι,
ενώ το 1984 καταγράφηκαν 804 κρούσματα, το 1995



διαγνώσθηκαν μόλις 19 και το επόμενο έτος (1996) 27
περιπτώσεις.12 Στο διάστημα μεταξύ 1990-1996, στο
νοσοκομείο «Α. Συγγρός» διαγνώσθηκαν 288 συνο-
λικά ασθενείς, με ελαφρά ανοδική τάση μεταξύ αλλο-
δαπών ασθενών.13 Από το 2000 και μετά αρχίζει και
στην Ελλάδα άνοδος της ετήσιας επίπτωσης, με τις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται σε Έλληνες
ομοφυλόφιλους άνδρες σε αναλογία ακόμη και άνω
του 60%.14 Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δη-
μόσια Υγείας για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 ανα-
φέρουν συνολικό αριθμό κρουσμάτων 245, 274, 363
και 300 αντιστοίχως.15 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
αν και η σύφιλη στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικώς δη-
λούμενο νόσημα, στην πραγματικότητα, κρούσματα
δηλώνονται μόνον από το Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»,
το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης, τις Μονάδες λοιμώξεων που παρακο-
λουθούν HIV- ασθενείς και σπανιότατα από άλλες
πηγές.15 Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η πλειοψη-
φία των πασχόντων είναι ομοφυλόφιλοι άνδρες
(ΕΟΔΥ: 163 εκ των 300 του 2013), πολλοί από τους
οποίους είναι HIV-θετικοί.16

Γενικώς, στις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, υπάρ-
χει σαφής ανοδική πορεία της επίπτωσης της σύφιλης
από την αρχή του 21ού αιώνα και έως ακόμη και σή-
μερα. Παρά τις επί μέρους διαφορές στην επιδημιο-
λογική πορεία και εικόνα μεταξύ διαφορετικών
περιοχών ή κρατών, συνολικά οι μεγαλύτερες αναλο-
γίες κρουσμάτων εντοπίζονται σε ομοφυλόφιλους άν-
δρες και κατά δεύτερο λόγο, σε χρήστες ναρκωτικών
που εκδίδονται για να εξασφαλίσουν τους απαραίτη-
τους πόρους.

Η εικόνα αυτή έρχεται πλέον σε ευθεία αντίθεση
με αυτήν των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα,
όπου η σύφιλη έτεινε να θεωρηθεί ως νόσημα «υπό
εξαφάνιση». Ανάλογη όμως ήταν η εικόνα και η πορεία
και άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων,
όπως των γονοκοκκικών και χλαμυδιακών λοιμώξεων,
αλλά και νοσημάτων εξαιρετικά σπανίων κάποτε, όπως
του αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος. Περαιτέρω, κα-
ταγράφηκαν συρροές περιπτώσεων σεξουαλικής με-
τάδοσης της ηπατίτιδας Α και επίσης λοιμώξεις από
νεότερα παθογόνα, όπως στελέχη Cabylobacter και
Shigella, με συνήθη εκδήλωση την συμπτωματολογία
εντεροκολίτιδας σε ομοφυλόφιλους άνδρες.17 Η αύ-
ξηση των περιπτώσεων ΣΜΝ και η διεύρυνση του φά-
σματος των υπευθύνων παθογόνων, αντανακλά την
αναζωπύρωση και εξάπλωση της σεξουαλικής συμ-
περιφοράς υψηλού κινδύνου.

Όμως, η αύξηση στην επίπτωση της σύφιλης και
των άλλων ΣΜΝ δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της άρ-
νησης ή της αδυναμίας υιοθέτησης ασφαλέστερης
σεξουαλικής πρακτικής. Τα ΣΜΝ αποτελούν κατ’ εξο-
χήν νοσήματα συμπεριφοράς, και η διαμόρφωση της

συμπεριφοράς αυτής καθορίζεται από πολλαπλούς
παράγοντες: δημογραφικούς (φύλο, φυλή, ηλικία),
ήθη-έθιμα, παιδεία, θρησκεία, κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση, περιστάσεις και συγκυρίες. Ιστορικά, οι
μεγάλες κοινωνικές αναστατώσεις (πόλεμοι, μετανα-
στεύσεις, οικονομικές κρίσεις) συνοδεύονται από αύ-
ξηση της νοσηρότητας και από ΣΜΝ.18,19

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από βαθεία, μακρο-
χρόνια οικονομική ύφεση, μεγάλη αύξηση της ανεργίας
και της ημι-απασχόλησης, μετακινήσεις πληθυσμών-
μετανάστευση, τοπικούς πολέμους και σημαντική αύ-
ξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν, συνιστώντας
ευνοϊκό υπόστρωμα για την αύξηση της διασποράς
των ΣΜΝ.

• Η υποβάθμιση των οικονομικών δεδομένων για
εκατομμύρια ανθρώπους, η αύξηση της ανεργίας
και η ανασφάλεια για το μέλλον συμβάλλουν
στην υποτίμηση της ατομικής φροντίδας υγείας.
Η οικονομική δυσπραγία αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα ανάπτυξης μόνιμων σχέσεων και οι-
κογενειών, ενώ ωθεί σε αναζήτηση πρόχειρων,
εφήμερων, αλλά συχνά και επικίνδυνων σχέσεων.
Περαιτέρω, ιδιαιτέρως σε χώρες με σοβαρότερα
προβλήματα, όπως οι χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης, αποτελεί παράγοντα διόγκωσης του
αριθμού των εκδιδομένων ατόμων.20,21

Πέραν αυτών, οι αλλαγές στις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης και τις ΗΠΑ, ήταν ακόμη περισσότερο σύν-
θετες.

• Οι πολυάριθμοι οικονομικοί μετανάστες συνιστούν
ευπαθείς για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο-
σήματα πληθυσμούς. Η συγκέντρωση ταλαιπω-
ρημένων και οικονομικά αδύνατων μειονοτήτων
(φυλετικών, οικονομικών, θρησκευτικών, πολιτι-
σμικών), απομακρυσμένων από παραδοσιακές
εστίες και αξίες, απομονωμένων από τον κοινωνικό
περίγυρο, ήθη, έθιμα και πρότυπα, με πρόβλημα
γλώσσας και χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, διευκολύνει τη συγκρότηση σεξουαλικών
δικτύων και τη διασπορά των ΣΜΝ σε αυτά.22,23

• Σημαντικός παράγοντας αύξησης των αφροδι-
σίων νοσημάτων είναι το “trafficking”. Με τον όρο
“trafficking” αναφέρεται το σύγχρονο, τυπικά πα-
ράνομο δουλεμπόριο. Το δουλεμπόριο γυναικών
και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλ-
λευση και την αναγκαστική «εργασία» στη βιομη-
χανία του σεξ, αποτελεί το πιο θλιβερό υποσύνολο
του συνολικού εμπορίου ανθρώπων και εργασίας.
Το 2008 ο ΟΗΕ υπολόγισε ότι 2.500.000 άτομα
κάθε χρόνο πωλούνται και αγοράζονται ως σύγ-
χρονοι σκλάβοι. Το “trafficking” έχει συσχετισθεί
στενά με ταχεία διασπορά ΣΜΝ και HIV, αν και
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εκτεταμένες μελέτες δεν είναι δυνατό να διεξαχ-
θούν εξ αιτίας της φύσης αυτής της δραστηριό-
τητας και της κατάστασης των θυμάτων της.24,25

• Η συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά
κέντρα διευκολύνει επίσης τη συγκρότηση και
διόγκωση των σεξουαλικών δικτύων, μέσω των
οποίων συντηρούνται, ανανεώνονται και δια-
σπείρονται πολλά ΣΜΝ.26

• Οι αλλαγές στη βιομηχανία του αγοραίου σεξ και
στο εμπόριο των ναρκωτικών συμβάλλουν πε-
ραιτέρω στην αύξηση της διασποράς τους. Πα-
ρατηρείται σημαντική αύξηση των παρανόμως
εκδιδομένων ατόμων, μη ελεγχομένων υγειονο-
μικά, που συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα –ή την
ευκαιρία– να φροντίσουν για τη δική τους υγεία.
Πολλά από τα εκδιδόμενα άτομα είναι χρήστες
ουσιών, που καταφεύγουν σε προσφορά φθηνών
σεξουαλικών υπηρεσιών για να εξασφαλίσουν τη
δόση του ναρκωτικού.27

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο, κινητή τη-
λεφωνία) διευκολύνουν την αναζήτηση ερωτικών
συντρόφων. Η φυσική παρουσία για την ανεύ-
ρεση συντρόφων δεν είναι πλέον αναγκαία, αφού
η αναζήτηση αυτή διεξάγεται εύκολα ηλεκτρο-
νικά, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη,
υπάρχει πληθώρα εφαρμογών κινητής τηλεφω-
νίας, για την ευχερή και άμεση ανεύρεση ερωτι-
κών συντρόφων.28

• Η πολιτισμική ομογενοποίηση της σύγχρονης
εποχής της παγκοσμιοποίησης, προάγει, ή του-
λάχιστον αποδέχεται, πρότυπα συμπεριφοράς
ασύμβατα με την ασφαλή σεξουαλική συμπερι-
φορά. Παρατηρείται ευρεία αποδοχή και συμμε-
τοχή σε «μόδες», που περιλαμβάνουν πολλαπλές
ανταλλαγές συντρόφων (“swinging”), ενεργό συμ-
μετοχή σε “bachelor party”, τυφλά ραντεβού για
απροφύλακτο πρωκτικό σεξ (“barebacking”), ομα-
δικές συνευρέσεις με αγνώστους με ταυτόχρονη
κατανάλωση διεγερτικών και άλλων ουσιών (“chem
sex”) κλπ. Συχνά, οι συμπεριφορές αυτές θεω-
ρούνται από τους συμμετέχοντες «φυσιολογικές»
και οι σχετικές αντιλήψεις «σύγχρονες», ενώ η
χρήση προφυλακτικού αποτελεί υποθετικό πα-
ράδοξο.28-32

• Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η ουσια-
στική απελευθέρωση του φόβου από τις βιολο-
γικές συνέπειες της HIV λοίμωξης, λόγω της
εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας,
αλλά και της ευκολίας της σύγχρονης αντιρετροϊ-
κής θεραπείας. Εδώ και αρκετά χρόνια, η θερα-

πεία αυτή περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμάκων
ενσωματωμένων σε ένα μόνον δισκίο, χορηγού-
μενο μία φορά την ημέρα, με παρενέργειες σπά-
νιες, ήπιες και συνήθως αναστρέψιμες. Η μείωση
του HIV-RNA φορτίου σε επίπεδα μη ανιχνεύσιμα
στο αίμα, οδηγεί σε μέγιστη μείωση της μεταδο-
τικότητας. Κατά πολλούς μάλιστα, το “undetecta-
ble” (μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο) ισοδυναμεί με
“untrasmittable” (μη μεταδόσιμη HIV λοίμωξη). Η
εξίσωση αυτή (U=U) μειώνει ακόμη περισσότερο
τον φόβο και απο-ενοχοποιεί τις απροφύλακτες
σεξουαλικές επαφές, τόσο σε HIV θετικά, όσο και
σε HIV αρνητικά άτομα.33-35

• H προσπάθεια πρόληψης της HIV λοίμωξης στη-
ρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην χορήγηση προφυ-
λακτικής θεραπείας πριν από έκθεση στον HIV, σε
άτομα με αυξημένες πιθανότητες επανειλημμέ-
νης έκθεσης σε αυτόν, και συχνότερα σε άτομα
με πολλαπλές, απροφύλακτες επαφές. Αυτή η
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), θεωρείται ση-
μαντικό εργαλείο πρόληψης της διασποράς του
HIV και χορηγείται σήμερα σε περισσότερες από
46 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εν τούτοις, έχει κα-
ταγραφεί σημαντική αύξηση της συχνότητας των
της σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ στους χρήστες
της PrEP. Στις περισσότερες μελέτες, ο σχετικός
κίνδυνος (RR) για ΣΜΝ είναι σχεδόν διπλάσιος.36,37

Σε μεγάλη μετα-ανάλυση των Kojima και συν.,
προέκυψε ότι σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων αν-
δρών που ελάμβαναν PrEP σε σύγκριση με μη
λαμβάνοντες, ήταν 25,3 φορές πιθανότερο να εμ-
φανισθεί γονοκοκκική λοίμωξη, 11,2 φορές χλα-
μυδιακή λοίμωξη και 44,6 φορές σύφιλη.38

Συμπερασματικά, στην σύγχρονη εποχή συντρέχει
πλήθος προϋποθέσεων και παραγόντων που συνέβα-
λαν και συμβάλλουν στην άνοδο της επίπτωσης της
σύφιλης και των άλλων ΣΜΝ. Οι παράγοντες αυτοί είναι
αμφίβολο κατά πόσο είναι δυνατόν να μεταβληθούν
στο ορατό μέλλον. Κατά συνέπεια, η Δημόσια Υγεία δεν
θα πρέπει να αισιοδοξεί, αλλά να είναι σε επαγρύπνηση
και ετοιμότητα για την πληρέστερη αντιμετώπιση των
συσσωρευόμενων κρουσμάτων. Η πρόληψη των ΣΜΝ
στηρίζεται σήμερα συνεχώς και περισσότερο σε φάρ-
μακα, αφού οι προσπάθειες μεταβολής της επικίνδυνης
σεξουαλικής συμπεριφοράς έχουν αποτύχει. Υπό αυτές
τις συνθήκες, η ουσιαστική στροφή στην Αγωγή Υγείας
με έναρξη σε όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες, θα
μπορούσε να αποτελέσει σε μακροχρόνια προοπτική
ορθότερη και μονιμότερη λύση.
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Summary

Syphilis in 21st century: “The return”

Vassilios Paparizos, Varvara Vasalou, Eleni Paparizou
AIDS Unit, “A. Syngros” Hospital of Venereal and Skin Diseases

Over the last 20 years, continuous upward trend of syphilis and other Sexually Transmitted In-
fections (STIs) incidence has been documented. This increase in industrialized countries is ob-
served in significant proportion in homosexual men with high risk sexual behaviour and it
reflects intensification and spreading of such behaviour. The causes of this phenomenon in-
clude major economical, societal and technological changes, as well as developments in treat-
ment and preventive medication of HIV infection, which significantly alleviated fear of
infection. Accordingly, Public Health must be vigilant to reverse this epidemiologic trend by
adjusting prevention strategies.
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Syphilis, Sexually Transmitted Diseases,
HIV, Epidemiology
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