1.12. SVJETSKI DAN HIV/AIDS-a
Ovogodišnja kampanja povodom obilježavanja Svjetskog dana HIV/AIDS-a 1. prosinca ima cilj da se
različitim aktivnostima i medijskim događajima podigne svjesnost javnosti o infekciji HIV-om, koji
uzrokuje AIDS, dostupnosti liječenja antiretrovirusnim lijekovima, postignućima u prevenciji, te
važnosti uklanjanja stigme i diskriminacije s kojima se još uvijek susreću oboljeli i njihove obitelji, te
skrene pozornost na opasnosti koje može donijeti rizično ponašanje. Također, cilj kampanje je i
osiguravanje adekvatne zdravstvene zaštite i skrbi za oboljele od HIV/AIDS-a i sprečavanje širenja HIV
infekcije u Hrvatskoj. Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana AIDS-a je „Društvene zajednice čine
razliku“ (engl. Communities make the difference), a međunarodni simbol svjesnosti i podrške
oboljelima, prevenciji i liječenju ove bolesti je crvena vrpca (engl. red ribbon). Njeno je isticanje jedan
od načina pokazivanja solidarnosti i podrške oboljelima i spomen na umrle od ove opake i podmukle
bolesti.
Virus HIV-a napada imunološki sustav i izaziva doživotnu tešku bolest s dugim periodom inkubacije.
Završni stadij infekcije rezultira potpunom destrukcijom imunološkog sustava - AIDS-om. U svijetu je,
prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije i UNAIDS-a, krajem 2018. godine bilo 37,9
milijuna ljudi koji žive s HIV-om, od čega oko 2 milijuna u Europskoj regiji SZO-a, te je godine
zabilježeno 1,7 milijuna novooboljelih od zaraze HIV-om, a 770.000 ljudi umrlo je od posljedica ove
bolesti. Infekcija HIV-om predstavlja i veliki javnozdravstveni problem u zemljama EU/EEA, a 2018.
zabilježeno je 26.000 novooboljelih.
Hrvatska pripada skupini zemalja niskog rizika za infekciju HIV-om. Posljednjih godina prosječno se
godišnje u Hrvatskoj bilježi oko 90 novootkrivenih slučajeva infekcije HIV-om. Od 1985. do prosinca
2019., ukupno je zabilježeno 1.723 zaražena HIV-om i 551 oboljelih od AIDS-a. Do 1. prosinca 2019.,
zabilježeno je 70 novih slučajeva zaraze HIV-om; 66 muškaraca i 4 žene, te 17 novooboljelih od AIDSa; 15 muškaraca i 2 žene. U Osječko-baranjskoj županiji, do 1. prosinca 2019., evidentirano je 6 HIV
pozitivnih osoba u 2019. godini.
Pojavnost infekcije HIV-om u Hrvatskoj se zadržala na niskoj razini, s blagim trendom porasta
novodijagnosticiranih osoba do 2015. godine, što dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem
infekcije povećanom dostupnošću testiranja u zdravstvenim ustanovama i zajednici. Hrvatski
nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017.-2021. obuhvaća medicinske, javnozdravstvene i
obrazovne mjere, mjere destigmatizacije oboljelih, uzimajući u obzir važnost suradnje različitih
partnera kako bi se uspostavilo koordinirano i sinergističko djelovanje svih segmenata u društvu u
suzbijanju i sprječavanju HIV-a/AIDS-a. Naglasak je usmjeren prema kontinuiranom i sustavnom radu,
multidisciplinarnom pristupu i uključivanju civilnog društva. Glavni cilj programa je osigurati i dalje
nisku razinu obolijevanja od HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj, te do 2021. ostvariti preduvjete za
okončanje epidemije HIV-a u Hrvatskoj (90 % – 90 % – 90 %).
U Zavodima za javno zdravstvo i organizacijama civilnog društva, na petnaestak lokacija u Hrvatskoj
dostupno je anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis B i C.
U našoj Županiji može se testirati u Centru za dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV
Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije na adresi Franje Krežme 1, Osijek, svaki utorak
i četvrtak od 15.00 do 18.00 sati.
Nema maženja, bez bez paženja!

Bolje je znati, nego ne znati!

Testiraj – Liječi – Spriječi!

CENTAR ZA SAVJETOVANJE I TESTIRANJE
OSIJEK, F. Krežme 1

