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În anul 2017:

 12.400 (76%) din persoanele infectate cu HIV  beneficiază de tratament 
cu  medicamente antiretrovirale.

 19 % din  totalul pacienților  cu TB   sunt  HIV pozitivi.
 < 200 de decese cauzate de HIV/SIDA.

Sursa: http://apps.who.int/gho/data/node.imr

 Cea mai freventă cale de transmitere a HIV/SIDA, a fost cea sexuală,
respectiv heterosexuală (63,20%), în perioada 2007-2016.

 Transmiterea prin sânge (la consumatorii de droguri) a avut cea mai mare
pondere în 2012 (30,06%).

Sursa: http://www.cnlas.ro/images/doc/31122016_rom.pdf

• Utilizați un prezervativ nou  la fiecare contact sexual.

• Citiți ambalajul și verificați data de expirare.

• Asigurați-vă că nu are defecte. 

• Puneți-vă prezervativul înainte de a face sex.



Cum se transmite HIV:

 Prin contactul sexual neprotejat -principalul factor de risc în transmiterea

virusului imunodeficienței umane (HIV).

 Prin folosirea de ace și/sau seringi nesterile.

 Prin instrumentar medical sau alte obiecte tăioase contaminate cu HIV.

 Prin transfuzii de sânge sau alte produse biologice contaminate cu HIV.

 De la mamă la făt în timpul sarcinii/nașterii sau după naștere prin alăptare.

Cum nu se transmite HIV :

 strângere de mână;
 îmbrățișare;
 sărut;
 strănut, tuse, lacrimi, transpirație;
 atingerea pielii fără leziuni;
 folosirea aceluiași grup sanitar în 

condiții igienice;

 folosirea în comun a prosoapelor, 
tacâmurilor, clanțelor, telefonului, 
computerului, jucăriilor;

 resuscitarea gură-la-gură ;
 apă sau alimente.

Cum se poate preveni HIV:

1. Eliminarea sau reducerea riscului de infectare cu HIV prin contact sexual
(utilizarea corectă a prezervativului).

2. Consilierea cuplului înainte de sarcină; testarea și consilierea pentru HIV
și infecții transmise pe cale sexuală.

3. Profilaxia pre- și post-expunere pentru partene-rul/a HIV-negativ.

4. Reducerea riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri:
folosirea medicamentelor de substituție adminstrate pe cale orală.

Tratamentul HIV/SIDA:

 Tratamentul antiretroviral poate încetini evoluția afecțiunii și poate permite o
viață lungă și relativ sănătoasă.

 În cazul unei expuneri la virus în ultimele 72 de ore, medicamentele anti-HIV,
administrate pentru profilaxia post-expunere, pot opri infecția. Tratamentul
trebuie luat cât mai curând după contactul cu virusul!
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Persoane care trăiesc cu HIV 

 36,9 milioane persoane HIV-pozitive (dintre care  35,1 milioane sunt adulți);

Noi infecții cu HIV 

 1,8 milioane infecții HIV noi. 

Femei

 7.000 de femei tinere cu vârste între 15-24 ani sunt infectate cu HIV în fiecare

săptămână.

 Femeile cu vârste între 15 şi 24 de ani au un risc de 2 ori mai mare de a fi

infectate cu HIV decât bărbații.

Decese  cauzate de SIDA 

 940.000 de milioane decese datorate bolilor asociate SIDA la nivel mondial.

Coinfecția HIV -TBC

 1 din 3 din persoanele decedate din cauza SIDA aveau și TBC;

 În 2016, din 10,4 milioane de persoane care au dezvoltat TBC, 1,2 milioane erau

infectate cu HIV.

Terapia antiretrovirală (ART)

 La nivel global, aproximativ 60% din persoanele infectate cu HIV primesc ART.

 În Europa din 21,7 milioane de persoane HIV-pozitive 1.258.000  ((57,97%) 

persoane infectate cu HIV primesc ART.

 În 2017, 80% dintre femeile gravide infectate cu HIV au avut acces la ART

pentru a preveni transmiterea HIV la copiii lor.

 Prin tratament, cantitatea de virus din sânge este redusă la un nivel la care

riscul de a transmite infecția este foarte scăzut, iar persoanele pot fi considerate

sănătoase .

DATE GENERALE România 31 DECEMBRIE 2017

TOTAL HIV/SIDA (cumulativ 1985-2017) din care: 22.980

TOTAL SIDA (CUMULATIV 1985 - 2017) 15.587

TOTAL HIV (CUMULATIV 1992 - 2017) 7.393

PIERDUȚI DIN EVIDENȚĂ HIV/SIDA COPII + ADULȚI 714

TOTAL DECESE SIDA (1985 - 2017) 7.257

NUMĂR PACIENȚI HIV/SIDA ÎN VIAȚĂ, DIN CARE 5.009

0-14 ANI 196

15 – 19 ANI 171

≥ 20 ANI 14.642

CAZURI HIV/SIDA NOI DEPISTATE ÎN ANUL 2016 692

CAZURI NOI HIV NOTIFICATE 399

CAZURI NOI SIDA NOTIFICATE 293

DECESE 2017 HIV/SIDA 171

Total beneficiari tratement ARV 12.247 


