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Peningkatan kes jangkitan HIV
di Sarawak membimbangkan
KUCHING: Kes jangkitan
HIV (Human immunode
ficiency virus) di Sarawak
menunjukkan peningkatan
membimbangkan iaitu 230
kes baharu dilaporkan
tahun lalu berbanding 169
pada 2011.
Pengarah Eksekutif
Yayasan AIDS Malaysia
(Y AM) Jasmin Jalil berkata
walaupun kadar jangkitan

dilaporkan tahun lalu,"
katanya.
Menurut beliau jangkitan
HIV di Sarawak lebih ban

yak disebabkan transmisi
seksual berbanding di Se
menanjung Malaysia yang
punca utama jangkitannya
ialah penggunaan dadah
suntikan.

Katanya berdasarkan

Pada 2014 katanya, trans
misi seksual menyumbang
97.8 peratus kes HIV di
negeri ini.
"Sarawak melaporkan
kes HIV pertamapada 1989.
Dua puluh enam tahun
kemudian, pada Disember

statistik dikeluarkan Ke

2015 Sarawak merekodkan

menterian Kesihatan Ma

j umlah kumulatif 2,178 kes
jangkitan HIV, 1,339 kes

HIV di Sarawak rendah

berbanding di peringkat
kebangsaan, ia menun
jukkan peningkatan dari
tahuh ke tahun.

laysia (KKM) pada 2015,
kadar jangkitan HIV di
Sarawak ialah 8.7 bagi setiap
100,000 penduduk ber
banding 10.9 di peringkat
kebangsaan.
"Walaupun kadar j angki
tan di Sarawak lebih rendah

berbanding di peringkat
kebangsaan iaitu 10.9 bagi
setiap 100,000 penduduk,
kadar j angkitan di negeri ini
menunjukkan peningkatan
dengan 230 kes baharu

AIDS dan 480 kematian

berkaitan HIV/AIDS,"
katanya.
Manakala jumlah orang
yang hidup dengan HIV
(PLHIV) di negeri ini
katanya, setakat Disember
2015 ialah 1,698 kes.
Melihat gambaran lebih
luas, Jasmin berkata dari
1986 hingga 2015 jumlah
kumulatif kes jangkitan
HIV di seluruh negara ialah

108,519, AIDS 22,495,
kematian berkaitan AIDS

pula 17,916 dan PLHIV
90,603 kes.
"Melihat peningkatan
kes dari tahun ke tahun di

Sarawak khasnya, YAM
bersama kerajaan negeri
dan beberapa pertubu
han bukan kerajaan mahu
mewujudkan pusat pen
jagaan kesihatan sehenti
untuk pesakit HIV/AIDS
di negeri ini.
"Pusat ini bukan sa

haja menyediakan rumah
penginapan kepada pesakit
dari luar Kuching mendap
atkan rawatan di Hospital
Umum Sarawak tetapi
pelbagai kemudahan serta
latihan bagi memperkasa
kan pesakit atau PLHIV
dalam pelbagai bidang,"
katanya.
Tambahnya masih ramai
orang yang hidup dengan
HIV atau menghidap AIDS
kurang berkeyakinan dan
takut berhadapan khalayak
ramai kerana wujudnya
stigma menebal dalam ka
langan masyarakat men
genai penyakit tersebut.

