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HIV i jego kobieca strona  

 Według szacunków WHO w Polsce żyje około 8 200 (6 200-11 000) kobiet 

zakażonych  HIV, a liczba nowo wykrytych zakażeń jest stabilna.  

 Główna droga zakażenia HIV  - do 80% zakażeń, które zostały 

zdiagnozowane w 2010 doszło prawdopodobnie podczas kontaktu 

heteroseksualnego. 

 Ważne jest kompleksowe podejście lekarza do kobiety zakażonej HIV, 

uwzględniające  wszystkie aspekty jej życia począwszy od planowania 

ciąży, poprzez  samą ciąże i poród aż do menopauzy. 

 Dzięki terapii antyretrowirusowej kobieta seropozytywna może dzisiaj 

prowadzić normalne życie oraz urodzić zdrowe dziecko. 

 Zakażenie HIV u kobiet łączy się z wieloma aspektami życia społecznego  

i rodzinnego [1]. 

[1] Magdalena Rosińska Narodowy Instytut Zdrowia Państwowy Zakład Higieny,  

Konferencja Prasowa SHE 2012 
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 Program SHE (Strong, HIV Positive, Empowered Women)  

poprzez edukację i budowanie sieci wzajemnego wsparcia 

pomaga kobietom zakażonym HIV (seropozytywnym) 

odnaleźć siłę  i motywację do zmagania się z codziennymi 

wyzwaniami,  

a także do uzyskiwania najlepszej możliwej opieki 

medycznej. Jednocześnie z pomocą mediów walczy z 

panującymi w społeczeństwie stereotypami dotyczącymi 

kobiet seropozytywnych.  

 

  

Misja Programu SHE 
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Zasięg programu SHE 
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OPIS PROGRAMU 
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Kobiety zakażone HIV -  

pilne, niezaspokojone potrzeby medyczne 

 Kobiety są szczególnie 

narażone na zakażenie 

HIV 

 Opieka nad kobietami 

zakażonymi HIV jest 

wyzwaniem dla lekarzy 

 Kobiety mogą napotykać 

wiele barier w dostępie  

i kontynuowaniu leczenia 

zakażenia HIV 

 Potrzebne są programy 

edukacyjne w obszarze 

HIV/AIDS 

World Health Organisation: “Gender 

inequalities and HIV.” 2011. 

Wyzwania i kwestie 
medyczne dotyczące 
kobiet zakażonych 

HIV 
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Zmiany 
hormonalne 
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odpowiedzi 
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m 
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prawne, 
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Coraz więcej wykrytych zakażeń wśród kobiet 

• W ostatnich latach w krajach europejskich odnotowuje się wzrost liczby kobiet 
zakażonych HIV. Reprezentują one już jedną trzecią nowo diagnozowanych 
przypadków i 41% wszystkich osób żyjących z HIV.   

• Wzrost zakażeń wśród pań obserwuje się również w Polsce. Kiedyś tylko 5% nowych 
infekcji HIV wykrywano wśród kobiet, podczas gdy dziś jest to 30%. 

Kobiety choć bardziej narażone na zakażenie HIV, rzadziej się 
testują 

• Ze względu na uwarunkowania biologiczne, psychologiczne oraz różnice społeczne, 
kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na zakażenie HIV – m.in. ze względu ich 
budowę dwukrotnie łatwiej dochodzi u nich do zakażenia HIV podczas 
niezabezpieczonego stosunku seksualnych. 

• Niestety, statystyki pokazują, że kobiety dużo rzadziej niż mężczyźni robią testy na 
HIV.  

• Wiele z nich nie decyduje się na wykonanie badania z obawy przed stygmatyzacją. 
[2] 

• [2] Poradnik SHE 

Sytuacja wyjściowa 
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REALIZACJA W POLSCE 
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Działania w projekcie SHE 

 MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

 WARSZTATY DLA PACJENTEK 

 

 WARSZTATY DLA LIDEREK 

 

 TELEFON ZAUFANIA DLA KOBIET 

ZAKAŻONYCH I ICH BLISKICH 
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 W ramach Programu SHE powstała broszura edukacyjna 

zawierająca niezbędne informacje wskazówki dla kobiet 

zakażonych HIV, w tym listę organizacji wspierających osoby 

seropozytywne. 

 

Broszura dla kobiet zakażonych HIV 
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PRASA 

Przykładowe publikacje 

 Wysokie Obcasy, 23.06.2012 
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WARSZTATY dla liderek 

 

1. Organizacja trzydniowych warsztatów dla liderek, 

w trakcie których mogły nabyć umiejętności pracy 

w Infolinii 

 

2. Opieka medyczna: dr hab. n. med. Justyna 

Kowalska 

 

3. Opieka psychologiczna: Agnieszka Waluszko 

 

4. Zakres tematyczny: 

- Diagnoza, opieka medyczna, seks i związki intymne, 

zdrowie reprodukcyjne, jakość życia, prawa 

człowieka, 

- Rozwój intra i interpersonalnych umiejętności. 
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Infolinia Programu SHE 

 

800 14 14 23 
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Infolinia Programu SHE 

 Uruchomienie infolinii dla kobiet zakażonych HIV oraz ich najbliższych 

Infolinia: 

 dostępna jest 10 godzin w tygodniu, 

 prowadzona przez liderki, 

 działa od maja 2013 r. do grudnia 2014 r. w: 

- Poniedziałki 16.00-19.00 

- Środy 16.00-19.00 

- Piątki 16.00-20.00 
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Infolinia Programu SHE 

 Ponad 250 telefonów 

 pary plus / minus 

 spotyka się z osoba zakażoną 

 opieka medyczna 

 wizyta u ginekologa kobiety z HIV + 

 zachowanie tajemnicy lekarskiej 

 jak zachęcić partnera na test 

 życie kobiety seropozytywnej 

 drogi zakażenia HIV  (m. in. komary) 

 ryzyko zakażenia – przygodny seks 

 osoba świeżo zdiagnozowana 

 „nie wie jak ma powiedzieć żonie że jest zakażony” 

 „mieszka w małej miejscowości i potajemnie leczy się, boi się że 

ktoś się dowie” 
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Osoby dzwoniące wg płci 

Opracowanie własne, dane z Infolinii 05.2013-05.2014 
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Kim są osoby dzwoniące 

Kto dzwonił

Osoby HIV+

Bliscy

Inne osoby

Opracowanie własne, dane z Infolinii 05.2013-05.2014 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

 
www.fes.edu.pl   




