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ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA
-1 decembrie 2018

"Stop SIDA. Informează-te despre HIV!"

Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA se celebrează la 1 decembrie începând din 1988, ca
oportunitate a oamenilor de pretutindeni să se unească în lupta împotriva maladiei, să fie solidari cu cei care
trăiesc cu boala şi să-i comemoreze pe cei care au decedat în urma acesteia.
În 2018, mesajul campaniei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA este: "Stop SIDA. Informează-te
despre HIV!"
La nivel mondial, în anul 2017, un număr de 36,9 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care
35 milioane adulți și 1,8 milioane copii. Aproximativ 75% din persoanele infectate știau că au HIV/SIDA. În
2017, au existat 1,8 milioane de noi infecții HIV (dintre care 1,6 milioane adulți și 180.000 copii sub 15 ani).
Dintre acestea, 21,7 milioane de persoane au primit terapie antiretrovirală. Un număr de 940.000 de persoane au
decedat datorită bolilor asociate cu SIDA.
În România, conform Organizației Mondiale a Sănătății, în iulie 2018, existau 16.000 persoane infectate cu
HIV (prevalența infecției fiind de 0,1%.). La 31 decembrie 2017, Compartimentul pentru Monitorizarea şi
Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA din România a raportat un număr de 7.393 cazuri HIV-pozitive și 15.587 cazuri de
SIDA, dintre care 196 persoane cu vârsta sub 15 ani și 14.642 persoane cu vârsta peste 20 ani. În anul 2017,
12.447 cazuri au primit terapie antiretrovirală, realizând o acoperire de 54% din totalul persoanelor seropozitive.
În 2017, numărul cazurilor noi de HIV/SIDA a scăzut față de anul 2010 (de la 730, la 660).
Scopul campaniei: Conștientizarea populaţiei generale și în special a grupurilor vulnerabile cu privire la
modalitățile de transmitere, prevenire, testare și tratament a infecției HIV/SIDA și promovarea unor
comportamente sănătoase legate de propria viață sexuală.
Obiectivele campaniei: acces necondiţionat la prevenţia HIV, tratament, îngrijiri şi suport social;
reducerea numărului persoanelor infectate cu HIV; informarea şi educarea populaţiei, în special a grupurilor cu
risc HIV/SIDA, combaterea stigmatizării și discriminării legate de HIV/SIDA.
Evolutia Cazurilor de HIV/SIDA in judetul Hunedoara :
Intocmit /redactat: Jalba A./Balazsi J
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Se vor organiza simpozioane dedicate ,,Zilei Mondiale de Luptă Impotriva HIV/SIDA”dupa cum
urmeaza :
-in data de 28 noiembrie 2018 ora 10ºº la Colegiul Tehnic de Transporturi Feroviare,, Anghel
Saligny” Simeria
-in data de 5 decembrie 2018 ora 12ºº in sala de sedinte a D.S.P.Deva unde sunt invitati medicii şi
asistentelele medicale din cabinetele şcolare ;asistentele medicale comunitare; mediatorilor sanitari.
- in data de 7 decembrie 2018 ora10ºº la Liceul Tehnologic ,, Ovid Densusianu”Calan.
Aceaste acţiuni au ca scop creşterea numărului de persoane informate şi educate în legătură cu HIV/SIDA;
creşterea numărului de persoane, în special din grupele de risc, care solicită efectuarea unui test de depistare a
infectării cu HIV, creşterea numărului de persoane care adoptă un comportament sănătos în relaţie cu HIV/SIDA,
reducerea numărului de persoane discriminate și stigmatizate datorită HIV/SIDA.
Cu această ocazie, vom celebra şi campaniile:
„Ziua Mondială de Luptă Impotriva Diabetului”, „Ziua Naţională fără Tutun”, „Ziua Internaţională
pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor”,„ Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice ”,
„Gripa –nu se trateaza cu antibiotice ”.
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