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                      Către,  
                                 CORESPONDENTII DE PRESA  
                            

                          Campania ”Luna Națională a informării despre Bolile transmisibile: HIV, TB,   

     HEPATITA” 

 

 

 Pe teritoriul României, Campania ”Luna Națională a informării despre Bolile transmisibile: HIV, TB, 

HEPATITA” se derulează în contextul pandemiei COVID-19, în decembrie 2021.  
 In data de 1 decembrie începând din 1988 se celebrează și Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

HIV/SIDA ca oportunitate a oamenilor de pretutindeni de a se uni în lupta împotriva HIV, de a oferi suport celor 
diagnosticați cu această infecție și de a comemora pe cei care au decedat din cauza bolilor asociate cu SIDA . 

În sistemul de evaluare și monitorizare a infecției HIV/SIDA sunt implicate 9 centre regionale care transmit 
datele la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” - Compartimentul pentru Monitorizarea ți 
Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România. In anul 2020 au fost raportate 432 cazuri noi HIV/SIDA. 

Institutul Național de Pneumoftiziologie “Prof. Dr. Marius Nasta”, organismul competent pentru 
supravegherea tuberculozei în România a raportat în sistemul european TESSy pentru anul 2019 - 11618 cazuri de 
tuberculoză, cu 4,8% mai puține față de anul precedent. 

Conform Institutului Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile, continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale B, în paralel cu variații 
minore, de la un an la altul, pentru hepatita virală C. În anul 2020 au intrat în sistemul național de supraveghere 
pentru hepatitele virale B și C - 48 cazuri, de aproape 5 ori mai puține față de anul precedent (234).  

Infectarea cu HIV, TB sau Hepatită virală (HV) schimbă o viață, nu doar în termeni de sănătate personală, 
dar și de risc de sărăcie, marginalizare și stigmatizare.  

Toate Statele Membre europene și partenerii trebuie să întărească răspunsul multisectorial la HIV, TB și 
HV, în ciuda poverii plasate de pandemia cu coronavirus asupra sistemelor naționale. 

Pandemia COVID-19 a dezvăluit inegalitățile înrădăcinate în societățile noastre. Această criză a sănătății îi 
lovește cel mai puternic pe cei mai săraci și pe cei mai vulnerabili. Cu toate acestea, această criză este și un apel de 
trezire, o oportunitate de a face lucrurile diferit - mai bine și împreună.  

Eliminarea stigmatizării și discriminării și fundamentarea răspunsurilor noastre prin prisma drepturilor 
omului și a adaptării la gen sunt esențiale pentru a pune capăt pandemiilor care se confruntă cu aceste boli 

transmisibile și cu COVID-19. 
În multe privințe, eliminarea bolilor transmisibile – HIV, TB, HV- ca o amenințare pentru sănătatea publică 

depinde de modul în care lumea răspunde la COVID-19. 
             În România, TB afectează cea mai mare parte a populației care aparține unui grup vulnerabil cum ar fi 
persoanele fără adăpost, persoanele sărace, consumatorii de droguri injectabile, populația afectată tot mai mult în 
ultimii ani și de infecția HIV, hepatita B și C sau populația rurală a țării care are acces limitat la serviciile de 
sănătate; grupuri vulnerabile, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependență de alcool, droguri sau alte 

substanțe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.  
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         HIV, hepatita virală și infecțiile cu transmitere sexuală (ITS) reprezintă 2,3 milioane de decese pe an, ceea ce 
reprezintă 14% din decesele cauzate de boli infecțioase și parazitare, boli digestive și cancer și 4% din decesele din 
toate cauzele la nivel mondial. Acestea au ca rezultat 1 milion de persoane nou infectate pe zi și 1,2 milioane de 
persoane care dezvoltă cancer pe an și continuă să fie o povară majoră pentru sănătatea publică în ceea ce privește 
mortalitatea, morbiditatea și calitatea vieții.  
        Aceste boli transmisibile au moduri comune de transmitere și determinanți și necesită o abordare comună a 
sănătății publice de-a lungul continuumului de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire. Cu toate acestea, există 
diferențe esențiale în ceea ce privește statutul lor în 2020, cu lecții importante de învățat despre aceste boli, precum 

și oportunități comune de a realiza o acoperire universală a sănătății. 
 

Tema  campaniei ,,Luna  de informare despre BT” este :  Stop HIV, TB, Hepatită , iar sloganul campaniei  

este : Acces echitabil, Vocea tuturor contează! 
Această campanie are scopul de a : 

 sublinia necesitatea de conștientizarea importanței acestor boli transmisibile,  

 pentru a garanta că fiecare persoană este informată despre impactul acestor boli transmisibile asupra 

persoanei și societății  

 conștientizarea riscurilor de infectare  

 pentru a accelera măsurile de prevenire și control necesare stopării globale a fenomenului.  

 promovarea testării pentru depistarea HIV si HV 

Evoluția cazurilor de Hepatită acută în județul Hunedoara : 

 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Hepatita  A  17 4 54 101 8 

Hepatita  B 5 2 9 7 0 

Hepatita  C 4 3 2 0 0 

Hepatita  non A non B  1 2 10 8 0 

Hepatita  E  0 0 0 1 2 

Total  29 11 75 117 10 

 
 

Evoluția cazurilor de Hepatită cronică în județul  Hunedoara: 

 

Cazuri noi 2016 2017 2018 2019 2020 

Hepatită cronică 1.232 1.092 702 514 577 

 
Evoluția cazurilor de  HIV/SIDA în județul Hunedoara : 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. cazuri noi HIV 

 
0 4 0 3 1 

Nr. cumulativ HIV cazuri 

seropozitive 
200 202 203 206 207 

Nr. cazuri noi SIDA 

 
0 0 0 1 0 

Nr. total cazuri SIDA 

rămase în evidență 
71 71 68 68 68 
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Evoluția cazurilor de  tuberculoză în județul Hunedoara: 

 

TBC 2016 2017 2018 2019 2020 

Cazuri noi 197 164 160 191 104 

Cazuri readmise 53 34 35 29 34 

 
     Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara va desfășura acțiuni de  conștientizarea populației, în mediul 
on-line, cu privire la evoluția bolilor  transmisibile din județul nostru . 
     Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră! 
 
 
 
 

 
 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV ,                                                      MEDIC ŞEF DEPARTAMENT  SSP, 
        Ec. Mezei Sebastian  Ioan                                                                        Dr.  Ghiara Oana     

 

 
 

 COORDONATOR C.E.P.S.E.S.,                                                                                                                             
  Dr. Roșca Daniela 
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