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Cele i założenia projektu SHE 

Stworzenie społeczności silnych, pewnych siebie, kobiet żyjących z HIV 

(z ang. „Strong, HIV-positive, Empowered women” – w skrócie 

SHE)  

Wspieranie kobiet HIV + w dążeniu do poprawy jakości życia,  

w tym do uzyskania najlepszej możliwej opieki zdrowotnej 

Wsparcie psychologiczne oraz pomoc w tworzeniu sieci wzajemnego 

wsparcia 

Przełamanie stereotypów związanych z zakażeniem HIV oraz 

stygmatyzacji społecznej 

Edukacja, zapewnienie dostępu do informacji oraz motywacja kobiet 

żyjących z HIV do przyjęcia odpowiedzialnej postawy wobec własnego 

zdrowia i leczenia 
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DLACZEGO KOBIETY 
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Sytuacja epidemiologiczna 2012 

 •6,300 nowych zakażeń każdego 

dnia w 2012r. 

•5,500 wśród osób powyżej 15 r.ż.z 

których : 

─ 47% to kobiety 

─ 39% to młode osoby (15-24) 

 

 
Dane zamieszczone na stronie: www.unaids.org  

http://www.unaids.org/
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A W POLSCE? 
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Zakażenia HIV wg płci 
Opracowanie własne na podstawie danych NIZ PZH dostępnych na stronie 

 www.pzh.gov.pl 
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Zachorowania na AIDS wg płci 
 Opracowanie własne na podstawie danych NIZ PZH dostępnych na stronie  

www.pzh.gov.pl 
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Zgony na AIDS wg płci 
 Opracowanie własne na podstawie danych NIZ PZH dostępnych na stronie 

 www.pzh.gov.pl 
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Dane z PKD za 2012r.  
Raport Krajowego Cenrtum ds. AIDS  

prezentowany przez Martę Walichnowską  

na spotkaniu dla doradców w październiku 2013r.  

 Zdecydowana większość osób zakażonych stanowią 

mężczyźni (90%), tylko 10% stanowią kobiety.  

 Mężczyźni dominują w młodszych grupach wiekowych, 

zwłaszcza wśród trzydziestolatków. Kobiety z 

wynikami dodatnimi są starsze, 26% z nich ma 

skończonych 40 lat. 
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Zakażone dzieci urodzone z matek HIV 
 Opracowanie własne na podstawie danych NIZ PZH dostępnych na stronie 

 www.pzh.gov.pl 
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HIV i jego kobieca strona  

 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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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 

Biologia 

Zmiany 
hormonalne 

Różnice w 
odpowiedzi 

na ART 

Ograniczone 
dane 

odnoszące 
się do płci 

Brak 
szczególnych 
wytycznych 

Stygmatyza
cja, lęk 
przed 

wykluczenie
m 

Kwestie 
społeczne, 

prawne, 
kulturowe 
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Zasięg programu She 
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DZIAŁANIA KTÓRE OBEJMUJE  

PROJEKT SHE 

 MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

 

 WARSZTATY DLA PACJENTEK 

 

 

 WARSZTATY DLA LIDEREK 

 

 

 TELEFON ZAUFANIA DLA KOBIET 

ZAKAŻONYCH 
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Poradnik SHE:  

9 kluczowych zagadnień opracowanych  

przez kobiety zakażone HIV 

Wersja drukowana  
Wersja do pobrania z  

www.shetoshe.org 
Wersja elektroniczna na USB 

Wstęp 

Korzyści wynikające ze 
wsparcia grupowego - dla 

pracowników opieki 
zdrowotnej 

Diagnoza 

Kobiety i leczenie zakażenia HIV  Kobiety, HIV i prawa człowieka 
Kobiety żyjące z HIV, 

korzystające z opieki zdrowotnej 

Życie seksualne i związki 

intymne 

Problemy dotyczące zdrowia 

fizycznego, seksualnego i 

prokreacyjnego 

kobiet i dziewcząt żyjących z HIV 

Dobra jakość życia z HIV 

Dostosowane i przetłumaczone na 7 języków  
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 W ramach Programu SHE powstała broszura edukacyjna 

zawierająca niezbędne informacje i wskazówki dla kobiet 

zakażonych HIV, w tym listę organizacji wspierających osoby 

seropozytywne 

 

Broszura dla kobiet zakażonych HIV 
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Warsztaty dla kobiet żyjących z HIV 
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PRASA 

Przykładowe publikacje 

 Wysokie Obcasy, 23.06.2012 
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Podsumowanie 2012 r. na Konferencji  

„Człowiek żyjący z HIV w rodzinie  

i społeczeństwie” 
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Prezentacja programu SHE na konferencjach 

 

1. XXXI DNI FARMACJI SZPITALNEJ Wisła 

3.06.2013 r. 

2. Vistula, Kraków 15.06.2013 r. 

3. Szpital Zakaźny w Warszawie 

25.09.2103 r. 

4. Konferencja naukowo-szkoleniowa 

dla lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej, Zielona Góra 29.10.13 
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Infolinia Programu SHE 

 

800 14 14 23 
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Infolinia Programu SHE dla kobiet  

żyjących z HIV i ich najbliższych 

 Uruchomienie infolinii dla kobiet zakażonych HIV oraz ich najbliższych, 

która jest: 

 Dostępna 10 godzin w tygodniu, 

 Prowadzona przez liderki 

 Działa od maja do grudnia 2013 w: 

 Poniedziałki 16.00-19.00 

 Środy 16.00-19.00 

 Piątki 16.00-20.00 



©2012 

Infolinia Programu SHE dla kobiet  

żyjących z HIV i ich najbliższych 

 Ponad 90 telefonów 

 pary plus / minus 

 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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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

 
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak  

Koordynator Programu SHE w Polsce 

fes@op.pl  

 

www.fes.edu.pl   

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



