1 GRUDNIA 2018R.
Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień AIDS (zwany także Światowym Dniem Walki z AIDS) obchodzimy od 1988
roku, dzięki inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest jedną z ośmiu
najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę
międzynarodową organizację.
Symbolem tego dnia jest czerwona wstążka. Politycy, osoby publiczne i każdy, kto
solidaryzuje się z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, noszą ją tego dnia na ubraniu.
CZY TO PRAWDA, ŻE PROBLEM AIDS NALEŻY JUŻ DO PRZESZŁOŚCI?
NIE, to nieprawda. Na świecie każdego dnia zakaża się około 6 tys. osób, a około 4,5 tys.
osób umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku wykrywanych jest
kilkaset zakażeń HIV. To znaczy, że codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu
HIV. W większości są to osoby młode.
Dostępne obecnie leki antyretrowirusowe poprawiają jakość życia osób zakażonych HIV.
Jednakże leczenie antyretrowirusowe musi być kontynuowane do końca życia osoby
zakażonej. Leki powodują też działania uboczne. Niektóre z późnych działań ubocznych
powodują zmianę wyglądu zewnętrznego, niektóre z nich mogą być także niebezpieczne dla
życia. Nie jest więc prawdą pogląd, iż teraz – skoro są leki – nie trzeba bać się HIV i nie
trzeba stosować zabezpieczeń np. w kontaktach seksualnych.
Coraz częściej mówi się, że naszym największym problemem jest niska wykrywalność, a więc
zbyt mała liczba osób, które poddają się testom na obecność wirusa HIV. Leki, które
ułatwiają chorym na AIDS codzienne funkcjonowanie, już istnieją. Choroba ta nie jest już
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wyrokiem. Pod warunkiem, że chory odpowiednio wcześnie dowie się o zakażeniu. Dlatego
wykonywanie testów jest kluczowe nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka, ale w całej
populacji.
Musimy pamiętać, że AIDS nie jest jedynie chorobą „ćpunów, gejów i prostytutek”. Takie
stereotypowe i krzywdzące postrzeganie choroby powoduje, że tzw. „normalni” nie chcą
poddawać się testom. A taki test można wykonać bezpłatnie, szybko i anonimowo w jednym z
kilkudziesięciu Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w całej Polsce.
Każdy, kto prowadzi życie seksualne lub miał kontakt z krwią osoby zakażonej (przez własną
błonę śluzową lub otwartą ranę), powinien się testować. Eksperci i aktywiści zajmujący się
problematyką AIDS starają się pokazywać, że testowanie nie jest niczym wstydliwym, tak jak
nie jest wstydliwe rutynowe przeprowadzanie ogólnego badania krwi w pobliskiej przychodni.
Ale to właśnie wstyd i stereotypy powodują, że AIDS, po 30 latach od jej odkrycia,
nadal jest jedną z najniebezpieczniejszych dla światowej populacji chorób zakaźnych. Im
więcej wiemy o AIDS, tym wyraźniej widzimy, że jest to dziś nie tyle problem medyczny (bo
już sporo wiemy o tym, jak leczyć i jak zapobiegać), ale przede wszystkim problem społeczny.
Warto popatrzeć na problem AIDS szerzej – nie tylko jako choroby będącej wynikiem
zakażenia, ale jako efektu pewnych procesów społecznych – dyskryminacji, strachu i braku
solidarności.

EPIDEMIOLOGIA
Podstawowe informacje epidemiologiczne
HIV i AIDS w Polsce – dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 lipca 2018 r. roku
23 311 zakażonych ogółem
3 627 zachorowań na AIDS
1 398 chorych zmarło
Więcej na ten temat: www.pzh.gov.pl
Na dzień 31.10.2018 r. leczeniem ARV objętych było około 10 925 pacjentów, w tym 104
dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego
Ministerstwa Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce
na lata 2017 – 2021”.
Na świecie żyje 36,7 mln ludzi z HIV/AIDS, w 2016 r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,8 mln
ludzi, leczenie antyretrowirusowe otrzymywało 19,5 mln osób z HIV/AIDS, rok wcześniej –
17,1 mln, od 2005 r. liczba zgonów na AIDS uległa zmniejszeniu o 48%, ale w 2016 r. 1 mln
ludzi zmarło z powodu HIV/AIDS.
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(dane KC ds. AIDS)
Opracowano na podstawie: https://aids.gov.pl/hiv_aids/faktyimity/

3

