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Dotyczy: zaproszenie do współpracy w związku ze Światowym Dniem AIDS, obchodzonym 1 grudnia 2017 r.

27 października 1988 roku na 38. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
ustanowiono, że co roku 1 grudnia będzie obchodzony Światowy Dzień AIDS. Jest to bardzo ważna
data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS.
Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w roku 2016 wykryto w Polsce 1306
zakażeń HIV. To najwyższa liczba od lat 80-tych, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o epidemii.
Oznacza, że każdego dnia minionego roku o seropozytywnym statusie dowiadywały się już
średnio nie trzy osoby, jak szacowano wcześniej, ale 3,5. Jak będzie w roku 2017? Niestety trudno
o optymizm. W punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), gdzie można wykonać test
anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w całym roku 2016 odnotowano 444 zakażenia HIV.
W bieżącym – już 409.
Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek liczby
zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych.
Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowadzone jest
od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie
antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Przez te lata w Polsce udało
się wypracować modelowy system opieki nad pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS,
który w wielu krajach wskazywany jest jako wzór. W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych
leków, zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej stała się przewlekłą. Zmienił się również

profil osób, które się zakażają. Już nie mówimy o szczególnych grupach, które zakażają się HIV
lecz o zachowaniach ryzykownych, narażających na to zakażenie.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że o trudnych problemach
zdrowotnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. HIV, mówi się w Polsce mniej,
niż by należało. Szacuje się, że w Polsce jest około 15 tys. osób, które nie wiedzą o swoim
seropozytywnym statusie.
„Jeśli o ryzyku zakażenia HIV zacznie się mówić również w domach, zrobimy wielki krok
w kierunku powstrzymania epidemii w Polsce. Obchodzony 1 grudnia Światowy Dzień AIDS
to dobra okazja do podjęcia tego tematu. Na rozmowę o zdrowiu z bliskimi zawsze powinniśmy
mieć czas. Chcielibyśmy, aby każdy Polak utożsamiał się z hasłem naszej nowej kampanii
edukacyjnej #mamczasrozmawiac - także w kontekście trudnych tematów zdrowotnych” –
podkreśla Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
Warto działać na rzecz rozwiązania problemu epidemii HIV, także przez pozostałe
dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania
ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym
i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu
Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS i ich bliskimi. Obecność Kokardki
w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami
społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając
równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w miarę możliwości
na stronie internetowej Państwa urzędu informacji oraz banneru informującego o tym ważnym
dniu. Włączenie się Państwa w działania związane z obchodami Światowego Dnia AIDS, będzie
dla nas szczególnie cenne, gdyż pomoże w dotarciu do jak największej grupy odbiorców.
W razie pytań osobami do kontaktu są:
Anna Nastały-Ratusińska, a.ratusinska@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 86
Regina Górska, r.gorska@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 81

