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Miranda 
Ujawnić się. Publicznie wyznać prawdę o sobie. W 

imię idei. W imię zmiany poglądów społeczeństwa. 

 W sumie nic strasznego. Właściwie czego się 

boję. Bardzo jestem ciekawa ludzkich przemyśleń 

o ludziach żyjących z HIV, ale takich prawdziwych. 

Sama nie wiem co bym myślała będąc zdrową, nie 

będąc w temacie, nie mając wiedzy. Chyba się 

nikomu nie dziwię. 
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Przyznać się czy nie do zakażenia HIV? 

 



Przyznać się czy nie do zakażenia HIV? 

•Komu? 

•Po co? 

•Dlaczego? 



W normalnych, codziennych 

kontaktach, zarówno zawodowych, jak 

i towarzyskich  

nie ma ryzyka zakażenia się HIV 



Większość osób żyjących z HIV cieszą się dobrym 

zdrowiem, dlaczego mają stawiać czoła złym 

postawom 





KOMU? 

• Partner seksualny 

 

• Rodzina 

 

• Pracownicy służby zdrowia 



Przed kim ukrywają 

 



Dlaczego ukrywają fakt zakażenia 

 



Informowanie o swoim zakażeniu  

osób trzecich 
 

Osoba zakażona HIV nie musi informować nikogo  

poza partnerem seksualnym o tym, że jest zakażona. 

 

Art. 161. §1 Kodeksu Karnego  

„Kto, wiedząc że jest zakażony wirusem HIV, naraża 

bezpośrednio inną osobę na takie zakażenie, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3” 



Świadome zakażenie 

 

Art. 156 KK §1 pkt. 2 
„Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

 
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej 
lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej 
choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej 
niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego 
zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,  
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” 
§ 2. „Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,  
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 
§ 3. „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka, sprawca  
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.” 



Rezolucja Światowego Zgromadzenia 

Zdrowia nr 43.35 z 14.05.1992 

 

 

Jedynym zagrożeniami stwarzającymi 

ryzyko zakażenia HIV są ryzykowne 

zachowania, których znajomość i 

unikanie jest kwestią osobistych 

decyzji 



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 



Prawo do … 

• Prawo do zastrzeżenia swoich danych osobowych 

• Prawi do informacji o swoim stanie zdrowia 

• Prawo do zapewnienia wymaganej opieki medycznej 

• Prawo do zachowania w tajemnicy faktu zakażenia 

swojego lub dziecka 

• Prawo do zachowania w tajemnicy faktu zakażenia przez 

osoby trzecie (Cokolwiek przy leczeniu, albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę 

lub usłyszę, czego ujawnić nie można, przechowam w milczeniu. Hipokrates) 



„Seksualność Polaków 2011” 

• Niekorzystne zmiany obserwujemy w stosunku 
badanych do osób żyjących z HIV/AIDS.  Do 73% (z 
80,2% w 2005 roku), zmniejszył się odsetek 
respondentów deklarujących, że podjęłoby się opieki 
nad członkiem rodziny, gdyby zachorował na AIDS.  

 

• Zmniejszyła się aprobata dla zachowania w tajemnicy 
statusu serologicznego osoby żyjącej z HIV/AIDS  
(z 52,5 % do 37%). 

 

• Badania prof. Z. Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2011” 





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. 

 





1 grudnia, godzina 19.00, Galeria Freta 

 (dawne Le Madame) 

 



 



Kontakt 

 

FB: 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 


