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http://www.aids.gov.pl/badania_spoleczne/698/ 



Mapa skojarzeń HIV 

 



 



Stan wiedzy Polaków na temat HIV/AIDS 

Badania z 2015 r. przeprowadzone przez IPSOS (n=1500)  

na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS 

 



Na pytanie, czy prawdziwe jest stwierdzenie: 

• 33 % można zakazić się poprzez pocałunek 

• 27 % można zakazić się pijąc z tej samej butelki 

• 26 % można zakazić się przez ukąszenie 
komara 

 

 

 

• 87% uważam, że HIV/AIDS go nie dotyczy 



 



 



 



 



 



CO MYŚLĄ OSOBY 

ZAKAŻONE O HIV 



Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV/AIDS w 

Polsce – badania Magdalena Ankiersztejn-Bartczak 

• Realizacja badań 2010r. 

• 545 osób w tym: mężczyźni 64%, kobiety – 36%.  

 



Wykluczenie społeczne 

• 20% odizolowanie od rodziny 

• Co druga osoba spotkała się z dyskryminacją 

• Co trzecia osoba w ostatnim roku (2010): 

• miała poczucie winy w związku z zakażeniem 

•wstydziła się, że jest HIV+ 
• czuła się mniej wartościowa 

 



Wykluczenie społeczne 

• Osoby zakażone ukrywają swoje 

zakażenie w obawie przed stygmatem i 

dyskryminacją 

• Rezygnują ze swoich bliskich relacji i  

planów życiowych 

• Chcą jak najbardziej pozostać anonimowi, 

dlatego też czasami leczą się poza 

miejscem swojego zamieszkania 



http://silnazhiv.blogspot.com/ 

Byłam u lekarza, specjalisty od oczu, znaczy się okulisty. W normalnej 

przychodni, mojej rejonowej. Na wizytę czekałam od października, ale 

to tak na marginesie, całkiem niedługi czas, raptem 7 miesięcy, co to 

jest. Wizyta trwała 5 minut. To też nic. Przy wywiadzie lekarz pan 

zapytał mnie o choroby zakaźne, czy posiadam, czy przechodziłam. 

Skłamałam, powiedziałam że nie. Ale to też nic. 

Tak tylko się wydaje. Wcale to nie NIC!!! Przeżyłam prawdziwe 

katusze, czułam się jak złodziej złapany na rabunku. Wydawało mi 

się, że zarówno pan doktor, jak i pielęgniarka przebywająca w 

gabinecie, wszystko o mnie wiedzą. 

Cieszyłam się z tak krótkiej wizyty. Następną mam wyznaczoną na 

październik, koniecznie mam przynieść skierowanie (od kogo 

ciekawa jestem je pobiorę?).Nie wiem czy pójdę na następne 

spotkanie z mym rejonowym okulistą. 



• Idź spokojnie raczej nie spotkałam żeby pytali,a 

jak pada to pytanie to milczę...i sobie czekam, 

bo nikt nie ma prawa zmusić mnie do podawania 

takich informacji. Można powiedzieć przekornie, 

że trudno teraz o skierowanie więc jest skąd jest 

(niech tu się lekarz domyśla, może masz tam 

kogoś znajomego). Najlepiej jak już kłamać to 

powiedzieć HCV chyba zakaźny zawsze się z 

tym kojarzy :) 





Punkt Konsutacyjno- Diagnostyczny  

   ul. Nugat 3 
Od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00 

Środy, piątki, soboty od 10.00-14.00 

 

Al. Jana Pawła II 45 A 
Od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00 

 

Bezpłatne i anonimowe testy na HIV. Wynik po 30 minutach. 

 



Kontakt 

 

Fundacja Edukacji Społecznej 

ul. Sewerynów 4 lok. 100 

00-331 Warszawa 

www.fes.edu.pl 

 

 

tel. 22 646 48 86 

mail: fes@op.pl 

KRS 0000111176 

http://www.fes.edu.pl/
mailto:fes@op.pl


Dziękuję za uwagę 




