
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Az emberi immunhiány vírusa (HIV) bárkit érinthet. 

 Bizonyos személyek csoportjai jobbak érintettek a HIV által, 

mint mások, viszont a HIV bárkinek átadható. 

A KÖZÖSSÉGEKBEN 
REJLIK A KÜLÖNBSÉG 

Az AIDS/SIDA terjesztési módjainak alakulása, 2007-2018, Románia 

AZ HIV FERTŐZÉS MEGELŐZHETŐ 

 Megelőző intézkedések: 

 HIV tanácsadás és szűrés; 

 oktatás az HIV megelőzésére; 

 megelőző antiretrovirális kezelés; 

 Tanácsadás a párok részére terhesség előtt  (szűrés és 

tanácsadás a HIV és szexuális úton terjedő fertőzések 

tekintetében). 

 AZ HIV-negatív partner elő- és utó-kitételének megelőzése 

A szexuális kontaktus általi HIV fertőzés kockázatának 

kiküszöbölése vagy csökkentése (az óvszer helyes használata). 

 Antiretrovirális kezelés (ART). 

 A kockázatok csökkentése a kábítószereket injektáló 

személyek számára (a helyettesítő gyógyszerek használata). 

EURÓPA, 2017 

 5 HIV-el rendelkező személy közül 4 30 év alatti. 

 3 új fertőzés közül 1  a 15 - 24 év közötti fiataloknál fordul 
elő. 

 Az HIV/AIDS fertőzéssel rendelkező  15 -24 év közötti 
fiatalok: 

♦ 100 esetből 9 az Egészségügyi Világszervezet Európai 

Térségében  

100 esetből 11 az EU/EGK térségében 

ROMÁNIA EURÓPAI TEKINTETBEN  
Új esetek/Romániában diagnosztizált 100 000 HIV eset vs. EU / 

EGK 2008-2017 

Romániában, a 2017. évben: 

 10 esetből 1 az EU/EGK térségében anya-gyermek átadással 

 10 esetből 1 az EU/EGK térségében kábítószerek 
beinjekciózása általi átadással  

 20 caz esetből 1 az EU/EGK térségben  heteroszexuális 
kontaktus általi átadással 

 75 esetből 1 az EU/EGK térségében férfiak közötti nemi 
kapcsolat általi átadássa 

Az AIDS-el és TB-al diagnosztizált személyek aránya EU/EGK 
2017 

AZ AIDS/SIDA ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA  
2019. December 1. 

ROMÁNIA 
23892 HIV/AIDS  eset 1985-2018 
16106 SIDA eset 1985-2018 

7786 HIV eset 1992-2018 
7483 SIDA elhalálozás 1985-2018 

691     Új HIV/SIDA eset       2018 

A HIV/AIDS fertőzés új eseteinek eloszlása a következőt mutatja:  
 4 esetből 3  férfiaknál fordul elő, 1985-2018 között 

 5 esetből 3 férfiaknál fordul elő,  2018-ban 

 

A 1992-2018 közötti időszakban, az új HIV esetek számának alakulása 

 férfiaknál  

1597 eset a 20-29 év közötti korcsoportnál,  1242 eset a 30-39 év 

közötti korcsoportnál 478 eset a 40-49 év közötti korcsoportnál 

 nőknél, 
o 993 eset a 20-29 év közötti korcsoportnál 

o 555  eset a 30-39 év közötti korcsoportnál 

A HIV esetek megoszlása nemek és életkorok szerint. 1992-2017 

Megelőzés 
Oktatás 

Támogatás 

 


