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Światowy Dzień 
Walki z AIDS
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ZakażenieHIV- ludzki wirus niedoboru odporności,

atakujący i niszczący układ odpornościowy

ChorobęAIDS- zespół nabytego niedoboru odporności
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Na świecie każdego dnia zakaża się około 7 tysięcy osób

a około 5 tysięcy umiera

z przyczyn związanych z HIV/AIDS.
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19 120 zakażonych ogółem w Polsce,

co najmniej 6 087 zakażonych w związku z używaniem 

narkotyków

3 246 zachorowań na AIDS

1 299 chorych zmarło

Dane epidemiologiczne: Źródło: Państwowy Zakład Higieny
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54 % osób, które uległy zakażeniu HIV nie ukończyło 

dwudziestego dziewiątego roku życia, w tym 7 % nie 

ukończyło dwudziestego roku życia.
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Młodzi ludzie, którzy są w sposób szczególny 

narażeni na ryzyko zakażenia HIV a często w ogóle są 

nieświadomi skutków ich ryzykownego zachowania.
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Początkowo wiązano chorobę HIV z określonymi zachowaniami

i środowiskami (homoseksualiści, narkomani, prostytutki),

obecnie stwierdzono że rozprzestrzenienie jest takie jak w przypadku 

innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Oznacza to, że najbardziej narażoną grupą na zakażenie wirusem HIV

są osoby,  które współżyją ze sobą  i zmieniają partnerów.

O zakażeniu HIV wiedzą tylko te osoby, które zrobiły test

w kierunku zakażenia HIV.
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Około 50-90% zakażonych wirusem HIV po ok. 2-6 tygodniach od

zakażenia mogą pojawić się objawy grypopodobne (gorączka, ból

głowy), ale ze względu na brak specyficznych, wyraźnych objawów

często są niewłaściwie rozpoznawane, nawet przez lekarza.

Osoby takie są zakaźne.

Po pewnym czasie zaczyna się okres bezobjawowy tzw. cisza

kliniczna, który może trwać wiele lat. Poza ewentualnym

powiększeniem węzłów chłonnych w tej fazie zakażenia nie obserwuje

się innych objawów, aż do czasu obniżenia poziomu limfocytów CD4.

Szacuje się, że tylko co 10 zakażona osoba jest świadoma tego

faktu.
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że zakażenie wirusem HIV rozwija się  przez 

wiele nawet 8-10 lat, nie powodując żadnych 

objawów klinicznych i dolegliwości. Nie 

wykazuje zmian w wynikach podstawowych 

(morfologia ,OB) badaniach laboratoryjnych,

które przeprowadza się m.in. w trakcie badań 

okresowych.

Niewiele osób wie, 

Szacuje się, że ok. 70% osób z żyjących z HIV w Polsce nie wie o swoim 

zakażeniu.
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Problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego, bez względu na 

wiek, wykształcenie, wykonywany zawód czy orientację 

seksualną. Przed zakażeniem chroni znajomość dróg zakażenia 

i stosowanie metod zmniejszających ryzyko zakażenia.

Wczesne wykrycie zakażenia HIV i właściwe

stosowanie leków antyretrowirusowych (ARV),

pozwala na przedłużenie życia osoby zakażonej wirusem HIV,

aż do późnej starości i naturalnej śmierci.
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Znane są tylko 3 drogi przenoszenia HIV: 

- poprzez kontakty seksualne

- poprzez zakażoną HIV krew 

- z matki zakażonej wirusem HIV na jej dziecko 

(wertykalne)
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Zakażona HIV kobieta może zakazić dziecko 

w czasie ciąży, porodu i podczas karmienia 

piersią.

Każda kobieta planująca ciążę lub będąca

w ciąży, chcąca urodzić zdrowe dziecko, 

powinna wykonać badanie w kierunku 

zakażenia wirusem HIV.
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Ulec zakażeniu HIV można również:

używając do przekłuwania tkanek niesterylnego 

sprzętu, którego wcześniej używała osoba zakażona np.

-wspólne używanie igły do przekłuwania uszu i innych 

części ciała,

-robienie tą samą igłą tatuaży,

-wprowadzanie narkotyków itp.
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Zażywanie narkotyków, substancji psychoaktywnych 

(dopalaczy) lub alkoholu, które ograniczają 

podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji

mogą kosztować was zakażeniami przenoszonymi drogą 

płciową, czasami niemożliwym do wyleczenia.
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Wiele osób żyjących z wirusem HIV nie mówi o

swoim zakażeniu innym ludziom w obawie przed ich

reakcją. Dystans i niezrozumienie często wynika z

niewiedzy, z budowania opinii w oparciu o zasłyszane

jakiś czas temu informacje. Dzisiaj wiemy, że

większość z nich to stereotypy.

Nie zakazisz się HIV
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Komary nie przenoszą 

wirusa HIV.

HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności,

więc nie zakazisz się nim od psów,

kotów lub innych zwierząt.

Nie zakazisz się HIV
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Mieszkanie pod jednym dachem z osobą zakażoną wirusem 

HIV nie stwarza ryzyka przeniesienia zakażenia, pod 
warunkiem przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Nie ma ryzyka zakażenia wirusem HIV przy korzystaniu ze 
wspólnych naczyń, wspólnej łazienki czy ubikacji,                                 
podczas kąpieli w basenie itp.

Nie zakazisz się HIV
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Wirusem HIV nie można się zakazić przez 

dotykanie drugiej osoby, podawanie ręki, 

ściskanie.

Nie zakazisz się HIV
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Wirus HIV nie przenosi się przez pocałunek. Ślina nie jest 
materiałem zakaźnym.

Nie zakazisz się HIV
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Wirusem HIV nie można zakazić się w taki sam 

sposób, jak przeziębieniem czy grypą.

Kontakt ze łzami drugiej osoby także 

nie spowoduje zakażenia wirusem 

HIV.

Wirus HIV nie przenosi się poprzez kaszel lub kichanie.

Nie zakazisz się HIV
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HIV poza organizmem szybko ginie. 

Niszczą go wszelkie środki dezynfekcyjne,

także woda z mydłem.

Nie zakazisz się HIV
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Osoby zakażone wirusem HIV nie można rozpoznać po wyglądzie.

O fakcie zakażenia HIV nie świadczą objawy.

Średnio przez 8-10 lat można żyć z HIV bez żadnych objawów 

wskazujących na zakażenie.

Jedynym sposobem jest wykonanie

testu w kierunku HIV.

Pamiętaj
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Niektórzy sądzą, że lepiej nie wiedzieć, bo po 

co się martwić. Skutki takiego myślenia mogą 

być bardzo dotkliwe, bo wirus HIV 
rozprzestrzeni się w organizmie w milionach 

kopii uszkadzając jego odporność, narażając na 

liczne choroby, które zdrowego człowieka mogą 

nie dotyczyć.

Ciągle też znaczna liczba osób nie uświadamia 

sobie, że przypadkowe kontakty seksualne bez 

zabezpieczenia, bez względu na płeć, orientację 

seksualną jest ryzykowne.
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Czy chcemy czy nie wirus HIV jest z nami, obok nas, 

pomiędzy nami. Ważne tylko, by nie pozwolić mu się 

rozprzestrzenić a osobom, które muszą się z nim borykać 

w swoim życiu dać jak najwięcej wsparcia i akceptacji.
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Telefon Zaufania HIV/AIDS

Czynny od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00.

Serwis pomocowo - edukacyjny

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym

Czynna codziennie od 14.00 do 22.00.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”

Czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00,w 

niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00.

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00.
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Chcesz wiedzieć więcej 

Jak uniknąć zakażenia HIV

lub 

obawiasz się, że się zakaziłeś ?

Jeżeli nie wiesz co robić ?

Jeżeli pytanie dotyczy Ciebie, Twojego partnera/partnerki,

znajomych, rodziny?

Możesz napisać anonimowo do specjalistów którzy odpowiedzą na Twoje pytania.
poradnia@aids.gov.pl
http://pi.aids.gov.pl/

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.
http://www.aids.gov.pl/
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www.aids.gov.pl

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/grafika/Panstwowa_Inspekcja_Sanitarna___.jpg&imgrefurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/archiwum.htm&usg=__PjUxplrDr9yokw6yFuAQWw1KkS4=&h=960&w=968&sz=116&hl=pl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6aqdJrUaLu7ueM:&tbnh=147&tbnw=148&prev=/images?q=inspekcja+sanitarna&um=1&hl=pl&sa=G&tbs=isch:1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/grafika/Panstwowa_Inspekcja_Sanitarna___.jpg&imgrefurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/archiwum.htm&usg=__PjUxplrDr9yokw6yFuAQWw1KkS4=&h=960&w=968&sz=116&hl=pl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6aqdJrUaLu7ueM:&tbnh=147&tbnw=148&prev=/images?q=inspekcja+sanitarna&um=1&hl=pl&sa=G&tbs=isch:1


mailto:oswiatazdrowotna@pssewawa.pl
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/grafika/Panstwowa_Inspekcja_Sanitarna___.jpg&imgrefurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/archiwum.htm&usg=__PjUxplrDr9yokw6yFuAQWw1KkS4=&h=960&w=968&sz=116&hl=pl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6aqdJrUaLu7ueM:&tbnh=147&tbnw=148&prev=/images?q=inspekcja+sanitarna&um=1&hl=pl&sa=G&tbs=isch:1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/grafika/Panstwowa_Inspekcja_Sanitarna___.jpg&imgrefurl=http://www.zebrzydowice.pl/stare_www/archiwum.htm&usg=__PjUxplrDr9yokw6yFuAQWw1KkS4=&h=960&w=968&sz=116&hl=pl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6aqdJrUaLu7ueM:&tbnh=147&tbnw=148&prev=/images?q=inspekcja+sanitarna&um=1&hl=pl&sa=G&tbs=isch:1

