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ŚWIATOWY DZIEŃ 
WALKI Z AIDS 



Czerwona wstążka 
jest symbolem 

solidarności z 

osobami zakażonymi 

HIV oraz chorymi na 

AIDS  



AIDS A HIV - RÓŻNICA 

• HIV jest wirusem upośledzenia 
odporności, natomiast AIDS jest 

zespołem nabytego upośledzenia 

odporności;  

• HIV jest przyczyną choroby AIDS;  

• AIDS jest skutkiem zarażenia wirusem 
HIV;  



PIERWSZE OBJAWY ZAKAŻENIA HIV: 

• Gorączka; 

• Nudności; 

• Bóle mięśniowo-stawowe; 

• Wysypka grudkowo-plamista z wykwitami na twarzy, 

tułowiu i dłoniach; 

• Bóle głowy, bóle gardła; 

• Powiększenie węzłów chłonnych; 

• Bóle brzucha z biegunką i uratą apetytu 



HIV JAK ROZPOZNAĆ ZAKAŻENIE? 

• Najlepszym sposobem na rozpoznanie 

zakażenia jest zrobienie testu na HIV z krwi. 

Można go wykonać nieodpłatnie ze 

skierowaniem lekarskim lub anonimowo w 

jednym z Punktów Konsultacyjno-

Diagnostycznych, które są finansowane 

przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowe 

Centrum do spraw AIDS. 



W JAKI SPOSÓB MOŻE DOJŚĆ DO 
ZAKAŻENIA 

• stosunek seksualny z osobą zakażoną; 

• wstrzykiwanie narkotyków dożylnych sprzętem 
używanym przez osobę zakażoną; 

• zabiegi wykonane niesterylnym sprzętem, nie tylko 
medyczne, ale i kosmetyczne, takie jak przekłuwanie 
uszu czy wykonanie tatuażu; 

• kontakt z krwią zakażonych osób (w tym przetoczenie 
krwi dawcy będącego w okienku serologicznym); 

• przeszczepy tkanek lub narządów od zakażonych HIV 
osób; 

• zapłodnienie in vitro nasieniem zakażonego mężczyzny; 

• przeniesienie wirusa z ustroju matki na płód; 

 



• HIV jest słabym wirusem i trzeba mieć z nim 

bezpośredni kontakt, by doszło do 

zakażenia. Widoczna ilość świeżego 

materiału zakaźnego musi się do dostać do 

otwartej rany bądź tez do błon śluzowych. 

 



JAK NIE MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA  

• przebywanie w tym samym pomieszczeniu, wspólne 

używanie sztućców, 

• korzystanie z tej samej toalety, kaszel czy katar. Przy 

zachowaniu podstawowych zasad higieny można 

bez obaw mieszkać z osobą seropozytywną w 

jednym mieszkaniu czy razem pracować.  

• nie można również zakazić się od psów czy kotów 

lub innych zwierząt. Komary bądź inne owady nie 

przenoszą zakażenia HIV przez ukąszenie.   

• ślina nie jest materiałem zakaźnym  



TEST NA HIV POWINIEN WYKONAĆ 
KAŻDY, KTO: 

• miał kiedykolwiek kontakt seksualny przynajmniej z jedną osobą, która: 

– nie wykonała testu w kierunku HIV i w związku z tym nie wie, czy jest 
zakażona czy nie, 

– jest zakażona HIV, a kontakt ten odbył się bez prezerwatywy lub uległa 
ona pęknięciu lub zsunęła się w trakcie stosunku, 

– miała wielu partnerów lub wiele partnerek seksualnych, 

– przyjmowała narkotyki w zastrzykach, 

• podczas kontaktów seksualnych, również oralnych, nie zawsze 
stosował prezerwatywy, 

• przebył chorobę przenoszoną drogą płciową, 

• używał igieł i strzykawek, z których korzystał już ktoś inny, 

• wykonywał tatuaż lub piercing w salonie, który nie dba o prawidłową 
sterylizację sprzętu, 

• miał kontakt z cudzą krwią, 

• kiedykolwiek stracił kontrolę nad swoim zachowaniem i mógł znaleźć 
się w jednej z powyżej opisanych sytuacji, 

• podejrzewa u siebie zakażenie HIV. 

 



• Wyleczenie zakażenia HIV przy pomocy obecnie 

dostępnych lekach, nie jest możliwe.  

 

• Terapia antyretrowirusowa nastawiona jest na 

poprawienie jakości życia, zmniejszenie częstości 

zachorowań na schorzenia związane z infekcją HIV.  

 

• Oznacza to przedłużenie życia, a także możliwość 

doczekania na pojawienie się nowych, bardziej 

skutecznych sposobów leczenia.  



• Co roku w Polsce o swoim zakażeniu 

dowiaduje się około 700 – 800 osób. 

 

• W większości są to ludzie młodzi między 20 a 

29 rokiem życia. 



• Lekarze i ludzie działający w organizacjach 

pozarządowych, zajmujący się osobami 

seropozytywnymi przekonują ich, że HIV to jeszcze 

nie koniec radości z życia. 

 

• Pozostaje tylko dylemat komu powiedzieć. Rodzina, 

przyjaciele. Czy zrozumieją, czy nie będą obwiniać, 

czy się nie odsuną? Jaka będzie jakość życia?   

 



TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS 

• Krajowe Centrum ds. AIDS 

226 928 226* 

•  

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00 

 

800 888 448** 

**Połączenie bezpłatne 

 

OŚRODEK INFORMACJI O HIV i AIDS  tel: 223 317 766 


