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Sarawak diyakini mengakhiri AIDS pada 2030
Sarawak juga berkemungkinan menjadi contoh di Malaysia dalam menurunkan kadar kes tersebut
Oleh Henrietta Liza

KUCHING:Kementerian

Kesihatan Malaysia (KKM)
yakin Sarawak berupaya
mengakhiri AIDS pada
tahun 2030 atau lebih awal

han, kempen kesedaran dan
rawatan jika ditingkatkan
secara drastik kepada dua
atau tiga kali ganda berupaya
membantu pelaksanaan itu
untuk berjaya.

Di Sarawak, bahagian Sibu mencatat
20.5 peratus kes HIV baharu diikuti Bintulu
sebanyak 15.5 peratus, 13.5 peratus pula
di Miri dan Kuching 7.4 peratus.

Teratak kasih Tok Nan

adalah bagi membantu golon
gan yang kurang berkemam
puan dan keluarga pesakit
yang datang dari kawasan
jauh.

daripada yang dijang
kakan.

Demikian ujar Ketua Sek

Dr Anita Sukiman
Xeiiaitlmii'V/SJIW

tor HIV/STI KKM Dr Anita

Suleiman sambil menambah,
Sarawak juga berkemungki
nan menjadi contoh ncgeri
pertama di Malaysia dalam
menurunkan kadar kes terse
but.

"DiSarawak, bahagianSibu
mcncatat 20.5 peratus kes
HIV baharu diikuti Bintulu

sebanvak 15.5 peratus, 13.5
peratus pula di Miri dan
Kuching 7.4 peratus.
"Di Malaysia, perkara
ini telah dipersetujui dalam
unjuran modul oleh pem
impinpemimpin dunia bagi
menurunkan kadar penghi
dap wabak HIV kepada 90

peratus menjelang 2030.
"KKM dengan kerjasama
pelbagai agensi, pertubuhan
bukan kerajaan telah mer
angka strategi kebangsaan
bagi tempoh 15 tahun bagi
tujuan tersebut," katanya
ketika menghadiri Majlis
Perasmian Pusat Sokongan
Sehenti Teratak Kasih Tok

Nan di Jalan Crookshank
semalam.

Sarawak menunjukkan
peningkatan kematian
berkaitan AIDS daripada 35
kes pada 2015 kepada 62 kes
pada tahun lepas daripada

jumlah keseluruhan iaitu 542

Pihak Teratak Kasih

kes dari tahun 1986 hingga

Tok Nan juga menawarkan
keperluan sokongan selain
kcpcrluan pesakit mendapat
sokongan daripada keluarga
dan masyarakat sekeliling

2016.

Maka dengan itu, menurut
syarat yang ditctapkan dalam
modul tersebut seperti yang
telah dipersetujui adalah
sebanyak 800 kes HIV sahaja
setiap tahun.
"Pada tahun lepas kes HIV
baharu telah melebihi 3,000
kes... untukmencapai jumlah
kes baharu ia mesti kurang
daripada 800 kes.
"Sejak kes pertama dilapor
kan pada tahun 1986, hainpir
93,000 orang kini hidup

TERIMA KASIH: Jamilah (tiga kanan) menerima replika cek daripada Watts (dua kiri) bagi Teratak
KasihTokNan.

dengan HIV di Malaysia dan
di Sarawak sebanyak 2,436
kes jangkitan HIV dilaporkan
sehingga penghujung 2016
dan 542 daripadanya adalah
kematian berkaitan AIDS,"
jelasnva.
Justeru, KKM dengan

dan telah dirasmikan oleh

Penaung Teratak Kasih Tok
Nan Datuk Amar Jamilah
rakan strategik telah melak
sanakan pelbagai program dan
aktiviti saringan dan kempen
kesedaranuntukmengurang

beli pil Antiretroviral bagi
mengubati pesakit HIV.
Namun masih ramai pe
sakit HIV yang belum diberi

kan kes wabak HIV.

rawatan.

Kerajaan sebelum ini juga
telah membelanjakan seban
yak RM50 juta untuk mem

Walaupun pelaksanaannya
bukan mudah tetapi dengan
syarat kombinasi pencega

Anu.

Jamilah turut menerima

sumbangan daripada pihak
Hilton Hotel & Resorts

(Hilton Hotel) bagi Teratak
Kasih Tok Nan daripada
Pengurus Bcsar Hilton Hotel
Hamish Watts semalam.

