
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Światowego Dnia AIDS, SU przedstawił kilka faktów dotyczących tej choroby i dróg 

jej szerzenia: 

 Przyjęcie leków antyretrowirusowych po kontakcie z wirusem HIV daje szansę na 
uniknięcie zarażenia - w sytuacji narażenia na zakażenie HIV, np., kontakt z krwią 
osoby zarażonej HIV, np. ofiary wypadku, zakłucie igłą niewiadomego pochodzenia 
lub inne zdarzenie, powinniśmy natychmiast zgłosić się do szpitala zakaźnego 
prowadzącego terapię antyretrowirusową. Listę takich szpitali wraz z całodobowymi 
telefonami znajdziesz na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS. Im szybciej przyjmie 
się leki antyretrowirusowe (najlepiej w ciągu 2-3 godzin po zdarzeniu), tym większa 
szansa na uniknięcie zakażenia.  

 Zagrożenie zakażeniem HIV nie maleje. Na świecie każdego dnia HIV zakaża się około 
6 tys. osób, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce 
każdego roku wykrywanych jest kilkaset zakażeń HIV. To znaczy, że codziennie 2-3 
osoby dowiadują się o zakażeniu.  

 Osoby zarażone HIV mogą mieć zdrowe dzieci. Jeśli kobieta zakażona HIV wie                        
o swojej infekcji, podczas ciąży pozostaje pod opieką nie tylko ginekologa-położnika, 
ale także specjalisty chorób zakaźnych zajmującego się terapią osób zakażonych HIV, 
wówczas szanse na urodzenie zdrowego dziecka wynoszą ponad 99 proc.                               
W przypadku pary, w której mężczyzna jest zakażony HIV również możliwe jest 
bezpieczne posiadanie dzieci. Plemniki nie przenoszą wirusa, który znajduje się                      
w innych komórkach płynu nasiennego. Dokładne „wypłukanie” plemników 
(opracowano metody pozwalające na to) i podanie ich kobiecie chroni ją przed 
zakażeniem. A jeśli kobieta nie będzie zakażona HIV, dziecku nic nie grozi.  

https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119584-Pomagali-w-wypadkuGrozba-zakazenia-HIV.html
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119584-Pomagali-w-wypadkuGrozba-zakazenia-HIV.html
https://www.rp.pl/Zdrowie-/181209999-Nie-badamy-sie-na-HIV-To-w-Polsce-nadal-temat-tabu.html


 Wirus HIV jest przyczyną rozwoju AIDS - HIV powoduje stopniowe niszczenie układu 
immunologicznego (odpornościowego) osoby zakażonej aż do rozwinięcia się zespołu 
różnych infekcji i rodzajów nowotworów, który nazywamy AIDS.  

 Niestety nie jest możliwe usunięcie wirusa HIV z organizmu -  leki 
antyretrowirusowe nie są w stanie usunąć wirusa z organizmu osoby zakażonej, 
jednak hamują namnażanie się wirusa, spowalniają przebieg zakażenia, a także 
sprawiają, że osoba zarażona nie zaraża innych.   

 Nie istnieje szczepionka chroniąca przed zarażeniem  HIV. 
 HIV szybko ginie poza organizmem człowieka - HIV jest wirusem, który do życia 

potrzebuje organizmu człowieka. Poza nim szybko ginie. Niszczą go wszelkie środki 
dezynfekcyjne, także woda z mydłem. Ginie w wyższych temperaturach (powyżej 
56°C po kilku minutach, w 100°C – natychmiast). K 

 Każdy może się zarazić wirusem HIV - bez względu na pochodzenie rasowe, religię 
lub orientację seksualną, każdy, kto prowadzi życie seksualne lub ma kontakt                           
z zakażoną HIV krwią, może zarazić się wirusem HIV. Ani płeć, ani wiek, ani 
wykonywany zawód czy spełniane powołanie nie chronią przed zakażeniem. Przed 
zakażeniem chroni znajomość dróg transmisji i stosowanie metod zmniejszających 
ryzyko zakażenia.  
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