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Abrevieri
ANA
Agenţia Naţională Antidrog
ARAS
Asociaţia Română Anti-SIDA
ARV
Antiretroviral
CDC
Center for Disease Control and Prevention
CNLAS
Comisia Naţională de Luptă Anti-SIDA
CSW
Commercial Sex Workers
EEA-28
The European Economic Area - era compusă în
2004 din EU -25 + EFTA 3 (respectiv Islanda, Liechtenstein şi
Norvegia). Începând cu 2007 EEA-28 este compusă din EU-27 şi
EFAT 3
EVF
Educaţie pentru Viaţa de Familie
IDU
Injection Drogs User
IOM
International Organization for Migration
ILO
International Labor Office
ITS
Infecţii cu Transmitere Sexuală
KAPB
Knowledge, Attitudes, Practices and Behaviors
LGBT
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered
MAI
Ministerul Administraţiei şi Internelor
MApN
Ministerul Apărării Naţionale
MEdC
Ministerul Educaţiei şi Cercetarii
M&E
Monitorizare şi Evaluare
MS
Ministerul Sanătaţii
MSM
Men having Sex with Men
ONG
Organizaţie neguvernamentală
ORDT
Observatorul Roman de Droguri şi Toxicomanie
PMTCT
Prevention of Mother to Child Transmission
PSI
Population Services International- România
RAA
Fundaţia Romanian Angel Appeal
SECS
Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală
SRR
Sănatatea Reproducerii în România
UMPFG
Unitatea de Management a Proiectului Fondului
Global si Bancii Mondiale
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UNAIDS
UNDP
UNFPA
UNICEF
USAID
Development
WHO

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
United Nations Development Programme
United Nations Population Fund
The United Nations Children's Fund
United States Agency for International
World Health Organisation
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I. Prefaţă
În “Declaraţia Mileniului“ adoptată în cadrul Summit-ului
“Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în Secolul XXI “ din 2000 declaraţie care reprezintă cea mai importantă agentă globală în
domeniul dezvoltării - prevenirea şi combaterea flagelului
HIV/SIDA reprezintă unul dintre cele 8 obiective ale strategiei.
Efectele pe care acest flagel le-a provocat, în cei aproximativ 30
de ani de la apariţia primelor cazuri de SIDA, l-a “ catapultat “ în
rândul celor mai grave probleme sociale ale secolului XX, zecile
de milioane de personae care au murit de SIDA fiind o mărturie
dureroasă, dar vie, a amploări acestei epidemii.
O pierdere a luptei împotriva acestui flagel va pune însă în
pericol atingerea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului.
Astfel, o creştere a numărului de cazuri de HIV/SIDA va avea un
impact devastator asupra scăderii ratei mortalităţii infantile,
speranţa de viaţă se va prăbuşii, scăderea capacităţii de muncă şi
creşterea costurilor pentru tratament şi îngrijire va arunca şi mai
multe persoane în sărăcia extremă, îmbolnăvirea/decesul
profesorilor şi a copiilor şi scăderea resurselor financiare publice
va împiedica cuprinderea tuturor copiilor în ciclul primar, sărăcia
şi starea de haos provocată de flagel va adânci şi mai mult
inegalităţile de gen, iar starea de sănătate a femeilor însărcinate se
va deteriora tot mai puternic.
Din nefericire, însă, lupta împotriva epidemiei HIV/SIDA
este departe de a fi câştigată. Numărul de persoane care se
infectează cu HIV creşte în continuare, într-un ritm dramatic, iar
situaţia, la nivel global, nu pare să se imbunătăţească deloc. Şi
chiar dacă epiocentrul epidemiei se află în sudul Africii, nici una
dintre regiuni nu a rămas neatinsă, iar Europa – şi implicit
România – nu reprezintă deloc o excepţie.
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Lucrarea de faţă, în care este prezentată evoluţia epidemiei
HIV/SIDA la nivel global, regional şi naţional, se doreşte a fi o
analiză a factorilor care contribuie la ecsaladarea epidemiei
HIV/SIDA, urmată de o evaluare a măsurilor de prevenire
HIV/SIDA din România şi, la sfârsit, o recomandare în vederea
creşterii capacităţii de protecţie şi luptă a României împotriva
acestui flagel.
În perioada când am realizat această lucrare, respectiv în
primăvara anului 2007, am încercat să folosesc cele mai recente
date în vederea analizării acestui flagel. Între timp au apărut alte
ediţii a numeroaselor rapoarte care stau la baza acestei lucrări.
Recunosc că am fost tentat să realizez o actualizare a datelor
pentru forma care va fi publicată, dar acesta ar fi însemnat doar
un volum mare de muncă fără un impact foarte mare asupra
conţinutului lucrării. Consider că importanţa acestei cărţi o
constituie în primul rând modul în care este analizată problema
HIV-SIDA şi nu atât prezentarea celor mai proaspete date
statistice. Totuşi, cititorul va putea găsi cu uşurinţă noile date cu
privire la o anumită problemă sau fenomen prin folosirea, ca
punct de plecare, a referinţelor privind subiectul în cauză, şi care
se regăsesc atât în cuprinsul lucrării cât şi la bibliografie.
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II. Diagnoza problemei HIV/SIDA
2.1 Identificarea problemei
HIV = Virusul Imunodeficenţei Umane
SIDA= Sindrom de Imunodeficienţă Dobandită, se
manifestă prin distrugerea sistemului imunitar – cauzat de HIV –
şi apariţia unor suite de boli, cu efect letal.1
În anul 1981 sunt descoperite primele cazuri
de
Pneumonie cu Pneumocystis Carinii (5 cazuri) şi de Sarcom Kaposi
(26 de cazuri) la homosexuali, iar un an mai târziu, se
înregistrează primele cazuri în Europa şi Uganda. În 1991 la
WHO aveam date despre 300 de mii de cazuri de SIDA, iar 4 ani
mai târziu numărul cazurilor de SIDA a crescut la 4,5 milioane şi
a celor de HIV la 20 de milioane – din care 1,5 mil. în rândul
copiilor.2
La sfârşitul anului 2006 numărul celor care trăiau cu HIV
era de aproximativ 39,5 milioane şi a celor care au murit doar în
2006 era de 2, 9 milioane, dintre care 380.000 au fost copii sub
15 ani. Numărul celor care au fost infectaţi cu virusul HIV în
2006 a fost de aproximativ 4, 3 milioane, cu peste 400.000 mai
mulţi ca în 2004.3
Africa Subsahareană continuă să rămână regiunea cea mai
afectată de acest flagel, 2/3 din totalul persoanelor care trăiesc cu
virusul HIV şi 72% dintre persoanele care au decedat de SIDA
locuind aici. Epicentrul epidemiei se găseşte într-o zonă şi mai
restrânsă, în sudul Africii, 32% din persoanele care s-au infectat

M. Madarescu, 25 de ani de istorie de HIV/SIDA în lume, în Europa şi în
România, www.cnlas.ro
2 idem, p. 2.
3 *** UNAIDS, AIDS Epidemic Update, 2006, p. 1-3.
1
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cu HIV în 2006 şi 34% dintre persoanele care au decedat de
SIDA făcând parte din această zonă. 4
Tabel 1. Situaţia HIV/SIDA pe regiuni, in anul 20065
Regiunea

Adulţi şi
copii care
trăiesc cu
HIV/SIDA

Adulţi şi
copii care
s-au
infectat cu
HIV

Adulţi şi
copii
decedaţi
datorită
SIDA

% din
totalul
adulţilor
(15 ani şi
peste) care
trăiesc cu
HIV

% din
totalul
adulţiilor
ce traiesc
cu HIV,
dar care
sunt femei

Africa SubSahariană
2006
Africa SubSahariană 2004
Africa de N şi
Orientul
Apropiat 2006
Africa de N şi
Orientul
Apropiat 2004
Asia de S şi
SE 2006
Asia de S şi SE
2004
Asia de E
2006
Asia de E 2004

24,7 mil.

2,8 mil.

2,1 mil.

5,9

59

23,6 mil.

2,6 mil

1,9 mil.

6,0

59

460 mii

68 mii

36 mii

0,2

48

400 mii

59 mii

33 mii

0,2

49

7,8 mil.

860 mii

590 mii

0,6

29

7,2 mil.

770 mii

510 mii

0,6

29

750 mii

100 mii

43 mii

0,1

29

620 mii

90 mii

33 mii

0,1

27

Oceania
2006
Oceania 2004

81 mii

7,1 mii

4 mii

0,4

47

72 mii

8 mii

2,9 mii

0,3

47

America
Latină 2006
America
Latină 2004
Caraibe 2006

1,7 mil.

140 mii

65 mii

0,5

31

1,5 mil.

130 mii

53 mii

0,5

30

250 mii

27 mii

65 mii

1,2

50

4
5

ibidem
ibidem
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Caraibe 2004

240 mii

25 mii

53 mii

1,1

50

Europa de E
şi Asia
Centrală
2006
Europa de E şi
Asia Centrală
2004
Europa de V
şi Centrală
2006
Europa de V şi
Centrală 2004
America de
N 2006
America de N
2004
Total 2006

1,7 mil.

270 mii

84 mii

0,9

30

1,4 mil.

160 mii

48 mii

0,7

30

740 mii

22 mii

12 mii

0,3

28

700 mii

22 mii

12 mii

0,3

28

1,4 mil.

43 mii

18 mii

0,8

26

1,2 mil.

43 mii

18 mii

0,7

26

39, 5 mil.

4,3 mil.

2,9 mil.

1

48

Total 2004

36,9 mil.

3,9 mil.

2,7 mil.

1

48

( SURSA: UNAIDS, 2006 )

Cele mai multe persoane s-au infectat cu HIV datorită
consumului de droguri, a implicării în sexul comercial sau a
relaţiilor de tipul MSM. În Europa de E şi Asia Centrală, de
exemplu, 67% dintre cazurile de HIV în 2005 s-au datorat
folosirii de instrumente nesterilizate în consumul de droguri
injectabile iar în Asia de Sud şi SE 49% dintre persoanele care sau infectat cu HIV în acelaşi an au contactat virusul datorită
implicării în relaţii sexulale comerciale.
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