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HIV i AIDS  CO MUSISZ WIEDZIEÆ?
Tak bardzo przyzwyczailimy siê do wiadomoci, ¿e wirusem HIV
nie jest ³atwo siê zaraziæ, ¿e uznalimy, ¿e problem dotyczy tylko grup ryzyka, do których na pewno nie nale¿ymy.
Pierwsze zachorowania na AIDS zauwa¿ono w 1981 r. w Stanach Zjednoczonych. Choroba rozprzestrzenia³a siê pocz¹tkowo wród homoseksualnych mê¿czyzn i narkomanów. St¹d w wiadomoci wielu ludzi nadal funkcjonuje przekonanie, ¿e HIV i AIDS dotyka wy³¹cznie te grupy spo³eczne.
Jest to nieprawda. Obecnie zaka¿enie wirusem HIV wystêpuje równie czêsto
wród osób heteroseksualnych. Kobiety s¹ dwukrotnie bardziej nara¿one na
zaka¿enie wirusem HIV podczas stosunku p³ciowego ni¿ mê¿czyni. Wynika
to z ich budowy anatomicznej. Maj¹ te¿ mniejsze mo¿liwoci ochrony przed
chorob¹, a czasami nara¿ane s¹ na zaka¿enie w wyniku przemocy lub przestêpstwa. Co czwarta osoba zaka¿ana w Polsce to kobieta. Dlatego tak wa¿ne
jest, aby wszyscy mieli konieczn¹ wiedzê o chorobie i metodach jej zapobiegania. Nie mo¿na udawaæ, ¿e Ciebie to nie dotyczy.

HIV

HIV to skrót angielskiej nazwy: Human Immunodeficiency Virus, co
oznacza po polsku wirus nabytego upoledzenia odpornoci. Wirus atakuje i niszczy system odpornociowy cz³owieka, który przestaje walczyæ
z bakteriami, grzybami czy wirusami chorobotwórczymi. W efekcie cz³owiek zaka¿ony wirusem HIV czêsto przez wiele, wiele lat nie odczuwa
¿adnych dolegliwoci, jest sprawny fizycznie, wygl¹da zdrowo, nie ma ¿adnych widocznych objawów zaka¿enia i prowadzi zupe³nie normalne ¿ycie.
Mo¿e jednak zara¿aæ innych ludzi.
U takiego cz³owieka do wykrycia zaka¿enia dochodzi wy³¹cznie wówczas, jeli podda siê testowi na obecnoæ wirusa HIV. Osoba, która jest zaka¿ona HIV, nie jest jeszcze chora na AIDS.

AIDS

AIDS to ostatnie, ju¿ objawowe stadium zaka¿enia wirusem HIV, kiedy zniszczony zostaje uk³ad odpornociowy cz³owieka. AIDS nie jest uleczalny i prowadzi do mierci. Cz³owiek, u którego wyst¹pi³y objawy AIDS,
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umiera wyniku wielu innych chorób. Wiêkszoæ ludzi zaka¿onych HIV zapada na AIDS  ale nie wszyscy. Uzale¿nione jest to od wczesnego wykrycia i prawid³owego leczenia. Nie ma obecnie lekarstwa ca³kowicie usuwaj¹cego wirus HIV z organizmu. S¹ jednak coraz bardziej doskona³e lekarstwa ograniczaj¹ce namna¿anie siê wirusa tak, aby nie dopuciæ do wyst¹pienia objawów AIDS lub odsun¹æ je w czasie. Wiêcej na ten temat piszemy w drugiej czêci broszurki  napisanej przez lekarza. W tym miejscu
chcemy jedynie przedstawiæ Ci ró¿nicê pomiêdzy HIV a AIDS, aby obudziæ w Tobie czujnoæ.

Jak mo¿na zaraziæ siê HIV
Wirus HIV ma ograniczone mo¿liwoci przenoszenia siê z cz³owieka
na cz³owieka. Do zaka¿enia dochodzi wówczas, gdy wiêksza iloæ wirusów
dostanie siê do organizmu drugiego cz³owieka.
HIV przenosi siê wy³¹cznie:

Drog¹ p³ciow¹  podczas stosunku p³ciowego waginalnego i analnego
bez zastosowania prezerwatywy zarówno homo- jak i heteroseksualnego, kiedy do organizmu dostan¹ siê p³yny ustrojowe (nasienie i wydzielina z pochwy), uprawianie seksu oralnego równie¿ mo¿e doprowadziæ do zaka¿enia  ryzyko jednak jest znacznie ni¿sze. Wzrasta
ono, je¿eli masz w ustach jakie skaleczenia, ranki czy otarcia. Zaka¿enie siê przez poca³unki jest bardzo ma³o prawdopodobne.

Poprzez wnikniêcie zaka¿onej krwi do krwioobiegu osoby zdrowej
np. kontakt uszkodzonej skóry z zaka¿on¹ krwi¹, w nastêpstwie transfuzji  je¿eli krew nie zosta³a zbadana na obecnoæ wirusa HIV, u¿ycie tej samej ig³y do wstrzykniêæ. Nie ma mo¿liwoci skutecznej sterylizacji plastikowych strzykawek czy igie³. Osoba przyjmuj¹ca narkotyki, u¿ywaj¹c sprzêt do iniekcji wspólnie z innymi osobami, nara¿a siê na zaka¿enie wirusem HIV. Nawet niewielka iloæ krwi w strzykawce czy igle mo¿e doprowadziæ do zaka¿enia.

Zaka¿ona kobieta mo¿e zakaziæ dziecko jeszcze podczas ¿ycia p³odowego, zakaziæ je w trakcie porodu lub karmienia piersi¹.
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O zaka¿eniu HIV mo¿na dowiedzieæ siê jedynie wówczas, gdy wykona siê test na istnienie przeciwcia³ anty-HIV. Wynik dodatni oznacza, ¿e
znaleziono przeciwcia³a, wiêc dosz³o do zaka¿enia wirusem HIV. Wynik
ujemny oznacza, ¿e nie znaleziono przeciwcia³. Nie oznacza to jednak, ¿e
nie dosz³o do zaka¿enia, je¿eli nie min¹³ odpowiedni czas (12 tygodni) od
ostatniego ryzykownego kontaktu. Okres pomiêdzy zaka¿eniem a mo¿liwoci¹ wykrycia przeciwcia³ anty-HIV nazywa siê okienkiem serologicznym. Badanie nale¿y powtórzyæ. Test mo¿na zrobiæ bezp³atnie i anonimowo w Punktach konsultacyjno-diagnostycznych na terenie ca³ego kraju. Wykaz placówek znajdziesz na stronie krajowego centrum ds. AIDS:

www.aids.gov.pl

Jak nie mo¿na zaraziæ siê HIV?
Wirus HIV nie przenosi siê z jednej osoby na drug¹ podczas normalnych kontaktów zawodowych, domowych czy towarzyskich. Nie zarazisz
siê wirusem HIV, dotykaj¹c osobê chor¹, np. podaj¹c jej rêkê, przebywaj¹c
w tym samym pomieszczeniu, u¿ywaj¹c tych samych przedmiotów: talerzy, szklanek, korzystaj¹c z tej samej toalety. Wirus nie przenosi siê drog¹
kropelkow¹, kiedy osoba zaka¿ona kicha, kaszle. Nie jest przenoszony przez
pot, ³zy, mocz czy stolec osób zaka¿onych HIV. Nie przenosz¹ go komary
ani inne insekty. Nie przenosz¹ go zwierzêta domowe. Nie mo¿na siê zaraziæ przez wspóln¹ k¹piel w basenie. Jedynym zagro¿eniem mo¿e byæ krew
osoby zaka¿onej HIV, np. w przypadku skaleczenia, krwotoku z nosa. Wirusa w tym przypadku ca³kowicie unieszkodliwiaj¹ zwykle rodki dezynfekcyjne z zawartoci¹ chloru, zabrudzon¹ odzie¿ nale¿y wypraæ w proszku
do prania w temperaturze powy¿ej 56 stopni. Ludzka skóra jest dobr¹ barier¹ zapobiegaj¹c¹ wnikniêciu wirusa HIV, je¿eli zaka¿ona krew czy inne
p³yny ustrojowe (nasienie, wydzielina z pochwy) dostanie siê na nieuszkodzon¹ skórê  wystarczy umyæ j¹ myd³em i ciep³¹ wod¹. Do sprz¹tania
pomieszczeñ i rzeczy zabrudzonych krwi¹ lub wydzielinami osoby zaka¿onej wirusem HIV u¿ywaj rêkawic gumowych, które przed zdjêciem umyj
w wodzie z rodkiem dezynfekcyjnym a nastêpnie zdejmij i wyrzuæ. Mo¿esz
mieszkaæ razem z osob¹ zaka¿on¹ wirusem HIV w jednym mieszkaniu i nic
Ci siê nie stanie pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad higie7

ny, np. u¿ywania w³asnej szczoteczki do zêbów, c¹¿ków do paznokci, pilniczka, maszynki do golenia itp., czyli niedopuszczenia do ewentualnego
kontaktu z krwi¹ osoby zaka¿onej. Nie bój siê osób chorych na HIV/AIDS.
Je¿eli s¹ to osoby Ci bliskie, nie unikaj ich, nie dyskryminuj. Potrzebuj¹
Twojego wsparcia. A Tobie nic nie grozi. Mimo stosowanej profilaktyki
i edukacji osób zaka¿onych wirusem HIV wci¹¿ przybywa. Coraz doskonalsze metody leczenia powoduj¹, ¿e osoby z HIV ¿yj¹ coraz d³u¿ej, mog¹
do¿yæ do naturalnej mierci, nie odczuwaj¹ ¿adnych dolegliwoci i s¹ aktywne zawodowo i towarzysko. Osoby te nie powinny byæ izolowane
w rodowisku.
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B¥DMY BEZPIECZNI OD HIV/AIDS
Obecnie wirus HIV najczêciej przenosi siê drog¹ kontaktów seksualnych. Ka¿dy cz³owiek chce byæ kochany, chce mieæ drugiego bliskiego
mu cz³owieka. Chce mieæ satysfakcjonuj¹ce ¿ycie seksualne. Jest to intymna i bardzo delikatna sfera ¿ycia cz³owieka. Cz³owiek dojrzewa, dorasta i przychodzi moment, kiedy podejmuje pierwsze kontakty seksualne.
Nie ka¿dy wie o tym, ¿e jest zaka¿ony wirusem HIV, nie ka¿dy mówi
o tym swoim partnerom seksualnym. W Polsce s¹ osoby, które zosta³y
zaka¿one przez swojego pierwszego i jedynego partnera seksualnego. Musisz zapoznaæ siê z pewnymi zasadami, które warto przestrzegaæ, by byæ
zdrowym przez ca³e ¿ycie.
Monogamiczne zwi¹zki
Oczywicie najbezpieczniej by³oby, aby dwoje partnerów przed podjêciem ¿ycia p³ciowego nie mia³o ¿adnych innych kontaktów seksualnych
a nastêpnie dochowa³o sobie wiernoci. Ale czêsto tak nie jest. Nigdy nie
mo¿esz mieæ pewnoci, ¿e Twój partner/partnerka nie mia³ wczeniej dowiadczeñ seksualnych, a teraz wstydzi siê przyznaæ, czy te¿ ma za sob¹
nieudany zwi¹zek. Spytaj go/j¹, czy kiedykolwiek robi³/robi³a sobie test
na HIV. Zaproponuj, ¿e zrobicie go wspólnie. Test musicie powtórzyæ po
kilku tygodniach, istnieje mo¿liwoæ, ¿e badanie przeprowadzono w okresie
tzw. okienka serologicznego i wówczas wynik nie bêdzie prawid³owy.
Powtórzenie badania ju¿ daje pewnoæ, ¿e jestecie zdrowi.
Rozmawiaj z partnerem o bezpieczeñstwie
Wa¿ne jest, by przed rozpoczêciem ¿ycia seksualnego dobrze poznaæ partnera. Tak, aby pomiêdzy Wami powsta³y na tyle bliskie wiêzi, i¿
bez skrêpowania bêdziecie potrafili uzgodniæ pomiêdzy sob¹ metody zapobiegania zaka¿eniu HIV oraz niechcianej ci¹¿y. Czêsto poczucie skrêpowania jest tak du¿e, ¿e mo¿esz nie byæ w stanie rozmawiaæ swobodnie
o sprawie zabezpieczenia siê podczas uprawiania seksu. Brak komunikacji pomiêdzy partnerami seksualnymi prowadzi czêsto do ryzykownych
zachowañ.
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Nie ulegaj nastrojowej chwil, czy naleganiu partnera/partnerki. Nigdy nie
decyduj siê na stosunek p³ciowy bez odpowiedniego zabezpieczenia przed
zaka¿eniem. Spróbujcie bezpiecznych metod uzyskiwania satysfakcji seksualnej bez ryzyka zaka¿enia.
Nie ufaj
Nadal panuje przekonanie, ¿e AIDS dotyka wy³¹cznie tzw. grupy
ryzyka, czyli narkomanów, homoseksualistów, prostytutki. To jest nieprawda. Osoba zaka¿ona HIV? To mo¿e byæ ka¿dy: klasowy przystojniak
z dobrej rodziny, wa¿ny biznesmen, spokojny ch³opak z s¹siedztwa, najpiêkniejsza dziewczyna na dyskotece. Niech nie upi Twojej czujnoci
zdrowy wygl¹d, czy dobre pochodzenie spo³eczne. Pamiêtaj, ¿e od zaka¿enia do zachorowania mija wiele, wiele, lat. Tak d³ugo, jak nie bêdziesz mia³/mia³a pewnoci, co do zdrowia Twojego partnera/partnerki,
zabezpieczaj siê prezerwatyw¹.
Kup prezerwatywy
Warto zaopatrzyæ siê w prezerwatywy. Obecnie mo¿na je nabyæ bez
skrêpowania w drogeriach samoobs³ugowych czy aptekach internetowych.
Kupuj prezerwatywy dobrej jakoci z lateksu lub poliuretanu i pamiêtaj
o terminie ich przydatnoci do u¿ycia. Stara, czy le przechowywana prezerwatywa nie zabezpieczy Ciê wystarczaj¹co. Sprawd, czy ma atest Ministerstwa Zdrowia. Nigdy nie u¿ywaj ponownie tej samej prezerwatywy. Aby
mieæ pewnoæ, ¿e prezerwatywa nie pêknie podczas stosunku  nawil¿aj
j¹. Kup specjalny preparat do nawil¿ania  nie stosuj do tego celu olejków, kremów, balsamów, bo mog¹ spowodowaæ pêkanie prezerwatywy.
Równie wa¿ne jest, by partner prawid³owo za³o¿y³ prezerwatywê.
W opakowaniu prezerwatywy powinna byæ instrukcja. Istniej¹ prezerwatywy dla kobiet  niestety w Polsce raczej niedostêpne. Podczas seksu
oralnego równie¿ stosuj prezerwatywê lub chusteczki lateksowe. Zapobiegaj¹ one zaka¿eniu. Do seksu oralnego przeznaczone s¹ prezerwatywy
smakowe. Prezerwatywy do seksu analnego s¹ specjalnie pogrubione, przy
stosunku analnym konieczne jest u¿ycie lubrykantu. Dla osób uczulonych
na lateks przygotowano prezerwatywy nielateksowe.
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Unikaj przygodnych zwi¹zków seksualnych
Najlepiej wspó³¿yæ z jednym, sta³ym i zdrowym partnerem. Je¿eli
ju¿ decydujesz siê na przygodê, bezwzglêdnie stosuj prezerwatywê. Prezerwatywa zabezpiecza przed zaka¿eniem  ale nie jest to metoda 100%
pewna. Zawsze mo¿e zdarzyæ siê, ¿e prezerwatywa pêknie, zsunie siê i wówczas zaka¿enie staje siê mo¿liwe. Pamiêtaj, ¿e alkohol, narkotyki czy rodki
psychotropowe sprzyjaj¹ podejmowaniu ryzykownych zachowañ.

Pamiêtaj!

Nawet tylko jedno ryzykowne zachowanie seksualne mo¿e skoñczyæ
siê zaka¿eniem.
Lêk  jedn¹ z przyczyn szerzenia siê choroby
Wiele zaka¿onych osób, które jeszcze nie maj¹ objawów chorobowych, nie wie, ¿e jest zaka¿ona. Nie wie  bo nie chce wykonaæ testu na
obecnoæ wirusa HIV. Woli nie wiedzieæ, czy jest chora, czy nie. Sama
myl o tej strasznej chorobie wywo³uje w cz³owieku lêk tak du¿y, ¿e woli
po prostu o tym nie myleæ. Wypiera w swojej wiadomoci istnienie takiej mo¿liwoci  tylko po to, by poczuæ siê przez moment z³udnie bezpiecznym.
Szybkie wykrycie zaka¿enia wirusem HIV i podjêcie leczenia powoduje znaczne zahamowanie rozmna¿ania siê wirusa  a wiêc znacznie
opónia wyst¹pienie AIDS lub nawet zapobiega wyst¹pieniu w ogóle. Z wirusem mo¿na teraz ¿yæ wiele, wiele lat. Mo¿na prze¿yæ nawet ca³e ¿ycie,
nie zapadaj¹c na AIDS. Na pewno wynalezione zostanie lekarstwo  to
tylko kwestia czasu. Je¿eli podj¹³e/podjê³a kiedykolwiek ryzykowne
zachowanie seksualne  zrób test na obecnoæ wirusa HIV.
Gdy chcesz zostaæ mam¹
Kobieta zaka¿ona HIV mo¿e urodziæ dziecko równie¿ zaka¿one.
Wczenie podjêta terapia w znacznej wiêkszoci przypadków zapobiegnie zaka¿eniu dziecka (99%). Je¿eli planujesz urodzenie dziecka lub jeste w ci¹¿y, warto by pomyla³a o jego zdrowiu i bezpieczeñstwie. W Polsce lekarze nie maj¹ obowi¹zku kierowania kobiet ciê¿arnych na badania
wykrywaj¹ce obecnoæ wirusa HIV. Niewielki odsetek kobiet jest podda11

wanych badaniu. To niedobrze, nigdy nie mo¿esz mieæ pewnoci, czy jeste zdrowa. Od zaka¿enia HIV do pierwszych objawów choroby mija
czêsto kilkanacie lat. A przecie¿ wiadomoæ zaka¿enia wirusem daje
mo¿liwoæ lekarzowi zastosowania odpowiedniej terapii w czasie ci¹¿y,
odpowiedniego poprowadzenia porodu i urodzenia zupe³nie zdrowego
dziecka. Spytaj swojego ginekologa, gdzie mo¿esz przeprowadziæ badanie w kierunku HIV. Skorzystaj z badañ  miej pewnoæ, ¿e Twoje dziecko bêdzie zdrowe.
Przek³uwanie skóry
Je¿eli decydujesz siê na przek³uwanie uszu czy innych czêci cia³a,
upewnij siê, ¿e osoba wykonuj¹ca us³ugê u¿ywa sprzêtu jednorazowego
u¿ytku. Warto udaæ siê do profesjonalnego zak³adu wiadcz¹cego us³ugi
kosmetyczne. S¹ one kontrolowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne i musz¹ stosowaæ odpowiednie procedury sanitarne. Przyjrzyj siê, czy
osoba wykonuj¹ca us³ugê przy Tobie otwiera sprzêt jednorazowego u¿ytku z opakowania. Nie zgadzaj siê na nak³ucie ig³¹ o nieznanym pochodzeniu, bez opakowania. Tak samo postêpuj, gdy chcesz wykonaæ tatua¿. Nie
decyduj siê na wykonanie tatua¿u, bez ca³kowitej pewnoci, i¿ bêdzie
wykonywany sterylnym sprzêtem.
Narkotyki
Najlepiej nie u¿ywaæ narkotyków ani ¿adnych rodków psychotropowych. Powoduj¹ one wiêksz¹ sk³onnoæ do podejmowania ryzykownych zachowañ. Osoby za¿ywaj¹ce narkotyki czêsto ignoruj¹ ryzyko zaka¿enia wirusem HIV, g³ód narkotyczny powoduje, ¿e trac¹ ca³kowicie
swój instynkt samozachowawczy i za¿ycie narkotyku staje siê wa¿niejsze
ni¿ zdrowie i ¿ycie. Wirus HIV przenosi siê poprzez wspólne u¿ywanie
igie³ i strzykawek. Je¿eli jednak za¿ywasz narkotyki dbaj o to, by zawsze,
bezwzglêdnie u¿ywaæ jednorazowych, nowych i sterylnych igie³ i strzykawek. Mo¿esz je nabyæ w ka¿dej aptece, bez recepty za kilkadziesi¹t
groszy. Je¿eli decydujesz u¿ywaæ ponownie tej samej ig³y i strzykawki,
umyj j¹ kilkakrotnie w rodku dezynfekcyjnym zawieraj¹cym chlor (wci¹gnij i wypuæ do strzykawki za ka¿dym razem wie¿¹ porcjê) a nastêpnie
dobrze wyp³ucz kilkakrotnie w wodzie i wygotuj przez pó³ godziny. Nigdy nie po¿yczaj sprzêtu do iniekcji innym osobom.
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ZAKA¯ENIA HIV I CHOROBA AIDS
Wyobrania jest wa¿niejsza od wiedzy.
Albert Einstein
Na wiecie ¿yje z HIV ju¿ 42 miliony ludzi. Codziennie 16 tysiêcy
osób zaka¿a siê HIV. Epidemiolodzy bij¹ na alarm  ludzie zobojêtnieli na
codzienne niebezpieczeñstwo zwi¹zane z AIDS. Wiêkszoæ z nich to ludzie
m³odzi, miêdzy 16 a 25 rokiem ¿ycia. Wiêkszoæ nowych zaka¿eñ pojawia
siê w Afryce i Azji, co nie znaczy wcale, ¿e nie dotyczy to Polski.
Pañstwowy Zak³ad Higieny w Warszawie podaje co miesi¹c informacje o nowych zaka¿eniach HIV. Od wdro¿enia badañ w 1985 roku do 31
maja 2011 roku stwierdzono u 14562 obywateli polskich zaka¿enie HIV,
z tego u 5751 dowiedziono zaka¿enia w zwi¹zku ze stosowaniem narkotyków. Ka¿dego roku wykrywa siê rednio 750-800 zaka¿eñ. Z ogólnej liczby
zaka¿onych, na AIDS zachorowa³o 2576 osób, z tego zmar³o 1091.
Szacuje siê, ¿e w Polsce tylko oko³o 30% osób zaka¿onych HIV jest
wiadomych swojego statusu serologicznego. Oznacza to, ¿e 2/3 osób nie
wie o swoim zaka¿eniu i ¿e osoby te nie s¹ ujmowane w statystykach.
Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2002-2006 wed³ug grup
ryzyka:

85%  brak danych

4 %  ryzykowne kontakty heteroseksualne

5%  kontakty homoseksualne mê¿czyzn

5%  do¿ylne wstrzykiwanie narkotyków

2%  dzieci matek zaka¿onych HIV

0,1%  zaka¿enia jatrogenne
W Polsce HIV dotyka ludzi m³odych; 56% osób, które uleg³y zaka¿eniu HIV, nie ukoñczy³o 29 roku ¿ycia, w tym 8% w momencie zaka¿enia nie ukoñczy³o 20 roku ¿ycia. Najliczniejsz¹ grupê, oko³o 75%, wród
osób zaka¿onych HIV i chorych na AIDS w Polsce, stanowi¹ osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat).
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Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDPC) stwierdza, ¿e krajem o najwy¿szym na naszym kontynencie odsetku zaka¿eñ HIV
wród osób niemaj¹cych o tym pojêcia jest Polska, gdzie prawdopodobnie
ponad po³owa ludzi nie wie, ¿e jest zaka¿ona (rednia dla Europy wynosi
30%; najmniejsz¹ niewiadomoæ maj¹ w tym zakresie Szwedzi  12%
i Duñczycy  15%). Skala tego problemu spowodowa³a w³¹czenie Polski
przez ECDPC do grupy krajów, w których próbuje siê znaleæ przyczynê
tak nieodpowiedzialnej postawy obywateli, rezygnuj¹cych gremialnie z wykonywania nawet darmowych testów diagnostycznych. Ponadto Polska jest
krajem z najwiêksz¹ liczb¹ nowych zaka¿eñ w centralnej Europie (750 rocznie) oraz najwiêkszym odsetkiem noworodków z zaka¿eniem przekazanym
przez matkê.
Ryzyko przeniesienia zaka¿enia HIV od matki do dziecka nie udaje
siê obni¿yæ poni¿ej 10%; czyli na oko³o 90 porodów zaka¿onych matek
rocznie, u 10-15 dzieci stwierdza siê obecnoæ wirusa. Lekarze w Polsce
zbyt ma³o uwagi zwracaj¹ na mo¿liwoæ wykonywania testów wykrywaj¹cych ewentualne zaka¿enie HIV u kobiet bêd¹cych w ci¹¿y (w Polsce
z testów korzysta zaledwie 0,2 ciê¿arnych, na zachodzie Europy rednio
60%, a na Ukrainie nawet 70%).
Warto pamiêtaæ:

wiêkszoæ osób z tak zwanych grup ryzyka nie jest zaka¿onych
HIV,

wiêkszoæ zaka¿onych HIV nie zdaje sobie z tego sprawy.
Z infekcj¹ HIV mo¿na ¿yæ rednio 10-12 lat bez ¿adnych objawów
zwi¹zanych z zaka¿eniem. Wywo³uje j¹ wirus upoledzenia odpornoci,
którego informacjê genetyczn¹ stanowi RNA (kwas rybonukleinowy). Nale¿y do rodziny lentivirusów, okrelanych jako nieonkogenne, wywo³uj¹ce
efekt cytopatyczny (uszkodzenia komórek). Znane s¹ dwa retrowirusy powoduj¹ce AIDS: HIV 1 i HIV 2, które maj¹ podobne struktury w 40-50%.
Oznacza to, i¿ mia³y wspólnego przodka w procesie ewolucji.
Ryzyko przeniesienia infekcji od zaka¿onego HIV pacjenta zale¿y od
iloci wirusa w jego krwi:
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iloæ wirusa HIV jest wzglêdnie ma³a, gdy pacjent znajduje siê w bezobjawowym stadium infekcji,
du¿e miano wirusa we krwi maj¹ zwykle pacjenci z zaawansowanym
AIDS lub ostr¹ infekcj¹ HIV,
du¿a iloæ wirusa jest tak¿e we krwi pacjentów, których poziom wirusa (wiremia) jest wysoki lub wzrós³ w ostatnim czasie.

Istniej¹ 3 drogi przenoszenia zaka¿enia HIV:

poprzez krew,

poprzez kontakty seksualne,

z zaka¿onej matki na dziecko.
Zaka¿enie przez krew mo¿e dokonaæ siê w kilku sytuacjach:

przetoczenie zaka¿onej krwi niebadanej na obecnoæ wirusa HIV,

przetoczenie zaka¿onej krwi badanej na obecnoæ wirusa HIV, z wynikiem negatywnym, gdy¿ dawca znajdowa³ siê w okresie przed serokonwersj¹ (pojawienie siê przeciwcia³ anty-HIV u osoby, u której
wczeniej ich nie stwierdzano),

zaka¿enie przez podanie preparatów krwiopochodnych wytworzonych
z krwi osób zaka¿onych HIV,

zaka¿enie u chorych na hemofiliê w okresie przed wprowadzeniem
metod unieczynnienia HIV w preparatach przeciwhemofilowych,

zaka¿enie wród narkomanów wymieniaj¹cych miêdzy sob¹ ig³y i strzykawki,

zaka¿enie preparatami narkotycznymi pobieranymi z naczynia do którego wprowadzono zaka¿on¹ krew,

zaka¿enie niewyja³owionym lub le wyja³owionym sprzêtem medycznym,

zaka¿enie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia,

zaka¿enie w zwi¹zku z przeszczepianiem tkanek i narz¹dów pobranych od nosicieli HIV.
Przetoczenie zaka¿onej krwi spowodowa³o w USA zaka¿enie 2% doros³ych nosicieli HIV i 9% dzieci. Ryzyko przeniesienia infekcji HIV drog¹
przetoczenia krwi jest wysokie i wynosi 90% wówczas, gdy biorca otrzymuje krew zaka¿onego HIV dawcy. Wprowadzenie testów diagnostycznych
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(anty-HIV) oraz rygorystycznych metod selekcji dawców krwi ryzyko to
w olbrzymim stopniu zmniejszy³o. W Polsce od 1995 nie odnotowano przypadku zaka¿enia t¹ drog¹.
Narkomani s¹ czêstymi ofiarami zaka¿enia HIV w ró¿nych krajach
na wiecie, gdy s¹ uzale¿nieni od preparatów stosowanych do¿ylnie.
W Polsce to ci¹gle grupa najwy¿szego ryzyka. Narkomani mog¹ byæ ród³em szerzenia siê zaka¿eñ na drodze homo i heteroseksualnej.

ZAKA¯ENIA SEKSUALNE
AIDS jest chorob¹ zaliczan¹ do grupy chorób przenoszonych drog¹
kontaktów seksualnych (STD, sexualy transmitted diseases). Mo¿liwoæ
zaka¿enia HIV jest ma³a w porównaniu z innymi chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹ (rze¿¹czka, ki³a, chlamydioza). Zakanoæ osoby HIV+
zale¿y od stadium infekcji HIV i poziomu wiremii (iloci wirusa w organizmie). Zaka¿enie w wyniku kontaktów seksualnych z partnerami w stadium AIDS wykazuje szybszy postêp choroby.
Zaka¿enia mo¿e nast¹piæ wówczas, gdy kontakty seksualne dotycz¹
nastêpuj¹cych par, w których jeden z partnerów jest zaka¿ony:
 mê¿czyzna-kobieta (stosunki heteroseksualne),
 mê¿czyzna-mê¿czyzna (stosunki homoseksualne),
 mê¿czyzna-kobieta (stosunki heteroseksualne z partnerem biseksualnym),
 kobieta-kobieta (stosunki lesbijskie)  zdarza siê to bardzo rzadko.
Zaka¿enie mo¿e nast¹piæ w wyniku jednego kontaktu seksualnego
bez zabezpieczenia, znane s¹ tak¿e osoby, które pozostaj¹ niezaka¿one po
wielu takich kontaktach lub po latach wysoce ryzykownych zachowañ.
Wiêksze stê¿enie wirusa stwierdzane jest w nasieniu i p³ynie nasiennym ni¿ w wydzielinie z pochwy. Powoduje to ³atwiejsze przenoszenie
zaka¿enia z mê¿czyzny na kobietê ni¿ z kobiety na mê¿czyznê. Bior¹c
pod uwagê, ¿e liczba zaka¿onych mê¿czyzn jest wiêksza, prawdopodobieñstwo spotkania zaka¿onego HIV partnera jest wiêksze dla kobiety ni¿
dla heteroseksualnego mê¿czyzny. Obrzezanie mê¿czyzny jest czynnikiem
zmniejszaj¹cym ryzyko zaka¿enia. Kobiety zbyt czêsto maj¹ poczucie, ¿e
to partner powinien je chroniæ, zarówno przed nieplanowan¹ ci¹¿¹, jak i potencjalnym zaka¿eniem. Niewiele kobiet zdaje sobie sprawê, i¿ to one
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same odpowiadaj¹ za swoje zdrowie i ¿ycie. A jeszcze mniej jest w stanie
porozmawiaæ ze swoim partnerem o u¿ywaniu prezerwatyw.
Kobiety coraz czêciej nabywaj¹ zaka¿enie HIV w konsekwencji kontaktów seksualnych. W po³owie lat 90. XX wieku HIV by³ trzeci¹ (po chorobach nowotworowych i wypadkach komunikacyjnych) przyczyn¹ mierci wród amerykañskich kobiet w wieku od 22 do 45 lat. Jeszcze wiêksze
zagro¿enie stanowi HIV dla kobiet w krajach rozwijaj¹cych siê.
Najbardziej ryzykownym rodzajem aktywnoci seksualnej s¹ kontakty analne. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie dotycz¹ one wy³¹cznie
homoseksualnych mê¿czyzn. Badania angielskie dowodz¹, ¿e 1/3 par heteroseksualnych w Wielkiej Brytanii praktykuje od czasu do czasu kontakty
analne, a oko³o 10% preferuje je lub uprawia stale. W opublikowanych
w 1998 roku wynikach badañ zachowañ seksualnych Polaków profesor Zbigniew Izdebski poda³, ¿e 11,4% ankietowanych kobiet deklarowa³o, i¿ mia³o kontakt analny.
Kontakty seksualne podczas miesi¹czki zwiêkszaj¹ ryzyko zaka¿enia
kobiety, zwiêksza je równie¿ krwawienie niezwi¹zane z miesi¹czk¹, a które wyst¹pi³o podczas kontaktu. Ryzyko zaka¿enia mê¿czyzny w trakcie
kontaktu z partnerk¹ HIV+ podczas miesi¹czki jest wiêksze ponad 3 razy,
ni¿ podczas kontaktu z t¹ sam¹ partnerk¹ niebêd¹c¹ w okresie miesi¹czki.
Ci¹gle pojawiaj¹ siê kontrowersje co do zakanoci liny. W badaniach wykazano, ¿e niezwykle rzadko izoluje siê wirusa HIV ze liny zaka¿onych osób, nawet jeli maj¹ one choroby dzi¹se³. lina zmniejsza zakanoæ HIV dziêki obecnoci w niej ró¿nych substancji o dzia³aniu nieswoistym przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym, wychwytuj¹cym wirusa
mucynom.
Inne praktyki seksualne, przy których nie dochodzi do kontaktu spermy lub krwi z b³onami luzowymi s¹ bezpieczne. Przeniesienie HIV przez
nieuszkodzon¹ skórê jest bardzo ma³o prawdopodobne.
Zabiegi sztucznego zap³odnienia stwarza³y ryzyko zaka¿enia HIV dla
kobiety przed wprowadzeniem obowi¹zkowych badañ dawców nasienia
w kierunku obecnoci przeciwcia³ anty-HIV.
W Polsce dawców nasienia obowi¹zuje przeprowadzenie dwukrotnego badania serologicznego w kierunku zaka¿enia HIV, pierwsze w dniu
pobrania i po 6-miesiêcznym okresie karencji nasienia. Pobrane nasienie
mo¿na zastosowaæ po uzyskaniu wyników, stwierdzaj¹cych brak przeciwcia³ anty-HIV u dawcy w obu badaniach.
17

ZASADY OPIEKI MEDYCZNEJ
NAD CIÊ¯ARN¥ ZAKA¯ON¥ HIV
Zwiêkszenie siê liczby kobiet zaka¿onych heteroseksualnie zwiêksza
ryzyko zaka¿enia ich potomstwa. Jest to logiczn¹ konsekwencj¹ rozwoju
pandemii HIV/AIDS. Czêstoæ zaka¿eñ p³odu urodzonego z zaka¿onej matki
okrelana jest rednio na 30%. Dowiadczenia z USA i Wielkiej Brytanii
wskazuj¹, ¿e, dziêki upowszechnieniu oferowania testów w kierunku zaka¿enia HIV kobietom ciê¿arnym, uda³o siê zmniejszyæ liczbê nowych zaka¿eñ u dzieci o ponad 60%.
W roku 2008 w ramach Programu profilaktyki zaka¿eñ wertykalnych
(z matki na noworodka), leczeniem antyretrowirusowym objêto 70 kobiet
ciê¿arnych zaka¿onych HIV. Odby³o siê 69 porodów kobiet zaka¿onych
HIV. Leki antyretrowirusowe otrzyma³o równie¿ 69 noworodków. Dziêki
zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej, odsetek zaka¿eñ HIV w grupie noworodków zmniejszy³ siê z 23% przed rokiem 1989 do < 1,0% zaka¿eñ obecnie.
Istniej¹ 3 drogi zaka¿enia matka-p³ód:




wewn¹trzmaciczna (przejcie wirusa przez ³o¿ysko),
poprzez ekspozycjê p³odu na krew i wydzieliny matki w czasie porodu,
w okresie poporodowym w zwi¹zku z karmieniem piersi¹.

W przypadku potwierdzenia zaka¿enia HIV u kobiety w ci¹¿y najistotniejsze jest zapewnienie jej wczesnego objêcia opiek¹ oraz jak najbardziej specjalistycznym poradnictwem, obejmuj¹cym zagadnienia zwi¹zane
z ci¹¿¹, zaka¿eniem HIV i mo¿liwociami ograniczenia zaka¿enia dziecka.
Opieka powinna byæ prowadzona w okresie ci¹¿y, porodu i w okresie poporodowym. U zaka¿onej ciê¿arnej wykonuje siê badania, w ka¿dym trymestrze, liczby limfocytów CD4 oraz poziomu RNA wirusa HIV.
Krytycznym problemem jest w³¹czenie lub kontynuacja leczenia przeciwwirusowego w okresie ci¹¿y u pacjentki HIV+. Podejmuj¹c decyzjê leczenia przeciwwirusowego w ci¹¿y, nale¿y braæ pod uwagê ogólny stan
organizmu chorej, poziom wirusa we krwi oraz odpornoæ. Jednoczenie
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trzeba braæ pod uwagê potencjalne skutki uboczne tego leczenia dla rozwoju wewn¹trzmacicznego p³odu. Decyzjê o rozpoczêciu lub zmianie terapii
przeciwwirusowej podejmuje ciê¿arna po konsultacji z lekarzem, który ma
obowi¹zek poinformowania jej o wszystkich, korzystnych i ubocznych, znanych konsekwencjach zastosowania leczenia w ci¹¿y.
Poród jest okresem, w którym zwykle nastêpuje, zarówno naruszenie
integralnoci tkanki ³o¿yskowej, co zwiêksza mo¿liwoæ przecieków krwi
p³odowo-matczynych i matczyno-p³odowych, jak i bezporedni kontakt p³odu
z krwi¹ oraz wydzielinami szyjki macicy i pochwy matki. Z tego wzglêdu
unika siê metod intensywnego nadzoru p³odu, które wi¹¿¹ siê z naruszeniem ci¹g³oci pow³oki skórnej p³odu. W sytuacji zaistnienia koniecznoci
skrócenia operacyjnego drugiego okresu porodu, zaleca siê operacjê kleszczow¹ jako mniej uszkadzaj¹c¹ skórê g³ówki p³odu, ani¿eli wyci¹gacz pró¿niowy. Nale¿y d¹¿yæ do jak najd³u¿szego utrzymania ci¹g³oci pêcherza
p³odowego, aby zmniejszyæ mo¿liwoæ zaka¿enia odmatczynego.





W okresie poporodowym zaleca siê:
edukacjê matki w zakresie karmienia piersi¹ dziecka,
edukacjê matki w zakresie antykoncepcji, okresowych badañ cytologicznych, zapobiegania przenoszenia zaka¿enia HIV,
ocenê sytuacji rodzinnej i spo³ecznej matki i jej dziecka (ewentualny
kontakt z orodkiem pomocy spo³ecznej lub organizacjami pozarz¹dowymi),
ustalenie daty wizyty u ginekologa po ukoñczeniu okresu po³ogu (po
6-8 tygodniach).

Upowszechnienie oferowania testów w kierunku zaka¿enia HIV w Polsce wszystkim kobietom ciê¿arnym oraz tym, które planuj¹ ci¹¿ê w najbli¿szym czasie, jest pilnym zadaniem dla wszystkich lekarzy ginekologów oraz
rodzinnych.
Rozwi¹zanie ci¹¿y poprzez ciêcie cesarskie nie zmniejsza ryzyka zaka¿enia noworodka. W krajach rozwiniêtych nie zaleca siê karmienia piersi¹ niemowl¹t przez zaka¿one matki. Natomiast w krajach rozwijaj¹cych
siê jest wskazane, gdy¿ istniej¹ trudnoci w przygotowaniu odpowiedników
pokarmowych.
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KIEDY NIE NALE¯Y BAÆ SIÊ
ZAKA¯ENIA HIV?
Od czasu rozpoznania pierwszych przypadków AIDS i potwierdzenia
czynnika sprawczego w postaci zaka¿enia HIV prowadzi siê wiele badañ
w ró¿nych krajach. Badania potwierdzaj¹, ¿e domowe kontakty z nosicielami HIV nie prowadz¹ do zaka¿enia. Dotyczy to u¿ywania tej samej ³azienki, toalety oraz spania w jednym ³ó¿ku, u¿ywania wspólnych sztuæców, talerzy, misek.
Podobnie przedstawia siê problem przypadkowych kontaktów w miejscach publicznych z osobami zaka¿onymi. HIV nie przenosi siê przez u¿ywanie sztuæców i naczyñ w barach, restauracjach i kawiarniach, nawet wówczas, gdy miejsca te mog¹ budziæ w¹tpliwoci co do poziomu sanitarnohigienicznego. Nieznane s¹ przypadki zaka¿enia w k¹pieliskach. Nie ma
ryzyka w miejscu pracy, podczas codziennych, nawet wieloletnich kontaktów z nosicielami HIV.
Nie wykazano zaka¿eñ dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
przebywaj¹cych w zak³adach wychowawczych i w szko³ach z zaka¿onymi
HIV rówienikami. Dzieci te wchodzi³y ze sob¹ w ró¿ne kontakty: wymienia³y zabawki podczas wspólnej zabawy oraz przybory do jedzenia.
Dane laboratoryjne i epidemiologiczne nie daj¹ podstaw do stwierdzenia,
¿e zaka¿enie HIV mog¹ przenosiæ owady. HIV nie namna¿a siê w organizmach pluskiew i komarów, a one same nie przenosz¹ wirusów.
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OBJAWY ZAKA¯ENIA HIV
Ostra infekcja HIV wystêpuje u 50-90% zaka¿onych. Nasilenie objawów sk³ania czêsto chorych do szukania pomocy lekarskiej, jednak ich nieswoistoæ powoduje, i¿ zaka¿enie HIV rzadko brane jest pod uwagê i w tym
stadium zaka¿enie rozpoznawane jest u mniej ni¿ 1% zaka¿onych osób.
Objawy kliniczne:

bóle g³owy (32%),

bóle miêniowe lub stawowe (54%),

gor¹czka (96%),

powiêkszenie wêz³ów ch³onnych (74%),

nieswêdz¹ca, czerwonawa, plamisto-grudkowa wysypka zwykle na
twarzy i tu³owiu, czasem na koñczynach, wtedy tak¿e na d³oniach i stopach (70%),

grzybica jamy ustnej (12%),

owrzodzenia prze³yku, okolicy odbytu (70%),

choroby uk³adu nerwowego pod postaci¹ zapalenia opon mózgowordzeniowych lub mózgu, neuropatii obwodowych lub zaburzeñ psychicznych (12%),

zapalenia p³uc,

biegunka (32%),

nudnoci i wymioty (27%)
Przebieg kliniczny:

objawy utrzymuj¹ siê od 1 do 3 tygodni,

powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, z³e samopoczucie mog¹ utrzymywaæ siê przez wiele miesiêcy,

pozosta³e objawy ustêpuj¹ bez leczenia.
AIDS (zespó³ nabytego upoledzenia odpornoci) nie jest osobn¹ jednostk¹
chorobow¹. Stanowi zespó³ objawów lub jednoczenie wystêpuj¹cych chorób pojawiaj¹cych siê w wyniku upoledzenia odpornoci i stanowi koñcowe
stadium zaka¿enia HIV, wystêpuj¹cy z regu³y po wielu latach trwania infekcji
HIV. U osób nieleczonych lekami przeciwwirusowymi  rednio po 10 la21

tach. Stosuj¹c leczenie, w którym wykorzystuje siê kombinacje leków przeciwwirusowych, ¿ycie chorych udaje siê wyd³u¿yæ do pónej staroci. Leczenie to, by by³o skuteczne, wymaga niezwyk³ej skrupulatnoci w przyjmowaniu przynajmniej trzech leków przeciwwirusowych, przestrzeganiu odstêpów
czasowych miêdzy poszczególnymi dawkami leku, stosowaniu siê do zaleceñ dietetycznych. Dostêpne leki nie eliminuj¹ z organizmu wirusa HIV, spowalniaj¹ tylko proces namna¿ania wirusa w organizmie, tak wiêc raz rozpoczêta terapia powinna byæ kontynuowana do koñca ¿ycia pacjenta.
Badania laboratoryjne
W rozpoznawaniu zaka¿enia HIV opracowano metody, które znajduj¹ zastosowanie do wykrywania:

przeciwcia³ przeciwko antygenom wirusa HIV,

przeciwcia³ neutralizuj¹cych,

antygenów wirusa HIV,

wirusowego RNA i DNA,

wirusa HIV poprzez izolacjê.
Obecnoæ przeciwcia³ anty-HIV jest równoznaczna z czynnym zaka¿eniem. Jedynie u niezaka¿onych noworodków przeciwcia³a anty-HIV s¹
przenoszone biernie przez ³o¿ysko. Wirusa wyhodowano u osób z przeciwcia³ami anty-HIV, niezale¿nie od ich stanu klinicznego, dotyczy to wiêc
tak¿e bezobjawowych nosicieli HIV.
Przeciwcia³a anty-HIV pojawiaj¹ siê po kilku tygodniach od zaka¿enia.
Najwczeniej po 8 dniach, rednio po 14-60 dniach. Tylko nieliczni zaka¿eni mog¹ mieæ serokonwersjê (pojawienie siê przeciwcia³) w póniejszym
okresie.
W badaniach przesiewowych do wykrywania przeciwcia³ anty-HIV
u¿ywa siê testu enzymo-immunologicznego (ELISA). Obowi¹zuje zasada
powtarzania testu ELISA w tej samej lub w innej modyfikacji, je¿eli uzyskany wynik jest dodatni. Dopiero wówczas, gdy ponownie uzyska siê wynik dodatni, wykonuje siê tak zwany test potwierdzenia (test western blot).
Metod¹ ELISA mo¿na nie wykryæ zaka¿enia w okresie przed wytworzeniem w organizmie przeciwcia³.
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Testy przesiewowe oraz testy potwierdzenia musz¹ byæ wykonywane, na
zlecenie lekarza, przez pracowników z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym, przestrzegaj¹cych regu³ dobrej praktyki laboratoryjnej.
Pandemiczne wystêpowanie zaka¿eñ HIV obejmuje regiony, w których dostêpnoæ do badañ laboratoryjnych o wysokim standardzie jest ograniczona lub niemo¿liwa. Sta³o siê to bodcem do opracowania testów pozwalaj¹cym przeprowadziæ oznaczenie anty-HIV nawet w warunkach polowych i uzyskania wyniku szybko oraz przy relatywnie niskiej cenie. Jednoczenie te testy, gdy uzyskuje siê wynik ujemny  brak antygenu HIV,
nigdy nie pozwalaj¹ jednoznacznie stwierdziæ braku zaka¿enia.
W przypadku dodatnich wyników testów przesiewowych i testu potwierdzenia lekarz powinien poinformowaæ pacjenta o stwierdzonym u niego zaka¿eniu HIV i o placówkach s³u¿by zdrowia, w których mo¿e korzystaæ ze sta³ej opieki lekarskiej, otrzymaæ leki przeciwwirusowe w przypadku wskazañ lekarskich, pomocy psychologicznej itp.
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POSTÊPOWANIE PO EKSPOZYCJI NA HIV
Rana lub miejsce na skórze, które mia³o kontakt z krwi¹ lub zawieraj¹cymi krew p³ynami ustrojowymi, powinno zostaæ starannie umyte wod¹
z myd³em, a b³ony luzowe musz¹ byæ przep³ukane wod¹. Ryzyko zaka¿enia po kontakcie zaka¿onej krwi z b³onami luzowymi (oko, nos, jama ustna) jest ma³e i wynosi 0,09%. Ryzyko po zak³uciu lub skaleczeniu ostrym
narzêdziem zanieczyszczonym krwi¹ zaka¿on¹ HIV wynosi 0,3%, czyli
99,7% takich sytuacji nie prowadzi do zaka¿enia. Wskazane jest wiêc zachowanie spokoju i rozs¹dku w przypadku takiego kontaktu.
Ryzyko zaka¿enia po kontakcie zaka¿onej krwi ze skór¹ jest szacowane na
mniejsze, ni¿ 0,09%. Kontakt ma³ej iloci krwi z nieuszkodzon¹ skór¹ prawdopodobnie w ogóle nie poci¹ga za sob¹ ryzyka. Ryzyko mo¿e byæ wiêksze, gdy skóra jest uszkodzona (wie¿e skaleczenie, otarcie, stan zapalny),
kontakt obejmuje rozleg³e obszary skóry lub jest d³ugi.
Nie udowodniono, by stosowanie rodków dezynfekcyjnych zmniejsza³o
ryzyko zaka¿enia HIV, ich stosowanie nie jest jednak przeciwwskazane.
Nie jest zalecane wstrzykiwanie takich rodków do rany.
W ka¿dej sytuacji po ekspozycji na HIV osoba powinna zachowaæ rodki
ostro¿noci w celu zapobie¿enia przeniesienia ewentualnej infekcji na inne
osoby, szczególnie przez pierwszych 6-12 tygodni (w tym okresie w wiêkszoci przypadków zaka¿eñ dochodzi do serokonwersji).
Zalecane rodki ostro¿noci:

abstynencja seksualna lub bezwzglêdne u¿ywanie prezerwatyw,

powstrzymanie siê przed oddawaniem krwi, plazmy, narz¹dów, tkanek lub nasienia,

w przypadku kobiet karmi¹cych piersi¹ zalecane jest zaniechanie karmienia, szczególnie po ekspozycjach nios¹cych za sob¹ du¿e ryzyko
zaka¿enia (mo¿liwe jest przeniesienie zaka¿enia z mlekiem matki na
noworodka i niemowlê).
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LECZENIE.
PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA
Wdra¿ana jest u osób zawodowo nara¿onych na mo¿liwoæ zaka¿enia wirusem HIV. Czas od ekspozycji do wdro¿enia profilaktyki nie powinien przekraczaæ 24-36 godzin. Najlepiej, gdy zostanie wdro¿ona w ci¹gu
1-2 godzin.
W ka¿dym przypadku pozazawodowej ekspozycji na HIV decyzjê
o ewentualnym wdro¿eniu leków powinien podj¹æ lekarz po wstêpnym
omówieniu wszystkich za i przeciw takiego postêpowania i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji danej osoby. Nie wdra¿a siê leczenia lekami przeciwwirusowymi na ¿yczenie eksponowanej osoby, niebêd¹cej pracownikiem
zawodowo nara¿onym na zaka¿enie, ze wzglêdu na ró¿norodn¹ toksycznoæ leków. Ponadto, stosowanie takiej terapii mo¿e mieæ negatywne d³ugofalowe skutki, wytwarzaj¹c w spo³eczeñstwie fa³szywe przekonanie,
¿e istnieje skuteczna metoda profilaktyki, wiêc nie ma potrzeby przestrzegania zasad unikania ekspozycji na HIV. Zasadniczym elementem postêpowania w przypadku pozazawodowego nara¿enia powinna byæ rozmowa z osob¹ poszkodowan¹, która pozwoli prawid³owo oszacowaæ ryzyko
i ustaliæ zasady postêpowania niekoniecznie obejmuj¹ce podawanie leków. Po podjêciu decyzji o wdro¿eniu leków stosuje siê te same schematy
jak po ekspozycji zawodowej. Jednak, jeli minie czas 72 godzin od zdarzenia, nie rozpoczyna siê podawania leków.
Jeli jednak jeste ofiar¹ przemocy seksualnej, powinna/powiniene poprosiæ o objêcie Ciê profilaktyk¹. W wiêkszoci przypadków konieczne bêdzie zg³oszenie gwa³tu lub innego typu przemocy na
policji lub w prokuraturze.
Wybór zastosowanych leków powinien zale¿eæ od ryzyka, które stwarza konkretna ekspozycja, dostêpnych informacji o pacjencie, od którego
pochodzi zaka¿enie lub zakany materia³, w tym informacje o wczeniejszym leczeniu przeciwwirusowym, odpowiedzi na to leczenie. W wiêkszoci ekspozycji zalecane jest stosowanie dwóch leków inhibitorów od25

wrotnej transkryptazy (schemat podstawowy). Dodanie trzeciego leku inhibitora proteazy powinno byæ rozwa¿one w przypadku ekspozycji stwarzaj¹cych wiêksze ryzyko zaka¿enia lub, gdy wiadomo lub podejrzewana
jest opornoæ szczepów wirusa na inne leki przeciwwirusowe (schemat
rozszerzony).
Kontakt z b³onami luzowymi lub uszkodzon¹ skór¹:

ma³a objêtoæ krwi (kilka kropli), krótko trwaj¹cy kontakt, pacjent, od
którego pochodzi³a krew z niskim mianem wirusa  profilaktyka mo¿e
nie byæ uzasadniona, gdy¿ ten rodzaj ekspozycji nie stwarza znanego
ryzyka zaka¿enia HIV;

ma³a objêtoæ krwi (kilka kropli), krótko trwaj¹cy kontakt, pacjent
z du¿ym mianem wirusa, du¿e miano HIV mo¿e uzasadniaæ rozwa¿enie profilaktyki poekspozycyjnej;

kontakt tylko z nieuszkodzon¹ skór¹  profilaktyka niepotrzebna, chyba
¿e mia³ miejsce kontakt z du¿¹ objêtoci¹ krwi, dotyczy³ rozleg³ego
obszaru skóry lub trwa³ d³ugo  wówczas nale¿y rozwa¿yæ ryzyko
zaka¿enia;

zak³ucie (skaleczenie)  kontakt przezskórny  ryzyko jest mniejsze,
gdy mia³o miejsce zak³ucie ig³¹ niemaj¹c¹ wiat³a lub zadrapanie by³o
powierzchowne, a iloæ wirusa we krwi pacjenta ma³a  zalecany schemat podstawowy: nie obserwuje siê zwiêkszonego ryzyka zaka¿enia,
ale zastosowanie profilaktyki jest w³aciwe;

ryzyko jest wiêksze, gdy mia³o miejsce zak³ucie ig³¹ niemaj¹c¹ wiat³a lub zadrapanie by³o powierzchowne, a iloæ wirusa we krwi pacjenta du¿a  zalecany schemat rozszerzony, wiêksze ryzyko zaka¿enia HIV;

ryzyko jest wiêksze, gdy dosz³o do zak³ucia ig³¹ do iniekcji o szerokim wietle, zak³ucie by³o g³êbokie i na narzêdziu by³a widoczna krew
 zalecany schemat rozszerzony, niezale¿nie od iloci wirusa we krwi
pacjenta;

jeli ród³o zaka¿enia lub jego status serologiczny jest nieznane a okolicznoci ekspozycji sugeruj¹ mo¿liwoæ kontaktu z HIV zalecany jest
schemat podstawowy.
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NAJBARDZIEJ SKUTECZN¥ METOD¥ ZAPOBIEGANIA ZAKA¯ENIU HIV JEST UNIKANIE KONTAKTÓW
NIOS¥CYCH RYZYKO ZAKA¯ENIA.
Terapia przeciwwirusowa nie mo¿e zast¹piæ zachowañ pozwalaj¹cych
na unikniêcie zaka¿enia HIV (abstynencji seksualnej, kontaktów seksualnych z niezaka¿onym sta³ym partnerem, sta³ego i w³aciwego u¿ywania
prezerwatyw).
Niezale¿nie od leczenia i jego efektów osoby zaka¿one HIV powinny przestrzegaæ zasad bezpiecznego seksu. Dodatkowo istnieje bowiem ryzyko
przekazania partnerce lub partnerowi seksualnemu szczepu wirusa odpornego na dostêpne obecnie leki przeciwwirusowe.
Wzrost liczby zaka¿onych wród m³odzie¿y obserwuje siê w ró¿nych
krajach wiata. Wprowadzona w pierwszym okresie walki z HIV moda na
bezpieczny seks, a tak¿e programy wymiany sterylnych igie³ i strzykawek
dla narkomanów dzisiaj staje siê ju¿ nieodpowiednie ze wzglêdu na zobojêtnienie na niebezpieczeñstwo. M³ode pokolenie sporo ju¿ dowiedzia³o siê
o ryzyku zaka¿enia HIV, ale brakuje mu wyobrani.
Wiêkszoæ ludzi, zapytanych o konsekwencje swojego ¿ycia seksualnego, stawia problem HIV i AIDS wród zagro¿eñ hipotetycznych. Dominuje wiara w to, ¿e partner lub partnerka pozostaj¹ wierni i nigdy nie mogli
mieæ kontaktu z wirusem. To zaufanie nie idzie jednak w parze z deklarowan¹ liczb¹ partnerów seksualnych, jak¹ respondenci wymieniaj¹ w tych
samych sonda¿ach. A wiêkszoæ, niechêtna, by testowaæ siê pod k¹tem
wykrycia zaka¿enia, nawet nie przypuszcza, ¿e jest ju¿ od dawna w grupie
zaka¿onych.
Prewencja zaka¿eñ HIV nie sprawdza siê. I nie wynika to z tego, ¿e
przestalimy traktowaæ AIDS jako mierteln¹ chorobê dziêki coraz lepszym
lekom. Du¿a czêæ winy spada na autorów kampanii profilaktycznych, którzy
wol¹ promowaæ abstynencjê seksualn¹ zamiast prezerwatyw. Brak edukacji
seksualnej mci siê w postaci nieracjonalnych zachowañ, a proponowanie
ludziom nierealistycznych metod ochrony przed HIV prowadzi donik¹d.
Leczenie lekami antyretrowirusowymi ma obecnie decyduj¹ce znaczenie na poprawê jakoci ¿ycia osób zaka¿onych i chorych na AIDS.
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Umo¿liwia zmniejszenie zakanoci osób zaka¿onych dla populacji osób
zdrowych.
Opieka, wsparcie i leczenie s¹ w stanie wspomóc skuteczn¹ profilaktykê poprzez zwiêkszenie akceptacji dobrowolnego i poufnego doradztwa
po³¹czonego z wykonywaniem testów oraz poprzez zapewnienie dostêpnoci opieki populacji ludzi zaka¿onych lub nara¿onych na zaka¿enie HIV,
a tak¿e u³atwienie im dostêpu do informacji, porad i rodków zapobiegawczych.
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny wykonuj¹cy badania w kierunku
HIV anonimowo i bezp³atnie dla mieszkañców województwa lubuskiego:
Zielona Góra
Punkt testowania w kierunku HIV/AIDS, zielonogórskiego oddzia³u Towarzystwa Rozwoju Rodziny, ul. Boh. Westerplatte 9,
pok. 134 (I piêtro), Laboratorium Diagnosis/Medica, czynny:
czwartek 15.00-18.00
Gorzów Wielkopolski
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Polskiego Towarzystwa
Owiaty Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 12 b, pokój 24 (parter),
czynny: wtorek 15.00-18.00
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OCHRONA PRAWNA
PRZED ZAKA¯ENIEM HIV
Nie wolno nikogo zaka¿aæ bezkarnie wirusem HIV.
Jest to przestêpstwo.
Ka¿dy, kto jest zaka¿ony wirusem ma obowi¹zek powiadomiæ o tym
ewentualnego partnera seksualnego, zanim podejm¹ wspó³¿ycie. Osoba chora
mo¿e natomiast wspó³¿yæ seksualnie z osob¹ zdrow¹ za jej zgod¹. Osoba
zaka¿ona wirusem HIV ponosi odpowiedzialnoæ karn¹ w przypadku, gdy,
wiedz¹c o zaka¿eniu, nie informuje o tym innej osoby, przez co nara¿a j¹ na
zaka¿enie b¹d zara¿a j¹ chorob¹.
Tak¹ odpowiedzialnoæ przewiduj¹ przepisy Kodeksu Karnego:
Art. 161.
§ 1. Kto, wiedz¹c, ¿e jest zara¿ony wirusem HIV, nara¿a bezporednio inn¹
osobê na takie zara¿enie, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
§ 2. Kto, wiedz¹c, ¿e jest dotkniêty chorob¹ weneryczn¹ lub zakan¹,
ciê¿k¹ chorob¹ nieuleczaln¹ lub realnie zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, nara¿a bezporednio inn¹ osobê na zara¿enie tak¹ chorob¹, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.
§ 3. ciganie przestêpstwa okrelonego w § 1 lub 2 nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 156
§ 1. Kto powoduje ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia cz³owieka wzroku, s³uchu, mowy, zdolnoci p³odzenia, innego ciê¿kiego kalectwa, ciê¿kiej choroby nieuleczalnej lub d³ugotrwa³ej, choroby
realnie zagra¿aj¹cej ¿yciu, trwa³ej choroby psychicznej, ca³kowitej albo
znacznej trwa³ej niezdolnoci do pracy w zawodzie lub trwa³ego, istotnego
zeszpecenia lub zniekszta³cenia cia³a, podlega karze pozbawienia wolnoci
od roku do lat 10.
§ 2. Je¿eli sprawca dzia³a nieumylnie, podlega karze pozbawienia
wolnoci do lat 3.
§ 3. Je¿eli nastêpstwem czynu okrelonego w §1 jest mieræ cz³owieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12.
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Pope³niæ przestêpstwo nara¿enia na zaka¿enie (gdy do zaka¿enia nie
dosz³o) mo¿e tylko osoba zara¿ona dan¹ chorob¹ zakan¹, przy czym musi
ona o tym wiedzieæ o tym, ¿e jest chora i wiadomie podj¹æ wspó³¿ycie
p³ciowe z inn¹ osob¹. Je¿eli jednak do zara¿enia chorob¹ dosz³o, sprawca
odpowiada za spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu b¹d za inne
uszkodzenie cia³a.
Osoba która dowiedzia³a siê o zaka¿eniu, ma obowi¹zek poinformowaæ swoich partnerów seksualnych o zaka¿eniu, tak, aby mog³y one skontrolowaæ w³asny stan zdrowia i podj¹æ szybkie leczenie. Zaniechanie tego
obowi¹zku równie¿ jest przestêpstwem i podlega karze.
ciganie sprawcy nara¿enia na zaka¿enie wirusem HIV b¹d innymi
chorobami zakanymi nastêpuje na wniosek poszkodowanego. Oznacza to,
¿e osoba pokrzywdzona powinna z³o¿yæ wniosek do organów cigania (prokuratura lub policja) o ciganie sprawcy. Organy cigania podejmuj¹ wówczas postêpowanie karne, przeprowadzaj¹ dowody, przes³uchuj¹ osobê pokrzywdzon¹ i wiadków  wyjaniaj¹ wszystkie okolicznoci sprawy. Gdy
policja zakoñczy postêpowanie przygotowawcze  sprawê przejmuje prokurator, który kieruje akt oskar¿enia do s¹du. Czasami zdarza siê, ¿e prokurator podczas postêpowania przygotowawczego uzna, ¿e brakuje wystarczaj¹cych dowodów winy i wyda postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
Pokrzywdzony ma prawo z³o¿yæ za¿alenie.
Na rozprawê osoba pokrzywdzona otrzyma wezwanie. Mo¿e braæ
udzia³ w ca³ej rozprawie, ale jeli nie chce uczestniczyæ w procesie, mo¿e,
po przes³uchaniu jako wiadka, opuciæ salê rozpraw. Zanim s¹d rozpocznie przewód s¹dowy, osoba pokrzywdzona mo¿e z³o¿yæ owiadczenie, ¿e
chce byæ oskar¿ycielk¹ posi³kow¹ lub oskar¿ycielem posi³kowym. Daje to
znacznie wiêksze uprawnienia w procesie, ni¿ ma osoba pokrzywdzona.
Ma prawo zwróciæ siê o wyznaczenie pe³nomocnika z urzêdu. Jeli oskar¿ony lub oskar¿ona jest osob¹ blisk¹, osoba pokrzywdzona mo¿e odmówiæ
zeznañ, lecz wówczas wczeniej z³o¿one zeznania automatycznie przestaj¹
istnieæ. Prokuratorowi jest wtedy znacznie trudniej udowodniæ winê oskar¿onego. W postêpowaniu karnym osoba pokrzywdzona ma mo¿liwoæ z³o¿yæ wniosek o zas¹dzenie jej odszkodowania i zadoæuczynienia za doznan¹
krzywdê. S¹d po rozpatrzeniu sprawy ukarze sprawcê czynu zabronionego,
zas¹dza zadoæuczynienie i odszkodowanie dla ofiary.
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Je¿eli by³a nara¿ona lub by³e nara¿ony na zaka¿enie  zg³o to na
policjê lub do prokuratury i ¿¹daj cigania sprawcy. Je¿eli Tobie nic siê nie
sta³o, to nie oznacza, ¿e inni s¹ bezpieczni. Osoba wiadoma swojego zaka¿enia, podejmuj¹c wspó³¿ycie z Tob¹, oszuka³a Ciê i narazi³a na niebezpieczeñstwo i najprawdopodobniej podobnie potraktuje swoich kolejnych partnerów seksualnych. Innym mo¿e siê nie udaæ i zostan¹ zaka¿eni. Pomyl 
mo¿esz uratowaæ komu ¿ycie.
¯adne, nawet najsro¿sze, przepisy prawa nie zabezpiecz¹ Ciê przed
zaka¿eniem wirusem HIV. Tylko i wy³¹cznie Twoje rozwa¿ne i odpowiedzialne postêpowanie mo¿e Ciê uchroniæ. Odpowiedzialnoæ prawna za
zaka¿enie wirusem HIV jest mo¿liwa jedynie wówczas, gdy osoba zaka¿ona wirusem ma wiadomoæ tego, ¿e jest chora, a mimo to podejmuje wspó³¿ycie z osob¹ zdrow¹.
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ODPOWIEDZIALNOÆ CYWILNA
ZA ZAKA¯ENIE WIRUSEM HIV
Je¿eli w postêpowaniu karnym s¹d nie zas¹dzi³ odszkodowania i zadoæuczynienia, osoba zaka¿ona mo¿e ¿¹daæ w procesie cywilnym od sprawcy zaka¿enia stosownego odszkodowania maj¹cego wyrównaæ zarówno
wszelkie szkody materialne wynik³e z zaka¿enia (np. koszty leczenia, dojazdów do szpitala itp.), jak i poczucie skrzywdzenia (zadoæuczynienie).
Oprócz tego, w przypadku, gdy w wyniku zaka¿enia poszkodowany utraci³
ca³kowicie lub czêciowo zdolnoæ do pracy zarobkowej b¹d te¿ zwiêkszy³y siê jego potrzeby lub zmniejszy³y widoki powodzenia na przysz³oæ,
mo¿e ¿¹daæ od sprawcy zaka¿enia stosownej renty. ¯adne jednak odszkodowanie zdrowia nie zwróci. Nadto, ¿eby mo¿na by³o wyegzekwowaæ zas¹dzone przez s¹d odszkodowania, sprawca zaka¿enia musi posiadaæ pieni¹dze lub maj¹tek. W przypadku niemo¿noci wyegzekwowania odszkodowania, mo¿liwe jest uzyskanie od pañstwa kompensaty na podstawie
ustawy o pañstwowej kompensacie przys³uguj¹cej ofiarom niektórych przestêpstw umylnych. Kompensata przyznawana jest na wniosek w ograniczonej wysokoci pokrywaj¹cej wy³¹cznie utracone zarobki, koszty leczenia bêd¹cej skutkiem przestêpstwa. Wniosek sk³ada siê do s¹du rejonowego, który wydaje orzeczenie o przyznaniu kompensaty i j¹ wyp³aca. Formularz wniosku otrzymasz w s¹dzie lub mo¿esz pobraæ go ze strony:
www.ms.gov.pl/prawa_ofiary/kompensata_wniosek.rtf

32

PRAWA OSÓB ZAKA¯ONYCH HIV
Prawo zabrania dyskryminowania osób zaka¿onych wirusem HIV. Maj¹
one prawo do podejmowania zatrudnienia, korzystania ze wiadczeñ i us³ug
socjalnych  do prowadzenia normalnego ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego.
Niestety, nadal osoby zaka¿one wirusem HIV s¹ dyskryminowane, a HIV
kojarzony jest z tzw. grupami ryzyka (homoseksualici, narkomani). Osoby
chore cierpi¹ z powodu izolacji spo³ecznej i opuszczenia ich przez bliskich.
Pocz¹tkowo dyskryminacjê i stygmatyzacjê ludzi z HIV mog³y t³umaczyæ brak wystarczaj¹cej wiedzy na temat tej choroby i lêk przed zachorowaniem. Teraz o chorobie wiemy wystarczaj¹co du¿o, ¿eby przestaæ siê baæ
ludzi ni¹ zaka¿onych, którzy wiedz¹ o tym i nie nara¿aj¹ innych na zachorowanie. Baæ siê powinnimy tych, który podejmuj¹ ryzykowne zachowania
i nie chc¹ wiedzieæ o tym, czy s¹ zdrowi czy chorzy. To oni stanowi¹ zagro¿enie dla spo³eczeñstwa. Zatem teraz w grupie ryzyka jestemy wszyscy.

PRACA
Zaka¿enie wirusem HIV samo w sobie nie stanowi przeszkody do
podjêcia, czy te¿ dalszego wykonywania pracy zawodowej. Osoby zaka¿one mog¹ nadal wykonywaæ swoj¹ pracê oraz podejmowaæ zatrudnienie. Maj¹
prawo zarabiaæ na swoje utrzymanie, realizowaæ siê zawodowo, je¿eli tylko
stan zdrowia im na to pozwala. Obecnie coraz skuteczniejsze metody leczenia powoduj¹, ¿e ludzie zaka¿eni HIV ¿yj¹ d³ugo i d³ugo zachowuj¹ zdolnoæ do pracy. Nie wolno im ograniczaæ mo¿liwoci kontynuowania zatrudnienia tylko ze wzglêdu na fakt zaka¿enia i irracjonalny lêk otoczenia. Jest
to równie¿ korzystnie spo³ecznie  ludzie ci s¹ produktywni i nie s¹ klientami opieki spo³ecznej. Prawo pracy chroni osoby zaka¿one HIV przed dyskryminacj¹ i bezpodstawnym zwalnianiem z pracy.

Musisz wiedzieæ, ¿e:


Pracodawca nie ma prawa przy przyjmowaniu do pracy wymagaæ
wykonania testu na HIV, nie ma prawa wypytywaæ czy przeprowadza³a/przeprowadza³e test, a tym bardziej, jaki jest jego wynik.
33










Obowi¹zkowe okresowe badania pracownicze nie mog¹ obejmowaæ
testu na HIV.
Osoba zaka¿ona HIV nie ma obowi¹zku informowaæ o chorobie pracodawcê, ale je¿eli zdecyduje siê poinformowaæ  informacje zdrowotne o pracowniku dotycz¹ce zaka¿enia HIV s¹ cile poufne i pracodawca nie mo¿e ich nikomu ujawniaæ, naruszenie tajemnicy skutkuje cywilnoprawn¹ odpowiedzialnoci¹ pracodawcy za naruszenie
dóbr osobistych.
Pracodawca nie mo¿e zmusiæ osoby zaka¿onej HIV, aby sama poinformowa³a o tym swoich wspó³pracowników
Pracownicy zaka¿eni HIV i chorzy na AIDS nie mog¹ byæ gorzej traktowani ni¿ inni pracownicy, je¿eli chodzi o warunki zatrudnienia, awansu, wynagrodzenia. Pracodawcy nie mog¹ oferowaæ ni¿szego zarobku
osobie z HIV ni¿ innym pracownikom, pomin¹æ go przy przyznawaniu premii, udzia³u w szkoleniach itp.
Pracodawca ma obowi¹zek poszanowania godnoci osobistej pracownika zaka¿onego HIV, podejmuj¹c miêdzy innymi dzia³ania zapobiegaj¹ce dyskryminowaniu go przez innych pracowników.
Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony mo¿liwoci zatrudnienia ze wzglêdu
na swój stan zdrowia czy zostaæ zwolnionym z pracy.

Osoby chore nie maj¹ obowi¹zku informowaæ pracodawcê o zaka¿eniu wirusem HIV. I tak siê najczêciej dzieje. Jak d³ugo mog¹, zachowuj¹
ten fakt w tajemnicy i to dla w³asnego dobra. Nadal bowiem zdarza siê, ¿e
s¹ dyskryminowane i pracodawca pozbywa siê ich pod byle pretekstem.
Obawia siê, ¿e pracownik ten bêdzie czêsto chorowa³, co narazi pracodawcê na koszty. Wspó³pracownicy izoluj¹ osobê zaka¿on¹, obawiaj¹ siê z ni¹
pracowaæ, staraj¹ siê unikn¹æ jakiegokolwiek kontaktu. Czêsto dla osoby
zaka¿onej przyznanie siê do choroby oznacza utratê zatrudnienia, izolacjê
spo³eczn¹, dyskryminacjê i k³opoty w znalezieniu nowej pracy. Spo³eczeñstwo jest pozbawione rzetelnej wiedzy na temat problematyki AIDS, na
osobê zaka¿on¹ reaguje bezmylnie, lêkowo. Lepiej siê szybko pozbyæ k³opotu ni¿ zdobyæ potrzebn¹ wiedzê.
Zaka¿enie wirusem HIV nie mo¿e stanowiæ podstawy do rozwi¹zania
stosunku pracy. Je¿eli bezpodstawnie zwolniono z pracy osobê z HIV, ma
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ona prawo odwo³aæ siê od wypowiedzenia w terminie 7 dni od dnia, w którym
pracodawca wrêczy³ wypowiedzenie umowy o pracê. S¹d rozpozna sprawê
i mo¿e: orzec o bezskutecznoci wypowiedzenia  je¿eli okres wypowiedzenia w dniu orzekania jeszcze nie up³yn¹³, przywróciæ pracownika do
pracy ewentualnie zas¹dziæ odszkodowanie. Orzekaj¹c o przywróceniu do
pracy s¹d przyznaje pracownikowi odszkodowanie za czas pozostawania
bez pracy. Wysokoæ odszkodowania powinna równaæ siê wysokoci wynagrodzenia jakie by otrzyma³ gdyby pracowa³, nie powinna jednak przekraczaæ wynagrodzenia za dwa miesi¹ce, w przypadku za gdy okres wypowiedzenia wynosi³ trzy miesi¹ce za jeden miesi¹c. Pracownik ma prawo
wyboru roszczenia. Kodeks pracy chroni osoby niepe³nosprawne (w tym
zaka¿one wirusem HIV) przed dyskryminacj¹ w miejscu pracy. Zgodnie
z treci¹ art. 113 jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezporednia
lub porednia, w szczególnoci ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê, religiê, narodowoæ, przekonania polityczne, przynale¿noæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê seksualn¹, a tak¿e ze
wzglêdu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony albo w pe³nym
lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy  jest niedopuszczalna. Podane przyczyny dyskryminacji nie stanowi¹ katalogu zamkniêtego, s¹ to jedynie przyk³ady i w praktyce mog¹ wystêpowaæ jeszcze inne jej przejawy.
Przepisy Kodeksu Pracy wyró¿niaj¹ 2 rodzaje dyskryminacji:


dyskryminacjê bezporedni¹  wystêpuje ona wówczas, gdy ze
wzglêdu na któr¹kolwiek z objêtych ochron¹ przyczyn dyskryminacji
(np. p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê, religiê, narodowoæ, przekonania polityczne, przynale¿noæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacjê seksualn¹ itp.) pracownik by³, jest lub móg³by
byæ traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni¿ inni
pracownicy. Ka¿dy pracodawca powinien d¹¿yæ do tego, aby zapewniæ swoim pracownikom równe prawa, w szczególnoci w zakresie
nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
awansowania oraz dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
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dyskryminacjê poredni¹  wystêpuje ona wówczas, gdy na skutek
pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub
podjêtego dzia³ania wystêpuj¹ dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyæ wszystkich lub znacznej liczby pracowników
nale¿¹cych do grupy wyró¿nionej ze wzglêdu na jedn¹ lub kilka przyczyn dyskryminuj¹cych (tj. p³eæ, pochodzenie rasowe lub etniczne,
religiê, przekonania, niepe³nosprawnoæ, wiek lub orientacjê seksualn¹), je¿eli dysproporcje te nie mog¹ byæ uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Pracodawca mo¿e dyskryminowaæ pracownika
sam lub podejmowaæ dzia³ania polegaj¹ce na zachêcaniu innej osoby
do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (np. kierownika, wspó³pracownika).

Molestowanie  jest jedn¹ z form dyskryminacji i polega na niepo¿¹danym zachowaniu maj¹cym zwi¹zek np. z p³ci¹, pochodzeniem rasowym lub etnicznym, religi¹, przekonaniami, orientacj¹ seksualn¹, wiekiem, niepe³nosprawnoci¹, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci osoby oraz stworzenie oniemielaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery. Molestowanie mo¿e przejawiaæ
siê w powtarzalnych, systematycznych, naruszaj¹cych godnoæ osobist¹
gestach, s³owach czy niew³aciwym zachowaniu. Molestowanie niesie ze
sob¹ powa¿ne negatywne konsekwencje dla zdrowia. Osoba, wobec której pracodawca naruszy³ zasadê równego traktowania w zatrudnieniu, ma
prawo do odszkodowania w wysokoci nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê (obecnie 1386 z³). Okrelenie w przepisach kodeksu
pracy (Art. 183d) tylko dolnej granicy odszkodowania oznacza, ¿e przys³uguje ono poszkodowanemu co najmniej w tej wysokoci za sam fakt
naruszenia wobec niej zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Brak
górnej granicy wysokoci odszkodowania otwiera przed osob¹ poszkodowan¹ mo¿liwoæ dochodzenia nawet bardzo wysokiej kwoty. O wysokoci odszkodowania jednak orzeknie s¹d, maj¹c na uwadze wszystkie okolicznoci sprawy, rodzaju i stopnia, w jakim pracodawca naruszy³ obowi¹zek równego traktowania pracowników, przykroci której dozna³a osoba
dyskryminowana. W przypadku zawarcia ugody odszkodowanie nie mo¿e
równie¿ byæ ni¿sze od minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca ponosi
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tak¹ sam¹ odpowiedzialnoæ, za naruszenie zasady równego traktowania,
nawet w sytuacji, kiedy naruszy³ zasady równego traktowania, nie nawi¹zuj¹c stosunku pracy (odmówi³ przyjêcia do pracy z powodu dyskryminacji, wiêc nie zosta³ jeszcze pracodawc¹).
Pracownik dyskryminowany w miejscu pracy (przez pracodawcê, kadrê zarz¹dzaj¹c¹ czy wspó³pracownika) ma prawo rozwi¹zaæ stosunek pracy
bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 1 kodeksu pracy). Osoba,
wobec której pracodawca naruszy³ zasadê równego traktowania, kieruj¹c sprawê do s¹du, musi jedynie uprawdopodobniæ zaistnienie dyskryminacji. Fakty
przedstawiane przez pracownika maj¹ wskazywaæ zaistnienie dyskryminacji.
Ciê¿ar dowodu zosta³ wiêc przerzucony na pracodawcê. Podczas postêpowania s¹dowego to pracodawca bêdzie musia³ udowadniaæ, i¿ nie naruszy³ zasad równego traktowania. To przeniesienie ciê¿aru dowodu zosta³o zastosowane w celu u³atwienie dochodzenia ochrony prawnej przez osoby dyskryminowane i zapewnienia skutecznych barier ochronnych.

LECZENIE
Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP obywatele maj¹ prawo do równego
dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych. W Polsce leczenie zaka¿enia HIV/AIDS jest finansowane ze rodków Skarbu Pañstwa. Leczenie to jest dla obywateli polskich bezp³atne,
niezale¿nie od tego, czy osoba zaka¿ona jest ubezpieczona w Narodowym
Funduszu Zdrowia, czy te¿ nie. Chorzy otrzymuj¹ bezp³atnie lekarstwa.
Podkreliæ nale¿y, i¿ osoby zaka¿one maj¹ prawo, a nie obowi¹zek
siê leczyæ. Nie mo¿na nikogo zmusiæ do zrobienia testu na HIV, a tym bardziej do leczenia. Zdarza siê, ¿e nosiciele wirusa HIV nie podejmuj¹ leczenia. W pocz¹tkowym okresie nie odczuwaj¹ ¿adnych objawów, bagatelizuj¹ chorobê. Przyczyny tego s¹ ró¿ne, czêsto niski poziom wiadomoci,
depresja, uzale¿nienie od narkotyków. Rozpoznanie zaka¿enia HIV oraz
objawów klinicznych choroby AIDS jest  jak ka¿da inna diagnoza lekarska  przedmiotem tajemnicy lekarskiej. Pracownicy s³u¿by zdrowia (lekarze, pielêgniarki, laboranci, pracownicy administracyjni) maj¹ obowi¹zek
zachowaæ tajemnicê i nie ujawniaæ informacji o pacjencie, których dowiedzieli siê podczas udzielania im pomocy medycznej. Naruszenie tajemni37

cy zawodowej jest przestêpstwem i jest cigane na wniosek osoby pokrzywdzonej (czyli musisz z³o¿yæ wniosek do organów cigania). Równoczenie jest to wykroczenie dyscyplinarne i mo¿e byæ zg³oszone do
rzecznika odpowiedzialnoci dyscyplinarnej przy Izbie Lekarskiej oraz
Izbie Pielêgniarskiej. Lekarz ma obowi¹zek udzieliæ pomocy osobie chorej na AIDS. Odmowa pomocy jest mo¿liwa wy³¹cznie wyj¹tkowo. Przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i przepisy kodeksu
etyki lekarskiej nak³adaj¹ na lekarza obowi¹zek udzielania pomocy medycznej. Lekarz nie mo¿e odmówiæ leczenia lub odst¹piæ od podjêtej ju¿
terapii w sytuacji, w której zw³oka w udzieleniu pomocy lekarskiej mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia pacjenta lub w innych przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki. Lekarz mo¿e nie podj¹æ lub odst¹piæ od leczenia pacjenta, je¿eli: istniej¹ ku temu powa¿ne powody, uzyska na to
zgodê prze³o¿onego, i dostatecznie wczenie uprzedzi pacjenta o swojej
decyzji, a jednoczenie wska¿e mu mo¿liwoæ leczenia u innego lekarza
lub w zak³adzie opieki zdrowotnej. Ponadto fakt ten zostanie odnotowany
i uzasadniony w dokumentacji medycznej. Do tej pory jednak czêsto zdarza siê, ¿e lekarze odmawiaj¹ pomocy osobom z HIV. Je¿eli odmowa leczenia wynika z braku odpowiedniej wiedzy i dowiadczenia lekarza
i jest ona podyktowana dobrem chorego  to mo¿e byæ usprawiedliwiona.
Je¿eli samym lêkiem czy niechêci¹ zastosowania odpowiednich rodków
ostro¿noci wiadczy o niekompetencji lekarza. Lekarz zawsze powinien
braæ pod uwagê, ¿e ka¿dy potencjalny pacjent mo¿e byæ niewiadomym
nosicielem wirusa HIV i winien stosowaæ odpowiednie rodki zapobiegawcze przed zaka¿eniem czy przeniesieniem wirusa na inn¹ osobê. Dla
odpowiedzialnego i kompetentnego lekarza nie ma ró¿nicy, czy udziela
pomocy osobie z HIV, czy zdrowej, zawsze bowiem postêpuje tak, aby
zachowaæ wszelkie rodki bezpieczeñstwa i prawid³owe procedury medyczne. Dotyczy to równie¿ stomatologów. Osoby z HIV czêsto nie mog¹
uzyskaæ pomocy dentystycznej. Je¿eli stomatolog odmawia przyjêcia osoby
zaka¿onej HIV  wówczas mo¿e budziæ w¹tpliwoæ sterylnoæ gabinetu
i stosowane przez niego procedury bezpieczeñstwa pacjentów. Cz³owiek
z bol¹cym zêbem nie bêdzie d³ugo szuka³ odwa¿nego lekarza  zatai
fakt zaka¿enia, by uzyskaæ pomoc.
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ZABEZPIECZENIE SPO£ECZNE
Prawo do zabezpieczenia spo³ecznego jest równie¿ prawem gwarantowanym przez Konstytucjê. Je¿eli osoba zaka¿ona wirusem HIV ze wzglêdu
na stan zdrowia nie jest w stanie pracowaæ i zostanie uznana za niezdoln¹
do pracy, na prawo do zabezpieczenia socjalnego. Je¿eli spe³nia wymagana
przewidziane ustawami otrzymuje rentê chorobow¹ z ZUS czy KRUS. Renta
ta jest ustalana na podstawie okresu, jaki osoba ta przepracowa³a oraz wysokoci zarobków. Je¿eli osoba chora nie pracowa³a nigdy lub nie spe³nia
wymagañ stawianych przez ustawy  wówczas ma prawo do ubiegania siê
o wiadczenia z opieki spo³ecznej. W tym celu nale¿y z³o¿yæ w Orodku
Pomocy Spo³ecznej w³aciwej miejscu zamieszkania wniosek. Pracownik
socjalny Orodka Pomocy Spo³ecznej przeprowadza wywiad rodowiskowy w celu ustalenia faktycznej sytuacji ¿yciowej i materialnej osoby chorej.
Je¿eli wywiad rodowiskowy wyka¿e, ¿e pomoc jest konieczna  zostanie
wydana decyzja o przyznaniu pomocy.
Zasi³ek sta³y przyznawany jest osobom ca³kowicie niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub niepe³nosprawnoci, spe³niaj¹cym kryterium dochodowe (obecnie kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodaruj¹cej jest
dochód nieprzekraczaj¹cy kwoty 477 z³, natomiast dla osoby w rodzinie 
kwota 351 z³) i stanowi uzupe³nienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Jest to zasi³ek przyznawany obligatoryjnie, je¿eli osoba chora spe³nia warunki okrelone ustaw¹. Maksymalna kwota zasi³ku obecnie (2011 r.)
to kwota 444 z³ miesiêcznie i jest pomniejszana o ka¿dy dochód otrzymywany przez osobê chor¹  nawet dodatek mieszkaniowy czy pielêgnacyjny. Szczególnej dyskryminacji podlegaj¹ tu osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, gdy¿
otrzymywanie na te dzieci alimenty czy wiadczenia rodzinne s¹ uznawane
za dochód i powoduj¹ zmniejszenie wysokoci zasi³ku sta³ego.
Zasi³ek okresowy  przyznawany jest, je¿eli konieczna jest okresowa pomoc osobie pozbawionej mo¿liwoci zaspokojenia swoich potrzeb.
Zasi³ek celowy  przyznawany jest fakultatywne na zaspokojenie niezbêdnej potrzeby ¿yciowej, a w szczególnoci na pokrycie czêci lub ca³oci
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kosztów zakupu ¿ywnoci, leków i leczenia, opa³u, odzie¿y, niezbêdnych
przedmiotów u¿ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak¿e kosztów pogrzebu.
Zasi³ek pielêgnacyjny przyznawany jest w celu czêciowego pokrycia
wydatków wynikaj¹cych z koniecznoci zapewnienia osobie niepe³nosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwi¹zku z niezdolnoci¹ do samodzielnej egzystencji
Pomoc w postaci schronienie, posi³ku, odzie¿y  udzielana jest osobom
tego pozbawionym. Udzielenie schronienia nastêpuje poprzez przyznanie
tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach daj¹cych schronienie.
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagaj¹ pomocy innych, a s¹ jej pozbawione, przys³uguje pomoc w formie us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych. Us³ugi te jednak mog¹ byæ odp³atne, je¿eli pozwala na to sytuacja maj¹tkowa
potrzebuj¹cego. Przy niskich dochodach op³ata ta jest niewielka lub wiadczone s¹ bezp³atnie.
Aktualnie pomoc przyznawana przez opiekê spo³eczn¹ jest stanowczo niewystarczaj¹ca i nie zaspakaja nawet podstawowych potrzeb osoby chorej
na AIDS. Kwoty wyp³acanych zasi³ków  po dokonaniu niezbêdnych op³at
czy zakupie opa³u, nie pozwala na zaspokojenie podstawowych i uzasadnionych potrzeb osoby chorej. Za kwotê kilku z³otych dziennie nie sposób
siê odpowiednio wy¿ywiæ, umyæ i ubraæ nie mówi¹c o zakupie lekarstw
niefinansowanych przez pañstwo.
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PRZEMOC SEKSUALNA
Nawet dwie na piêæ kobiet dowiadcza w swoim ¿yciu przemocy seksualnej. Dane dotycz¹ce mê¿czyzn-ofiar przemocy seksualnej s¹ jeszcze
trudniejsze do zdobycia i zweryfikowania, bo, wbrew pozorom, mê¿czyznom jest jeszcze trudniej przyznaæ siê do bycia osob¹ pokrzywdzon¹. To
przemoc, jak ka¿da inna, która mo¿e dotkn¹æ i Ciebie, bez wzglêdu na Twoje
zachowanie czy wygl¹d. Sprawca wybiera ofiarê, oceniaj¹c mo¿liw¹ si³ê
jej oporu i swoj¹ po¿¹dan¹ bezkarnoæ. Sprawcê podnieca sama agresja
i brak zgody ofiary, a nie osoba ofiary. Akt gwa³tu czy seksualnego wymuszenia, poza urazem fizycznym i psychicznym, niesie ryzyko zaka¿enia
wirusem HIV.
Sprawca gwa³tu rzadko u¿ywa bowiem prezerwatywy, a i ta niekoniecznie daje pewnoæ ochrony przed zaka¿eniem, ka¿de otarcie delikatnego naskórka, naruszenie luzówki pochwy czy odbytu gwa³townie zwiêksza ryzyko zaka¿enia. Urazy powsta³e w wyniku gwa³tu zwiêkszaj¹ ryzyko
zaka¿enia. A zatem, abstrahuj¹c od Twojej decyzji o zg³oszeniu gwa³tu
i ¿¹daniu cigania sprawcy, wa¿ne jest niezmiernie, aby jak najszybciej skorzystaæ z porady medycznej. Lekarz mo¿e zastosowaæ tzw. profilaktykê
poekspozycyjn¹, która zmniejsza ryzyko zaka¿enia.
Je¿eli zosta³a zgwa³cona lub zgwa³cony, wykorzystano Ciê seksualnie
wbrew Twojej woli  musisz natychmiast zwróciæ siê o pomoc lekarsk¹.
Wszelkie formy przemocy seksualnej  to przestêpstwa cigane przez
prawo. To tak¿e okrutne, nieludzkie traktowanie drugiego cz³owieka.
Zgwa³cenie  to doprowadzenie ofiary do obcowania p³ciowego czy
innej czynnoci seksualnej przy u¿yciu przez sprawcê przemocy, groby
bezprawnej lub podstêpu. Mo¿e to byæ stosunek p³ciowy oraz inne formy
zaspokajania popêdu seksualnego przez sprawcê (np. stosunek oralny, analny, zmuszanie ofiary do onanizowania sprawcy).
Wbrew ogólnemu przekonaniu do zgwa³ceñ nie dochodzi wy³¹cznie
w ciemnych uliczkach, a sprawcami niekoniecznie s¹ typy spod ciemnej
gwiazdy. Nie zawsze te¿ ofiara jest pobita i obszarpana. Sprawc¹ gwa³tów
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zazwyczaj (60-80% przypadków) jest osoba znana ofierze, czasem nawet
dobrze, a gwa³t ma miejsce w domu sprawcy b¹d ofiary. Przemoc seksualna
zachodzi wtedy, gdy sprawca podejmuje dzia³ania prze³amuj¹ce opór ofiary.
Ofiara przemocy seksualnej nie zawsze ma mo¿liwoæ siê obroniæ.
Jeli siê nie broni³a lub nie broni³e, to nie oznacza wcale, ¿e nie by³o
gwa³tu. Czy w obliczu przewa¿aj¹cej si³y nale¿y siê broniæ, czy raczej chroniæ
¿ycie? A je¿eli sprawca grozi u¿yciem broni lub ofiara zostanie pozbawiona
wiadomoci przy u¿yciu narkotyków lub innych rodków farmaceutycznych? Do zgwa³cenia dochodzi równie¿, gdy sprawc¹ jest Twój m¹¿, konkubent czy dawny ch³opak, wystarczy, ¿e brak zgody na seks.
Wiêkszoæ kobiet, które dotknê³a przemoc seksualna, nie zg³asza tego
faktu organom cigania (ok. 80%). S¹dzimy, ¿e odsetek ten jest jeszcze wy¿szy w przypadku mê¿czyzn. Czêsto ofiara nie przyznaje siê nawet bliskim
i do koñca ¿ycia ukrywa ten fakt, cierpi¹c cicho. Jest to efekt kilkusetletniej
stygmatyzacji ofiar przemocy seksualnej, to ofiary wstydz¹ siê tego, co je
spotka³o. Dzieje siê tak, bo dlatego, ze spo³eczeñstwo nie chce wiedzieæ o przemocy i krzywdzie innych, bo wtedy musia³oby zareagowaæ. Jeli ofiara sama
jest sobie winna, to nie trzeba reagowaæ, nie trzeba pomagaæ.
Koniecznie zg³o siê na policjê i ¿¹daj cigania sprawcy.
Winnym przemocy seksualnej jest zawsze sprawca, to on przekroczy³
normy prawne i obyczajowe, to jemu grozi odpowiedzialnoæ prawna. Jeste cz³owiekiem, masz takie same prawa jak ka¿dy cz³owiek. ¯¹daj ochrony swoich praw, cigania i ukarania sprawcy przemocy.
Przerwij zmowê milczenia! Pomyl!
Bezkarny sprawca bêdzie gwa³ci³ dalej. Byæ mo¿e nie by³by, nie by³aby
ofiar¹ gwa³tu, gdyby poprzednia pokrzywdzona osoba posz³a na policjê.
Pamiêtaj o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa: (dotycz¹ tak¿e
mê¿czyzn)
 Nie chod do lokali, nawet bezalkoholowych, sama, zw³aszcza po
zmierzchu: w czasie weekendu, wakacji, w kurortach. Samotna kobieta uznana mo¿e byæ na szukaj¹c¹ tzw. okazji.
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Alkohol pij tylko w dobrze znanym towarzystwie, upewnij siê, ¿e
w razie przeholowania kto siê Tob¹ zajmie.
Miej na oku swój kieliszek od momentu przygotowywania drinka przez
barmana; zdarza siê wsypywanie narkotyków, rodków usypiaj¹cych
lub psychotropowych do kieliszka, aby potem by³a bezwolna lub zbyt
os³abiona ¿eby siê broniæ. Wbrew pozorom, rodki te s¹ i tanie i bardzo ³atwo dostêpne. Jeli wychodzisz do toalety  nie dopijaj po powrocie.
Nigdy za du¿o ostro¿noci, gdy poznajesz nowych ludzi, nawet, gdy
jeste z kole¿ank¹. Dwóch czy wiêcej panów poradzi sobie z dwiema
dziewczynami. Zdarzaj¹ siê wypadki, gdy nowopoznani panowie
odwo¿¹ do domów panie, z wyj¹tkiem tej ostatniej  upatrzonej na
ofiarê. We lepiej taksówkê.
Uwa¿aj na przypadkowo spotkanych kolegów z podstawówki, podwórka, przedszkola, kolegów, kolegów brata, ch³opców z Twojego rodzinnego miasta. Pozór znajomoci usypia zazwyczaj czujnoæ ofiary. Podobnie jest z mundurem.
Nie odwiedzaj miejsc o tzw. z³ej renomie, knajp, dzielnic, skwerów
itd. W nieznanym miecie zapytaj, jakich miejsc unikaæ, które dzielnice s¹ niebezpieczne. Nie chod na skróty  to przewa¿nie w takich
miejscach czaj¹ siê napastnicy.
Unikaj samotnych spacerów lub w towarzystwie nieznanych mê¿czyzn.
Zasada ta dotyczy tak¿e dziennej pory i s³onecznej pogody.
Wieczorem wróæ lepiej taksówk¹ ni¿ autobusem i zamawiaj j¹ telefonicznie. Popro kierowcê, by odwióz³ Ciê pod sam¹ klatkê i zaczeka³
z odjazdem, a¿ wejdziesz do klatki. To ¿aden wstyd siê baæ.
Nie wchod do klatki, jeli kto nieznajomy przy niej stoi, nie wyci¹gaj kluczy z torebki w towarzystwie nieznajomej osoby. Jeste obok
domu  to usypia zazwyczaj czujnoæ.
Nie wierz w ¿adne historyjki o niesamowitych okazjach. Drogê raczej wska¿, nie odprowadzaj.
Unikaj terenów niezabudowanych lub przemys³owych, terenów uczelni
lub biur po godzinach pracy.
Unikaj nieowietlonych miejsc; kto móg³ specjalnie zbiæ lampê.
43












·



44

No w kieszeni (nie torebce, bo nie zd¹¿ysz wyj¹æ) gaz pieprzowy,
tzw. anty-dog; nie potrzebujesz na niego pozwolenia, jest tani i skuteczny równie¿ w przypadku ludzi.
Nie wsiadaj do windy sama z nieznajomym. Je¿eli na jakim piêtrze
chce siê dosi¹æ nieznajomy  wysi¹d. W razie niebezpieczeñstwa 
wcinij ALARM, klawisz z nastêpnym piêtrem, ale nie STOP.
Nigdy nie zabieraj nikogo z drogi, jeli jedziesz sama. Samotna dziewczyna czekaj¹ca na okazjê mo¿e byæ wystawiona na wabia; w krzakach czy rowie czekaj¹ koledzy. Zablokuj drzwi  niech samochód
bêdzie Twoj¹ twierdz¹.
Po zmierzchu parkuj samochód tylko w widocznych i dobrze owietlonych miejscach. Zanim z niego wysi¹dziesz, upewnij siê, ¿e nic Ci
nie grozi. To samo uczyñ przed wejciem do pojazdu.
W mieszkaniu zainstaluj dobre zamki do drzwi i okien. Za³ó¿ wizjer.
Niech wiat³o na klatce schodowej dobrze owietla osobê przed drzwiami  nie od ty³u, bo nie zobaczysz twarzy.
Zanim otworzysz drzwi, zidentyfikuj odwiedzaj¹c¹ Ciê osobê. Brak
zaufania jest tu ca³kiem na miejscu.
W przypadku napraw, remontów, przegl¹dów lub konserwacji mieszkania, nigdy nie b¹d w domu sama. Popro s¹siada lub znajomego,
aby Ci w tym czasie towarzyszy³.
Jeli dzwoni¹cy do Twoich drzwi twierdzi, ¿e jest policjantem, osob¹
urzêdow¹ lub rzemielnikiem, popro o dowód to¿samoci. Nie przejmuj siê, jeli odwiedzaj¹ca Ciê osoba bêdzie zdenerwowana t¹ sytuacj¹. Jeli ci¹gle nie jeste pewna, popro tê osobê, aby przysz³a lub
zadzwoni³a w innym terminie. Nie bêdziesz wtedy sama.
Nie udzielaj informacji telefonicznych, gdy nie znasz rozmówcy,
zw³aszcza nie informuj go, ¿e jeste sama w domu.
W podró¿y unikaj pustych przedzia³ów. B¹d czujna, gdy kto dosiada
siê w czasie jazdy poci¹gu, nawet kobieta czy kolejarz. W pustym
poci¹gu usi¹d w wagonie za lokomotyw¹ w przedziale obok kolejarzy, w pustym autobusie  za kierowc¹. Wypij kilka kaw, ale nie pij.
Nigdy nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym mê¿czyzn¹. Zrezygnuj z autostopu  jeli nie masz pieniêdzy, we bilet kredytowy na
poci¹g. Podró¿owanie autostopem nawet z kole¿ank¹ mo¿e skoñczyæ
siê tragicznie



Nie daj siê zwieæ porz¹dnemu wygl¹dowi. Fizjonomia sprawcy
zazwyczaj wzbudza zaufanie. Sprawcy gwa³tów na autostopowiczkach
to czêsto stateczni mê¿owie i tatusiowie, w których nagle obudzi³ siê
bandzior.

Handel kobietami
To forma wspó³czesnego niewolnictwa. Polega na nak³anianiu kobiet
do wyjazdu za granic¹ np. do pracy, a nastêpnie zmuszaniu ich do prostytucji. Kobiety czêsto niewiadome niczego zg³aszaj¹ siê do firm porednicz¹cych w za³atwianiu pracy za granic¹, s¹ wywo¿one i tam sprzedawane.
Nabywca ¿ywego towaru w okrutny sposób zmusza je do prostytucji.
Kobiety s¹ wiêzione, bite, gwa³cone, odurzane narkotykami, straszone mierci¹ tak d³ugo, a¿ ulegn¹. S¹ wówczas wykorzystywane wbrew woli do pracy jako prostytutki czêsto bez ¿adnego zabezpieczania. Tam o towar nikt
nie dba, nara¿a siê kobiety na zaka¿enie HIV, jak tylko klient sobie za¿yczy.
Mimo wielu miêdzynarodowych konwencji z Europejsk¹ Konwencj¹ Praw
Cz³owieka  handel ludmi, a zw³aszcza kobietami i dzieæmi, kwitnie. Dzia³aj¹ ca³e organizacje przestêpcze, których celem jest werbunek towaru
i przerzut za granicê. Handel ludmi jest zabroniony przez polskie prawo.
To jednak nie chroni kobiet.
Powinna zachowaæ ostro¿noæ, by przede wszystkim unikn¹æ zagro¿enia. Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeñstwa:
 sprawd, czy porednik proponuj¹cy Ci pracê za granic¹ jest wpisany
w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia www.praca.gov.pl,
 nie odpowiadaj na og³oszenia o pracy w charakterze tancerek, modelek, hostess  tak czêsto s¹ werbowane dziewczêta do domów publicznych, je¿eli ju¿ zadzwonisz na takie og³oszenie  dzwoñ z budki telefonicznej, nie podawaj swojego adresu ani nazwiska,
 powiadom najbli¿szych, gdzie wyje¿d¿asz, umów siê na kontakt telefoniczny w sta³ych okresach czasu, ustal, w jaki sposób mog¹ sprawdziæ, czy jeste bezpieczna,
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dowiedz siê co o kraju, do którego jedziesz, instytucjach pomagaj¹cych kobietom, numerze telefonu policji, konsulatu polskiego, naucz
siê choæ kilku s³ówek  wystarczaj¹cych do wezwania pomocy,
nie przyjmuj propozycji pracy od osób, których nie znasz, czy znasz
s³abo; kolega ze szkolnej ³awy móg³ do tej pory siê zmieniæ i obecnie
byæ handlarzem ¿ywym towarem,
nie ufaj og³oszeniom matrymonialnym; mi³y narzeczony z którym
korespondowa³a czy rozmawia³a telefonicznie mo¿e byæ handlarzem
¿ywym towarem i w ten sposób prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ, je¿eli
ju¿ decydujesz siê na wyjazd  pierwszy raz nie jed sama, we ze
sob¹ cz³onka rodziny najlepiej starszego  mamê, tatê, brata.

WIATOWY DZIEÑ AIDS
wiatowy dzieñ AIDS obchodzony jest 1 grudnia. Co roku obchodzony jest pod innym has³em, a media i opinia publiczna skupia siê w tym dniu
na problematyce choroby AIDS i jej skutkach dla ludzkoci. Obchodzenie
wiatowego Dnia AIDS zaproponowano na miêdzynarodowym szczycie
ministrów zdrowia w Londynie w roku 1988. Symbolem solidarnoci z ludmi chorymi na AIDS jest czerwona wst¹¿eczka.
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