


   HIV AIDS 

 Human 

Immunodeficiency  

 Virus (ang.) 

  

-  ludzki wirus nabytego 

niedoboru 

(upośledzenia) 

odporności. 

 Acquired 

ImmunoDeficiency 

Syndrome (ang.) 

  

-  zespół nabytego 

niedoboru 

(upośledzenia) 

odporności. AIDS nie 

jest pojedynczą 

chorobą, lecz 

zespołem różnych 

chorób, które atakują  

osoby zakażone HIV. 



Co warto wiedzieć o HIV i AIDS? 

 
     Zakażenie HIV oznacza, że w 

organizmie człowieka znajduje 
się wirus nabytego niedoboru 
(upośledzenia) odporności. 
Wirus mnoży się i niszczy układ 
odpornościowy zakażonej 
osoby, który po pewnym czasie 
przestaje chronić organizm 
przed chorobami. Zakażenie 
HIV nie daje 
charakterystycznych objawów. 
Jeśli nie zrobi się testu 
diagnostycznego można nawet 
przez 10-12 lat nie wiedzieć 
 o tym, że uległo się zakażeniu. 
Osoba, która nie wie, że żyje  
z HIV, może zachorować na 
AIDS. Może też zakażać 
innych. 

 Nieleczone zakażenie HIV 
prowadzi do rozwoju AIDS, czyli 
zespołu nabytego niedoboru 
(upośledzenia) odporności. 
AIDS to końcowy etap 
NIELECZONEGO zakażenia 
HIV. To zespół chorób 
atakujących osoby zakażone 
HIV. Zaliczamy do niego różne 
infekcje i typy nowotworów. 
AIDS występuje po wielu latach 
trwania infekcji HIV u osób, 
które o swoim zakażeniu nie 
wiedzą. Osoby, które wiedzą  
o swoim zakażeniu objęte są 
nowoczesną terapią 
antyretrowirusową, która 
zapobiega wystąpieniu AIDS. 
Warto się testować! 





Zanim powstała nazwa: 

 Przed rokiem 1980 wirus był obecny już na 
pięciu kontynentach (Ameryka Północna  
i Południowa, Europa, Afryka, Australia)  

 Początek obecnej pandemii oszacowano na 
połowę lub koniec lat siedemdziesiątych  

 Etap „cichych” zakażeń - w tym 
niekontrolowanym okresie mogło dojść do 
100.000-300.000 zakażeń                      

    10 grudnia 1981r. pierwszy opis                       

    nowej choroby   

    - New England Journal of Medicine  



„HIV/AIDS – CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ” 

   

           „Czerwona kokardka” to symbol                   

                   solidarności z osobami żyjącymi  

                  z  HIV i AIDS,   ich rodzinami  

    i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie 
i zaangażowanie w walkę   z AIDS. Stanowi 
pierwszy krok na drodze upowszechnienia 
problematyki HIV i AIDS.  
Idea czerwonej kokardki powstała   w 1991 r. 
Czerwona kokardka jest w kształcie 
odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono 
zwycięstwa nad epidemią  HIV  i  AIDS. 

 



DROGI ZAKAŻENIA 
Wirus HIV zakaża tylko ludzi i tylko 3 drogami: 

• poprzez krew – przez przedostanie się zakażonej krwi 
innej osoby np.: poprzez jednorazowe wykorzystywanie igieł            
i strzykawek, transfuzję krwi – szczególnie w krajach gzie 
zasoby krwi nie zostały przebadane na obecność HIV 

 

• poprzez stosunek seksualny – podczas stosunków 
seksualnych bez zabezpieczenia z osobą zakażoną, zakaźne 
są wszystkie wydzieliny układu płciowego: męskiego                     
i żeńskiego 

 

• z zakażonej matki na jej dziecko- w czasie ciąży, 
podczas porodu lub przy karmieniu piersią. 

 



Ryzykowne są te sytuacje podczas 

których została uszkodzona ciągłość 

skóry   i doszło do kontaktu                        

z płynami ustrojowymi przenoszącymi 

wirusa.  



NIE SĄ ZAKAŹNE 

 ŚLINA 

 POT 

 ŁZY 

 MOCZ 

 KAŁ 
 

 CHYBA,   ŻE   ZAWIERAJĄ  DOMIESZKĘ KRWI,  

ALE   WÓWCZAS  TO  KREW  JEST  ZAKAŹNA. 



HIV nie można się zakazić: 

 przez dotykanie drugiej osoby,  

 podawanie ręki,  

 ściskanie lub całowanie;  

 przez kontakt ze łzami drugiej osoby; 

 przez pływanie w tym samym basenie,  

 korzystanie ze wspólnej toalety,  

 dzielenie się jedzeniem,  

 wspólne korzystanie ze sztućców, naczyń     
i książek;  

 od psów, kotów i innych zwierząt;  

 owady (w tym komary) nie przenoszą HIV. 

 



 Przy zachowaniu podstawowych zasad 
higieny, można bez obaw mieszkać  
i pracować razem z osobą seropozytywną 
ponieważ HIV nie przenosi się drogą 
kropelkową, np. przez kaszel lub kichanie 
 jak przeziębienie czy grypa. 

  

 

 

 

 Istnieje niewielkie ryzyko zakażenia się HIV 
przez korzystanie ze wspólnej maszynki do 
golenia lub szczoteczki do zębów ze względu 
na to, że może znajdować się na nich krew. 

 

NIE 

dla 

AIDS 



Podstawowe informacje epidemiologiczne  

 
HIV i AIDS w Polsce:  
– dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 grudnia 2020 r. roku 

 26 486  zakażonych ogółem  

 3 815 ma AIDS 

 1 428 chorych zmarło 

Na koniec marca 2021 r. leczeniem antyretrowiru-    

sowym (ARV)  objętych było około 13 605 

pacjentów. 

Więcej informacji na: 

https://aids.gov.pl/hiv_aids/450-2-2/ 
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https://aids.gov.pl/hiv_aids/450-2-2/
https://aids.gov.pl/hiv_aids/450-2-2/
https://aids.gov.pl/hiv_aids/450-2-2/
https://aids.gov.pl/hiv_aids/450-2-2/


 Leczenie antyretrowirusowe  (ARV). 

 
Celem leczenia ARV jest: 

- poprawa stanu zdrowia osób żyjących  

z HIV,  

-odbudowa ich sytemu odpornościowego,  

-zmniejszenie ryzyka rozwoju AIDS,  

-obniżenie zakaźności osoby żyjącej  

z wirusem HIV, a tym samym zmniejszenie 

ryzyka zakażenia innych osób. 

 

  



 

 

Na świecie żyje 38 mln osób  

z HIV/AIDS. 
(dane na dzień 08.06.2021 ) 

 
W 2019 r. zakażenie HIV  rozpoznano  

 u 1,7 mln osób. 

690 tys. osób zmarło z powodu chorób 

związanych z AIDS. 

 

   

Więcej informacji na: 

https://aids.gov.pl/hiv_aids/450-2-2/ 
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Dlaczego wzrasta liczba osób 

zakażających się wirusem HIV? 

 ZANIK  STRACHU  PRZED HIV  

  (jest leczenie, można żyć 30 lat, „nie widać 
tego na twarzy”)  

 

 LEKCEWAŻENIE PROBLEMU   HIV  

   (mnie to nie dotyczy)   

 

 BRAK ŚWIADOMOŚCI  

 (brak wiedzy) 

 

 i wiele, wiele innych … 



Zakażeniu HIV można zapobiec! 

  W sytuacji narażenia na zakażenie HIV, takiej jak 
gwałt, zakłucie igłą niewiadomego pochodzenia 
lub inne zdarzenie, natychmiast zgłoś się do 
szpitala zakaźnego prowadzącego terapię 
antyretrowirusową. Listę takich szpitali wraz z 
całodobowymi telefonami znajdziesz na stronie 
Krajowego Centrum ds. AIDS. 
 
Im szybciej przyjmie się leki antyretrowirusowe 
(najlepiej w ciągu 2-3 godzin po zdarzeniu), tym 
większa szansa na uniknięcie zakażenia. 
Profilaktyka jest najbardziej skuteczna, jeśli zostanie 
wdrożona do 48 godzin od zdarzenia. Pamiętaj! 
Czas od zdarzenia do przyjęcia leków jest 
bardzo istotny! 
 

http://www.aids.gov.pl/co_robic/
http://www.aids.gov.pl/co_robic/


 Przed zakażeniem HIV w 100 proc. chroni 
abstynencja seksualna.  Jeśli w życiu 
człowieka pojawia się seks, wówczas trzeba 
pamiętać, że istnieje też HIV. Każdy jest 
odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo! 

 W Polsce co druga osoba żyjąca z HIV nie 
wie o swoim zakażeniu. Nie wiedząc  
o zakażeniu, nie można uprzedzić o nim 
partnera seksualnego.  
„Na oko” nie da się rozpoznać zakażonej 
osoby. Można żyć z wirusem wiele lat, nie 
mając żadnych objawów. 



 

 Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu życia 

seksualnego najlepiej wspólnie zrobić test na 

HIV (nawet jeśli zna się tę osobę bardzo 

dobrze). Wykonanie testu to jedyny sposób 

sprawdzenia, czy ktoś nie jest zakażony HIV.  

Anonimowy,  bezpłatny i niewymagający 

skierowania test w kierunku HIV można 

wykonać w  jednym z  punktów 

konsultacyjno-diagnostycznych.    



Kto powinien zrobić test na HIV? 

  Test w kierunku HIV powinien wykonać każdy, kto: 
 

  

1) kiedykolwiek miał kontakt seksualny przynajmniej z jedną osobą, 
która: 

 nie wykonała testu w kierunku HIV i nie wie, czy jest zakażona czy 
nie, 

 miała wielu partnerów/wiele partnerek seksualnych, 

  przyjmowała narkotyki w zastrzykach, 
 

2) wykonywał np. tatuaż lub piercing (kolczykowanie) przy użyciu 
niesterylnego sprzętu, 
 

3) miał kontakt z cudzą krwią, która znalazła się na uszkodzonej 
skórze lub błonach śluzowych, 
 

4) stracił kiedykolwiek kontrolę nad swoim zachowaniem (pod 
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających 
świadomość) i mógł znaleźć się w opisanych powyżej sytuacjach. 

 
 

  

  

 



Przydatne strony i adresy: 

ADRESY 

PUNKTÓW KONSULTACYJNO - 
DIAGNOSTYCZNYCH: 

 www.aids.gov.pl 

 

PORADNIA INTERNETOWA: 

 www.aids.gov.pl/pi 

 

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS 

 801 888 448 

 226928226 

 

http://www.aids.gov.pl/
http://www.aids.gov.pl/pi
http://www.aids.gov.pl/pi
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STOP 

AIDS 


