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World AIDS Day highlights the success of Worldwide efforts to combat HIV/AIDS, as well as 
the importance of continued support for these efforts. The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) reports that global efforts have resulted in 19.5 million people 
receiving antiretroviral therapy (ART) for HIV infection in 2016. Despite this progress, 
HIV/AIDS continues to be a significant global public health issue. According to CDC, in 
2016, an estimated 36.7 million people Worldëide ëere living ëith HIV, about 1 million people 
died from AIDS-related illnesses, and 1.8 million people become neëly infected ëith HIV.    
 
  
 
Dita Botërore e AIDS 

1 dhjetor 2017 

Dita Botërore e AIDS thekson suksesin e përpjekjeve në mbarë botën për të luftuar HIV / AIDS, 
si dhe rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për këto përpjekje. Qendrat për Kontrollin dhe 
Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) raportojnë se përpjekjet globale kanë rezultuar në 19.5 
milionë njerëz që marrin terapi antiretrovirale (ART) për infeksionin HIV në vitin 2016. 
Pavarësisht këtij progresi, HIV / AIDS vazhdon të jetë një çështje e rëndësishme globale për 
shëndetin publik. Sipas CDC, në vitin 2016, rreth 36.7 milion njerëz në mbarë botën jetonin me 
HIV, rreth 1 milion njerëz vdiqën nga sëmundjet e lidhura me AIDS-in dhe 1.8 milion njerëz 
sapo u infektuan  me HIV. 

 

SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE NË SHQIPËRI 

Të dhënat zyrtare deri në Nëntor 2017; 

• Totali i rasteve të raportuara me HIV 1090 raste 

• Meshkuj       780 raste 

• Femra        310 raste 

• Fëmijë nën 15 vjeç       42  raste 

http://www.cdc.gov/hiv/basics/statistics.html
http://www.cdc.gov/hiv/basics/statistics.html
https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/883/antiretroviral-therapy/


• Të rinj 16-24 vjeç    103   raste 

• Totali i rasteve në terapi me ARV   509   (492 të rritur dhe 17 fëmijë) 

• Vdekje në total nga AIDS-i      209 raste 

 

Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve të diagnostikuara me HIV në vite, Nëntor 2017 

 

Gjatë periudhës Janar – Nëntor 2017, janë raportuar 81 raste të reja me HIV duke e rritur  numrin 
total të rasteve të diagnostikuara me HIV në 1090 .  

 


