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Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA se celebrează de 30 de ani la 1 decembrie, 

fiind o  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.  

          Mesajul actualei campanii împotriva HIV/SIDA este „Comunitățile fac diferența”!  

          În 2019 la începutul anului,  existau 1,7 milioane de persoane nou infectate la nivel global 

(dintre care 1,6 milioane adulți și 160.000 copii sub 15 ani). Zilnic apar aproximativ 5000 infecții noi 

HIV (61% în Africa Sub-sahariană), 500 la copii sub 15 ani și 4400 la adulți, dintre care 47% sunt 

femei, 32% adulți tineri 15-24 ani. Cazurile noi de HIV au fost cu 40% mai puține față de 1997 (2,9 

milioane) și cu 16% mai puține față de 2010 (2,1 milioane). La copii au scăzut cu 41%, de la 280.000 

în anul 2010, la 160.000 în 2018. Populațiile cu risc crescut, cât și partenerii lor sexuali au reprezentat 

peste jumătate din toate infecțiile noi (aproximativ 54%) pentru prima dată în 2018, la nivel global, iar 

în Europa de Est și Asia Centrală și în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, au reprezentat 95%. În 

fiecare săptămână, aproximativ 6.200 de tinere cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt infectate cu 

HIV. 

În România, situația HIV/SIDA se prezintă astfel: sunt peste 15.000 de bolnavi cu 

HIV/SIDA. Conform Compartimentului pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA –INBI 

“Prof.Dr.M.Balş”, în România, la 31 decembrie 2018, existau 15.661 persoane infectate cu HIV. Au 

fost înregistrate 691 de noi infecții HIV în 2018. Numărul cazurilor de coinfecție HIV/TBC în 2018 a 

fost de 370 , iar numărul persoanelor infectate care primesc ART a fost de 12.862 (acoperire de 76%). 

Decesele cauzate de HIV/SIDA au fost 176 în 2018. În județul Bistrița-Năsăud, la sfârșitul trimestrului 

III 2019 erau înregistrate 52 cazuri seropozitive (nr. total de pacienți cu HIV) din care 11 cu SIDA.  

           Scopul campaniei: informarea şi  conștientizarea  populației generale și în special a grupurilor 

cu risc crescut, cu privire la HIV/SIDA, acces universal la prevenţia HIV, tratament, îngrijiri şi suport.  

         Obiectivele campaniei sunt: 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 şi creşterea numărului de persoane care adoptă un comportament 

sănătos în relaţie cu HIV/SIDA.  

Parteneri în realizarea campaniei: administraţia publică locală, Inspectoratul şcolar, Direcţia 

judeţeană de Asistenţă Comunitară.  Activităţile propuse: distribuirea de materiale IEC privind 

HIV/SIDA, activități de informare în școli  şi informarea populaţiei ţintă cu privire la HIV/SIDA. 
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