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INTRODUCERE 

În România, la 30 iunie 2017 erau înregistrate 14.655 persoane infectate cu HIV. 43% au vârsta între 25-29 ani, cu transmitere majoritar heterosexuală 

(65%). 89% din pacienţi sunt în tratament antiretroviral. 

Scopul acestui studio a fost de a identifica caracteristicile pacienţilor infectaţi HIV aflaţi în evidenţa Centrului Regional Cluj din cadrul Clinicii de Boli 

Infecţioase. 

METODE 

Am realizat un studiu transversal asupra a 514 pacienţi aflaţi în evidenţa Centrului Regional Cluj. 

Datele au fost colectate din fişele de observaţie ale pacienţilor, urmărindu-se vârsta, genul, calea de transmitere şi tratamentul antiretroviral. 

REZULTATE 

 Centrul Regional Cluj are în evidenţă 514 pacienţi din 5 judeţe (Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj şi Bihor), majoritatea pacienţilor fiind din Cluj 

(Fig. 1). 

 350 de pacienţi sunt bărbaţi (68%, 95%CI [64-72]) 

 Principala cale de transmitere este cea sexuală (Fig. 2): 262 pacienţi sunt heterosexuali (51%, 95%CI [46-55]), 154 MSM (men who have sex with 

men - 30%, 95%CI [26-34]), 5 sunt utilizatori de droguri (1%, 95%CI [0.4-2]), 82 aparţin cohortei Româneşti (pacienţi născuţi la sfârşitul anilor ’80, 

infectaţi pe cale parenterală/nosocomială; 16%, 95%CI [13-19]), şi  11 sunt cu transmitere materno-fetală (2%, 95%CI [1-4]). 

 75% din pacienţii cu infecţie HIV au vârsta cuprinsă între 25 şi 45 ani, cu ponderea mai mare în categoria de vârstă 25-34 ani (Fig. 3). 

 Majoritatea (462) pacienţilor se află în tratament antiretroviral (89.88%, 95%CI [78-92]). 

 Cei mai mulţi pacienţi se află la prima schemă terapeutică (Fig. 4). 

 

Fig. 1. Distribuţia subiecţilor în funcţie de judeţul de reşedinţă  

 

Fig. 2. Modalitatea de transmirere a infecţiei HIV 
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Fig. 3. Modalitatea de transmirere a infecţiei HIV 

 

Fig. 4. Distribuţia în funcţie de numărul schemelor terapeutice 

CONCLUZII  

 Principala cale de transmitere a infecţiei HIV în cazul cohortei studiate este cea heterosexuală urmată îndeaproape de transmiterea MSM. 

 Cei mai mulţi pacienţi se încadrează în grupa de vârstă 25-35 ani. 

 Aproape 90% din pacienţi se află în tratament antiretroviral, atingând astfel un prim obiectiv propus de Orgnizaţia Mondială a Sănătăţii. 

 Este imperativ depistarea cât mai precoce a infecţiei HIV. 


