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Logotyp 

Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej 



Grupa docelowa 

Środowiska medyczne 

 – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 

 – lekarze ginekolodzy 

 – pielęgniarki i położne 

 

           przez te grupy zawodowe  

 

Pacjenci / ogół społeczeństwa 

 



Motywacja 

 50% osób żyjących z HIV nie wie, że jest zakażona 

 75% nowych zakażeń pochodzi  
od osób nieświadomych swojego zakażenia (PTN AIDS) 

 Duża liczba późnych rozpoznań zakażenia HIV 

 Wczesne rozpoznanie = zdrowie pacjenta 

 38% pacjentów - lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej jest pierwszym i najbardziej zaufanym 
źródłem informacji o HIV/AIDS  
(TNS, KC ds. AIDS) 

 

 



 50% lekarzy ocenia, że ich wiedza  
          na temat HIV jest niewystarczająca 

 25% zdobyło tę wiedzę na studiach medycznych 

 25% samodzielnie dokształca się w tym kierunku 

 44% najchętniej doszkoliłoby się w komunikacji  
         z pacjentem w kontekście rozmowy o teście 

(Connectmedica, KC ds. AIDS, lipiec 2013 r.) 

 

Motywacja 



1. Niedźwiecka-Stadnik  M., Rosińska M. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2010 roku. Przegl. Epidemiol. 2012; 66:315-23. 
*        Dorota Rogowska-Szadkowska, Jacek Gąsiorowski, HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych, Warszawa 2013. 

 

Motywacja 

Późne rozpoznanie 
zakażenia HIV 
zmniejsza szanse 
na skuteczne leczenie 
pacjenta, ale także  
zwiększa ryzyko 
zakażania 
partnerek/partnerów 
seksualnych 
przez osobę 
nieświadomą swojego 
zakażenia*. 
 



Cele 

 Upowszechnienie wiedzy nt. wczesnej diagnostyki zakażenia HIV 

 Przypomnienie o konieczności rozważenia zlecenia pacjentowi 
wykonania testu w kierunku HIV 

 Popularyzowanie aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa 
Naukowego AIDS (PTN AIDS) w zakresie testowania w kierunku 
HIV 

 Ograniczenie liczby nowych zakażeń  

 Poprawa zdrowia pacjenta  
 

 



Broszury 



„(…) uważam broszury: HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych, HIV/AIDS dla 
pielęgniarek i położnych, HIV/AIDS dla ginekologów oraz ulotkę HIV/AIDS 
dla lekarzy rodzinnych za bardzo cenne pozycje, które poleciłabym wielu 
specjalistom, nie tylko bezpośrednim adresatom tych opracowań”. 

Brygida Knysz, dr hab. n. med. prof. nadzw. 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych,   
Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych 
 
 

„Analizując szereg problemów zawiązanych z zakażeniem HIV można wyróżnić 
te szczególnie ważne (…): wczesne rozpoznanie infekcji, skierowanie osoby 
zakażonej do specjalistycznego ośrodka medycznego oraz dochowanie 
tajemnicy lekarskiej/pielęgniarskiej. Tutaj, najważniejszą rolę odgrywają 
lekarze pierwszego kontaktu, lekarze ginekolodzy oraz pielęgniarki i położne. 
(…) Te bardzo potrzebne poradniki powinny znaleźć się w biblioteczce każdego 
pracownika medycznego”. 

Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. n. med. 
Śląski Uniwersytet Medyczny  
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych w Bytomiu  

 

Recenzje 



Zalecenia dla lekarzy 
poszczególnych specjalności 
– rekomendacje PTN AIDS 
dotyczące badania pacjentów, 
u których rozpoznano 
wymienione stany lub 
jednostki chorobowe  

 Ulotka 
 Plakat 
 Receptownik/Receptariusz  
 Kalendarzyk  

 
 Notes  
 Plakat „Postępowanie po 

zawodowej ekspozycji na 
materiał potencjalnie zakaźny 
(HIV/HBV/HCV)” 

 Torby i kalendarze zawierające 
elementy graficzne kreacji 
kampanii 
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Materiały można zamawiać przez www.aids.gov.pl  

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


Patroni i Partnerzy kampanii 

 Minister Zdrowia 

 Polskie Towarzystwo Naukowe 
AIDS 

 Dr n. med. Beata Ochocka, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa 
epidemiologicznego 

 Dr hab. n. med. Adam Windak, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie 
medycyny rodzinnej  

 

 GIS 
 

 WSSE 
 

 PSSE 



Narzędzia profilaktyki  

Wydawnictwa 

E-learning 
(Testowanie w kierunku HIV 

– nowe treści  

na Portalu edukacyjnym) 



 2007 r. 

 Akredytacja NIL 

Wiedza ogólna + wiedza szczegółowa 

 

 lekarze POZ  (punkty, max. 10) 

 lekarze ginekolodzy (punkty, max. 10) 

 pielęgniarki i położne 

 doradcy 

 studenci medycyny 

Planowana aktualizacja w 2014 r. 

 

E-learning 



  

 

E-learning 



Ale doktorze, przecież my z mężem od ponad 30 lat… 



www.aids.gov.pl www.hiv-aids.edu.pl 

Dziękuję za uwagę 
 
     Iwona Gąsior 


