
Rakyat Kelantan paling ramai hidap HIV
KOTABHARU Jumlah peng
hidap HIV dan AIDS di Ke
lantan pada tahun lalu merupa
kan yang tertinggi di Malaysia
berbanding dengan negeri ne
gerilain
Statistik Kementerian Kesi

hatan mendapati setiap 28 8
bagi setiap 100 000 penduduk
di negeri itu telah dijangkiti
penyakit berkenaan
Pemegang Amanah Majlis

AIDS Malaysia Dr Illias Adam
Yee berkata seiepas Kelantan
ia diikuti oleh negeri Pahang
dengan 24 daripada 100 000
penduduknya dijangkiti HIV
dan Kuala Lumpur 18 serta
Johor 15 5
Bilangan kes di kesemua ne

geri terbabit didapati melebihi
dari kadar purata jangkitan
HIV keseluruhan di Malaysia
iaitu 12 9 kes

Illias berkata jumlah jang
kitan baru HIV di Kelantan
sejak Januari hingga Disember

tahun lalu sebanyak 462 orang
manakala kematian disebab
kan AIDS ialah 88 orang

Ancaman terbesar pada ma

sa sekarang ialah jangkitan
HIV yang menular melalui hu
bungan kelamin Jika dilihat da
ripada transmisi HIV hubu

ngan seksual hetereseksual
homoseksual dan biseksual
adaiah faktor utama jangkitan
ini iaitu sebanyak 48 7 peratus

Ia diikuti perkongsian ja
rum sebanyak 47 4 peratus
jelasnya seiepas menerima
sumbangan sebanyak
RM15 000 daripada Hotel
Grand Riverview GRV di sini
semalam

Sumbangan itu merupakan
sepuluh peratus daripada ke
untungan kasar promosi bufet
Ramadan pada bulan lalu dan
majlis penyerahan cek sumba
ngan tersebut telah disampai
kan oleh Pengurus Besar GRV
Vincent Chua pada satu majlis
ringkas kepada Illias di sini
semalam
Illias berkata sepanjang ta

hun lepas sebanyak 3 652 kes
jangkitan HIV telah dilaporkan
dan ia menjadikan jumlah ke
seluruhan sejak tahun 1987 se
banyak 91 632 kes
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