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Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA - 2019 

 

      Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA se celebrează la 1 decembrie începând din 1988, 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 2019, slogamul  campaniei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA este "Comunitățile fac diferența". 

      În 2018, la nivel mondial, un număr de 37.9 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 36,2 

milioane adulți și 1,7 milioane copii. Un procent de aprox.79% dintre persoanele infectate știau că au 

HIV/SIDA. În 2018 au existat 1,7 milioane noi infecții HIV (dintre care 1,6 milioane adulți și 160.000 copii 

sub 15 ani), iar 23,3 milioane persoane au primit terapie antiretrovirală.  Un număr de 770.000 de persoane au 

decedat datorită bolilor asociate cu SIDA.  

      În România, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, în iulie 2018, existau 15.661 persoane infectate 

cu HIV (prevalență 0,1%).  

      La 31 decembrie 2018 au fost raportate de către Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei 

HIV/SIDA în România, din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.dr.Matei Balş”: un număr de 

7.786 cazuri HIV și 16.106 cazuri SIDA; un număr de 188 cazuri cu vârste sub 15 ani și 15.322 cu vârste peste 

20 ani;  un număr de 12.862 cazuri au primi tratament ARV la nivelul anului 2018 (acoperire de 54%).  În 

2018, în România, numărul cazurilor noi de HIV/SIDA a scăzut față de 2010 (respectiv de la 730, la 691). 

      Situatia statistica a infectiei HIV /SIDA in judetul Mehedinti - la data de 21.11.2019 

Numar total cazuri depistate din 1990 pana in prezent = 76, dintre care, in functie de: 

- varsta la data depistarii: 24 copii si 52 adulti si adolescenti 

- calea de transmitere adulti + adolescenti: manopere medicale = 8, heterosexuala = 36, necunoscuta = 8 

- calea de transmitere copii: de la mama la fat = 2, manevre medicale = 17, necunoscuta = 5 

- copiii provin din familie (19) si din institutii de ocrotire (5) 

In viata = 38 cazuri (19 cazuri HIV si 19 cazuri SIDA), (36 in varsta la data depistarii de peste 13 ani si 2 

copii. Decedati = 25 cazuri. 

Pierduti din evidenta prin neprezentare la control medical de mai mult de 2 ani = 13 cazuri  

Prin PN I.3., Ministerul Sanatatii asigura  testarea  gravidelor, a persoanelor din grupele de risc dar si a 

persoanelor care solicita testarea (testare voluntara), prin distribuirea de teste rapide si de tip ELISA. Lunar se 

raporteaza catre Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” situatia testarilor HIV la nivel 

judetean, atat cu utilizarea testelor gratuite primite prin PN I.3. dar si a testelor proprii ale laboratoarelor 

medicale publice si private din judet. In anul 2018, la nivelul judetului Mehedinti s-au testat 7.051 persoane, 

dintre care 2.273 in cadrul PN I.3. (250 persoane cu  teste tip ELISA si 2.023 persoane cu teste rapide) si 4.778  

in laboratoare private.  

      Scopul campaniei: informarea și conștientizarea populaţiei generale și în special a grupurilor cu risc 

crescut cu privire la modalitățile de transmitere și prevenire a  infecției HIV/SIDA  și a importanței consilierii, 

testării și tratamentului.  

      Obiectivele campaniei: cresterea acccesului la informație despre modalitățile de transmitere și prevenire a  

infecției HIV/SIDA  și a importanței consilierii, testării și tratamentului; creșterea numărului  de persoane din 

populația generală informate despre HIV/SIDA; combaterea stigmatizării și a discriminării legate de 

HIV/SIDA. 

      Parteneri în realizarea campaniei: Filiala de Cruce Rosie Mehedinti, Maternitate, Cabinetul de planificare 

familială, Cabinete ale medicilor de familie, Inspectorate Şcolare Județene, Presa scrisă şi audio-vizuală. 

Activităţile propuse: întâlnire de lucru cu partenerii din cadrul campaniei, distribuirea de materiale IEC privind 

HIV/SIDA şi informarea populaţiei ţintă cu privire la HIV/SIDA. 

La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de catre Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, prin 

compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății,  str. Traian nr. 115, Drobeta Turnu Severin 

Tel. 0252 323638, 0720 714648,  fax 0252 325040, www.dspmh.ro 


