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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest 

w 

trzecią niedzielę maja od 1984 roku.

Inicjatorem obchodów była międzynarodowa organizacja

International AIDS Candlight Memorial.

Podjęta inicjatywa jest wyrazem pamięci o wszystkich tych,

którzy zmarli na AIDS oraz aktem solidarności z rodzicami i bliskimi

zmarłych.



Ten dzień to coś więcej niż tylko wspomnienie

- to okazja do edukacji na temat HIV/AIDS

oraz prowadzenia dialogu społecznego na rzecz profilaktyki,

opieki i leczenia oraz walki ze stygmatyzacją

osób żyjących z HIV.



Pierwsze przypadki AIDS opisano w 1981 roku w Stanach Zjednoczonych.

Od początku epidemii HIV w Polsce (drugiej połowie lat 80) do końca 
2014 r. zakażenie HIV stwierdzono u 18 646 osób. W tym co najmniej 
6 072 zakażeń w związku z używaniem narkotyku we wstrzyknięciach i
2 236 przez kontakt seksualny między mężczyznami.

Ogółem odnotowano 3 200 zachorowań na AIDS i 1 288 zgonów
chorych.



Na świecie każdego dnia zakaża się około 7 tysięcy osób,

a około 5 tysięcy umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS.

Każdego roku w Polsce wykrywa się ponad

800 zakażeń HIV.

Codziennie w Polsce 2 - 3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. 

W większości są to osoby młode.



HIV- ludzki wirus niedoboru odporności 

AIDS- zespół nabytego niedoboru odporności 



Zamieszczone poniżej dane podsumowują przypadki zgłoszone w 2014 r. 
z uwzględnieniem korekt dokonywanych w trakcie trwania roku i 

odzwierciedlają stan na 31.12.2014 r. 



Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w 2014 r. wg województw

Województwo HIV AIDS

Zgony

chorych

na AIDS

P O L S K A 1085 138 42

1. Dolnośląskie 121 22 8

2. Kujawsko-Pomorskie 31 2 -

3. Lubelskie 41 6 3

4. Lubuskie 34 1 -

5. Łódzkie 58 18 7

6. Małopolskie 67 3 2

7. Mazowieckie 215 17 5

8. Opolskie 30 3 1

9. Podkarpackie 28 1 1

10. Podlaskie 23 5 1

11. Pomorskie 51 9 3

12. Śląskie 107 25 5

13. Świętokrzyskie 18 3 1

14. Warmińsko-Mazurskie 16 5 3

15. Wielkopolskie 88 9 2

16. Zachodniopomorskie 35 9 -



Warto Wiedzieć

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http://warto-wiedziec.pl/&ei=Ju9JVcCgDoWbsAH1rYGQCg&usg=AFQjCNGSzXVOSfYN2pUDTLRrqW6PA4Trwg&bvm=bv.92291466,d.bGg


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 HIV,
aż do późnej starości i naturalnej śmierci.



Istnieją tylko 3 drogi przenoszenia HIV: 

- poprzez kontakty seksualne

- poprzez zakażoną HIV krew 

- z matki zakażonej wirusem HIV na jej dziecko



Komary nie przenoszą HIV.

HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności,
więc nie zakazisz się nim od psów,
kotów lub innych zwierząt.



Mieszkanie pod jednym dachem z osobą zakażoną HIV 
nie stwarza ryzyka przeniesienia zakażenia, pod warunkiem 
przestrzegania podstawowych zasad higieny.

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



HIV nie przenosi się przez pocałunek. Ślina nie jest materiałem 
zakaźnym.



HIV znacznie łatwiej przenosi się z mężczyzn na 
kobiety niż z kobiet na mężczyzn.



Prezerwatywa dobrej jakości, właściwie założona, używana od 
początku do końca kontaktu seksualnego zmniejsza ryzyko 
zakażenia HIV.



HIV poza organizmem szybko ginie. 

Niszczą go wszelkie środki dezynfekcyjne, także woda

z mydłem.



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



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/

mailto:poradnia@aids.gov.pl
http://pi.aids.gov.pl/
http://www.aids.gov.pl/


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.

http://www.narkomania.org.pl/



