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Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA se celebrează la 1 decembrie începând 
din 1988, ca 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.  

În perioada 2011 – 2015, sloganul campaniei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA este 
"AJUNGÂND LA ZERO: ZERO INFECŢII NOI CU HIV. ZERO DISCRIMINĂRI. ZERO 
DECESE PRIN SIDA". 

Conform estimărilor UNAIDS, la sfârşitul anului 2011, pe plan mondial, erau 34,2 
milioane de persoane infectate cu HIV (30,7 milioane adulţi şi 3,4 milioane copii sub 15 ani), 2, 5 
milioane de cazuri noi (2,2 milioane adulţi şi 330.000 copii sub 15 ani) şi 1,7 milioane decese prin 
SIDA (1,5 milioane adulţi şi 230.000 copii sub 15 ani). În 2013, aproximativ 63% dintre persoanele 
HIV-pozitive, cu vârste între 15 – 24 ani, sunt femei şi se înregistrează o reducere de 52% a 
cazurilor noi de infecţie cu HIV în rândul copiilor şi o reducere de 33% a cazurilor totale (adulţi şi 
copii) faţă de 2001, conform UNAIDS. 

În România, potrivit Centrului Român HIV/SIDA, din 30 iunie 2012, la 48% dintre 
persoanele infectate cu HIV, calea de transmitere a fost heterosexuală. Numărul cazurilor 
cumulative 1985-2012 cu HIV/SIDA a fost de 17.819, numărul pacienţilor în viaţă fiind de 
11.189. Numărul celor aflaţi în evidenţa activă HIV şi SIDA este de 9.475.  

Scopul campaniei: acces universal la prevenţia HIV, tratament, îngrijiri şi suport, reducerea 
numărului persoanelor infectate cu HIV/SIDA şi informarea şi educarea populaţiei, mai ales a 
grupurilor cu risc crescut, asupra HIV/SIDA. 

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.  
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