
 

 

2011n, 45 GIB infekzio berri egon ziren 15 eta 29 urte 
bitarteko gazteen artean 

Biztanleria osoaren infekzio berrien % 26, hain zuzen ere  
 
Abenduaren 1a HIESaren aurkako Borrokaren Mundu Eguna dela-eta, 
Eusko Jaurlaritzako Hiesaren Planak GIBaren infekzio berriei buruz 
emandako datuak aztertu ditu Gazteen Euskal Behatokiak.  

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailak GIBari buruzko datu 
epidemiologikoak —infekzioa diagnostikatuta duten lagunen kopuruaren 
datuak— ditu 2007tik aurrera. Erregistro horri esker, zera egiaztatu ahal 
izan da: azken urteotan HIES kasuek behera egin duten arren, GIB kasuek 
ez dutela joera bera eta egonkor jarraitzen dutela, gorakada eta 
beherakada arinez. Kasu berriak, guztira, 200 inguru izaten dira urtean.  

Datu horien arabera, GIBaren 174 diagnostiko berri erregistratu ziren EAEn, 
2011n. Infekzio berri horien % 77,6 gizonei dagozkie, eta diagnostikatutako 
lagunen batez besteko adina 37,4 urte da.  

2011n infektatutako 174 lagunetatik, 45ek 15 eta 29 urte bitarteko adina 
dute. Horrek esan nahi du infekzio berrien % 25,9 gazteen artean antzeman 
direla. GIB infekzioa duten gazteen tasa 0,14 da, adin-talde bereko 1000 
laguneko. 

Biztanleria osoarekin gertatzen den bezala, GIB infekzio berrien joera 
nahiko egonkorra da, gorakada eta beherakada arinak ditu, eta, duela 
hamarkada batetik hona, ez dira 55 kasuak gainditzen. 

EAEn, GIBaz infektatutako 15 eta 29 urte bitarteko lagun-
kopuruaren bilakaera (2000-2011)

42
37

39

45

53
49

30
33

4241

24
27

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eusko Jaurlaritzako HIESaren Planeko datuak oinarri hartuta

 

Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan osasunari eskaintzen zaion 
atalean, 2000tik 2010era bitarteko GIB infekzio berriei dagozkien datuak 
aurki daitezke, adin-taldeen eta lurralde historikoen arabera.  

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/eu/contenidos/informacion/sida_que_es/eu_hiesa/zer_da.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   
 

GIB/HIESari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun eta Kontsumo Sailaren webgunean aurkituko duzu. Gainera, HIESari 
buruz eguneroko prentsan agertzen diren albiste guztiak astean behin jaso 
ditzakezu zure posta elektronikoan, Sidamedia doako buletinean izena 
emanda.  

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/eu/contenidos/informacion/sida_que_es/eu_hiesa/zer_da.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/eu/contenidos/informacion/sida_que_es/eu_hiesa/zer_da.html
http://www.osanet.euskadi.net/v45aSidaWar/V45APresentacionServlet?idioma=c&tema=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

