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Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA se celebrează la 1 decembrie începând din anul1988, oferind
oamenilor din lumea întreagă oportunitatea de a se uni în lupta împotriva HIV,de a oferi sprijin celor diagnosticați cu
această infecție și de a-i comemora pe cei care au decedat datorită bolilor asociate SIDA.
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 de36,9 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 35
milioane adulți și 1,8 milioane copii. Aproximativ 75% dinpersoanele infectate știau că au HIV/SIDA.În 2017, au existat
1,8 milioanede noiinfecții HIV (dintrecare 1,6 milioaneadulțiși 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 Sãnãtãții, în iulie 2018, existau 16.000 persoane infectate cu HIV
(prevalența infecției fiind de 0,1%.).La 31 decembrie 2017, Compartimentul pentru Monitorizarea ºi Evaluarea Infecþiei
HIV/SIDA din România a raportat un numãr 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, numărulcazurilornoi de
HIV/SIDA a scăzutfață de anul2010 (de la730,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.
Parteneri în realizarea campaniei: Administraţia publică locală, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, organizaţii neguvernamentale,presa
scrisă şi audio-vizuală.
Activităţile propuse: întâlniri de lucru cu partenerii din cadrul campaniei, distribuirea de materiale IEC privind
HIV/SIDA şi informarea populaţiei ţintă cu privire la HIV/SIDA.

Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, asigură coordonarea la nivel naţional a
acestei campanii.

