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HIV (ang. human immunodeficiency virus = ludzki wirus
niedoboru odporności) powoduje AIDS (ang. acquiredimmunodeficiency syndrome = zespół nabytego niedoboru odporności).
AIDS to kilkadziesiąt specyficznych chorób, które
pojawiają się wtedy, gdy układ odpornościowy
organizmu zostaje zniszczony przez HIV.
Wykonanie testu w kierunku HIV i wiedza o tym, że jesteś
zakażona/y może uratować Ci życie.
Poznanie swojego statusu serologicznego (HIV+) motywuje
do wizyty u specjalisty zajmującego się leczeniem HIV/AIDS,
a dzięki temu rozpoczęcia we właściwym czasie terapii antyretrowirusowej. Co roku w Polsce umiera kilkadziesiąt osób,
których zakażenie zostało rozpoznane zbyt późno, by leczenie mogło być skuteczne.
Testy w kierunku HIV najlepiej wykonywać w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD)- można zrobić je
tam bezpłatnie i anonimowo! Leczenie także objęte jest
tajemnicą.
Nikt z ośrodka zajmującego się leczeniem zakażenia HIV
nie może poinformować kogokolwiek o Twoim zakażeniu
bez Twojej zgody.
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Osoby zakażone HIV uzyskują najlepszą opiekę w specjalistycznych ośrodkach zajmujących się leczeniem HIV/AIDS.
Lekarze w tych ośrodkach kontrolują regularnie wpływ HIV
na układ immunologiczny i wychwycą najbardziej właściwy moment na rozpoczęcie terapii.
Przyjmowanie leków antyretrowirusowych (ARV) oznacza dłuższe, lepsze, zdrowsze życie.
Mimo, że HIV nie można usunąć z organizmu, to dzięki przyjmowanym lekom antyretrowirusowym i regularnym kontrolom
lekarskim można żyć z zakażeniem nawet kilkadziesiąt lat.

Jeśli leki mają odnieść zamierzony skutek, muszą być
przyjmowane dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza.
W terapii zakażenia HIV bardzo ważna jest systematyczność i dokładność. Jeśli opuszcza się dawki leków, nie przestrzega odstępów czasowych pomiędzy nimi, wówczas
istnieje ryzyko, że leki nie zadziałają.
Leczenie antyretrowirusowe potrzebne jest po to, by
chronić i poprawiać stan Twojego zdrowia.
Leki mogą jednak powodować działania uboczne. Wielu takim
działaniom można zapobiec, albo - po konsultacji z lekarzem zmniejszyć ich nasilenie.
Zakażenie HIV nie oznacza, że nie można myśleć o poznaniu partnera/ki lub założeniu rodziny.
HIV nie jest przeszkodą w ułożeniu sobie życia i satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Prezerwatywy dobrej jakości,
właściwie używane, skutecznie ograniczają ryzyko zakażenia
HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
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Ryzyko przeniesienia zakażenia HIV z matki na dziecko
można zredukować praktycznie do zera.
Jeśli kobieta wie o swoim zakażeniu - przyjmowanie leków
antyretrowirusowych w czasie ciąży, a także poród przez
wykonanie cesarskiego cięcia i niekarmienie dziecka piersią
mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia dziecka do mniej niż 1%.
Zakażony HIV mężczyzna może mieć dziecko z kobietą
niezakażoną HIV – bezpiecznie dla niej i dla dziecka.
Jest jeden warunek - mężczyzna musi przyjmować leki antyretrowirusowe. Badania pokazują, że leczenie skutecznie
obniża poziom wirusa w organizmie i osoba nie jet zakaźna dla innych. Możliwe jest także stosowanie przez kobietę PrEP czyli przedekspozycyjnej profilaktyki zakażenia HIV
(Pre-exposure Prophylaxis). O szczegóły tej procedury można
zapytać w poradni leczenia zakażenia HIV.
Można zrobić wiele dla własnego zdrowia.
Można pomóc sobie poprzez właściwe odżywianie się,
kształcenie umiejętności zmniejszenia poziomu stresu, niepalenie papierosów, a także większą aktywność fizyczną. Warto
również upewniać się, że otrzymywane informacje, dotyczące HIV, są rzetelne i zgodne z najnowszą wiedzą. Pomoże
to w podejmowaniu właściwych decyzji mających wpływ na
własne zdrowie i leczenie.

Czerwona kokardka to międzynarodowy
symbol solidarności z osobami żyjącymi
z HIV i chorymi na AIDS.
Więcej informacji
na temat HIV/AIDS

www.aids.gov.pl

Zaczerpnięto ze strony internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS
Na podstawie informacji ze strony brytyjskiej: www.aidsmap.com
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Masz pytania, wątpliwości,
szukasz pomocy
lub wsparcia ?
www.pozytywniwteczy.pl
biuro@pozytywniwteczy.pl
tel. 22 465 11 83
kom. 602 328 088

Dyżury konsultantów/ek:
każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS
„Pozytywni w Tęczy”
ul. Złota 7 lok. 21, V p.
00-019 Warszawa
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tel. 22 464 85 58, kom. 602 328 088
e-mail: biuro@pozytywniwteczy.pl

Jeśli już

wykryto u Ciebie HIV
Informacja o zakażeniu HIV niesie za sobą poczucie
niepewności i lęku. Nic od tego momentu nie jest już takie
proste i oczywiste. Jak w każdej nowej trudnej sytuacji, w głowie
pojawia się wiele pytań, wątpliwości. Wśród nich pojawiają się
np. takie:
ÒÒKomu powinno powiedzieć się o zakażeniu?
ÒÒCzy zakażenie stanowi zagrożenie dla innych: bliskich,
współdomowników, przyjaciół?
ÒÒCzy i co konkretnie trzeba będzie zmienić w swoim zachowaniu i życiu?
ÒÒJak (i czy w ogóle) powinno zmienić się życie seksualne?
ÒÒJak fakt zakażenia wpłynie na kontakty z innymi ludźmi?
ÒÒJak długo można żyć z wirusem bez żadnych objawów,
nie chorując?
ÒÒCzy zawsze przy zakażeniu HIV występują choroby charakterystyczne dla pełnoobjawowego AIDS, czy można ich
uniknąć?
ÒÒJak wygląda leczenie zakażenia w Polsce?
ÒÒCzy i jakie metody profilaktyki chorób związanych z zakażeniem są dostępne w Polsce i kiedy powinny być
podjęte?
Odpowiedzi na niektóre z nich będzie można znaleźć
w dalszej części tej broszury. Nie wszystkie pytania tu padły.
Każde, jakie przychodzi do głowy, warto sobie zapisywać
- podczas wizyty w poradni, podczas rozmowy z lekarzem,
psychologiem lub innym specjalistą, o wielu z nich można
zapomnieć. Skorzystać można również z poradni internetowej, gdzie na pytania odpowiadają lekarz, prawnik lub
konsultant (http://www.aids.gov.pl).
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Kto powinien wiedzieć o zakażeniu? O swoim zakażeniu
powinno się poinformować się wszystkich obecnych partnerów seksualnych. Art. 161 §1 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną za bezpośrednie narażenie innej
osoby na zakażenie wirusem HIV. Informowanie innych osób
(rodziców, przyjaciół, współpracowników, pracodawców) zależy tylko i wyłącznie od decyzji osoby zakażonej. Podstawą
jest tu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Oczywiste jest,
że wsparcie najbliższych i przyjaciół jest niezwykle ważne
i pomocne w psychicznym „znoszeniu” zakażenia. Ale trzeba pamiętać o tym, że te początkowe reakcje najbliższych
mogą być podobne do przeżywanych przez osobę zakażoną: zaprzeczanie, strach, depresja, agresja, ale także odrzucenie, negatywna ocena, wywoływanie poczucia
winy, ocenianie zachowań. W przypadku
osób homoseksualnych dodatkową trudnością może być fakt ukrywania orientacji. Jeśli
test był robiony w PKD doradca może pomóc
w przekazaniu tej informacji partnerowi seksualnemu i/lub innym bliskim osobom. Świadomość, że stawi się czoła trudnościom z pomocą
drugiej osoby, może być bardzo ważna i pomocna
w podejmowaniu innych decyzji.
U niektórych osób, które właśnie dowiedziały się
o swoim zakażeniu, pojawia się potrzeba informowania
wszystkich wokół - głównie po to, by ich chronić. Ale zakażenie jest możliwe w konkretnych sytuacjach (przez kontakt
z krwią oraz seks). Codzienne kontakty, wspólne życie i praca
są całkowicie bezpieczne. Bycie wśród innych ludzi nie jest dla
nich groźne. Dlatego decyzja o tym, komu powiedzieć o zakażeniu nie musi być natychmiastowa. Warto ją dogłębnie rozważyć i nie podejmować zbyt pochopnie.
Leczenie zakażenia HIV w Polsce
jest bezpłatne dla wszystkich objętych
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce bez względu na obywatelstwo. Jeśli osoba nie ma ubezpieczenia
(nie pracuje, nie uczy się), można nabyć
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do niego prawo, rejestrując się w urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna. Jeśli badanie było robione w PKD (gdzie badania są co do zasady anonimowe), doradca może rozkodować
wynik na podstawie dowodu albo paszportu. Z takim nieanonimowym już wynikiem będzie można zgłosić się do poradni.
Leczenie zakażenia HIV nie odbywa się w każdej przychodni, dlatego trzeba będzie znaleźć odpowiednie miejsce.
Adresy dostępne są na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS
http://www.aids.gov.pl.
Zdobywanie nowych informacji sprawia, że osoba
poznaje nagle dużą liczbę nowych pojęć, jak np. liczba
przeciwciał, wiremia, zdolność immunologiczna oraz obcojęzycznych, dotąd jej nieznanych, nazw chorób i lekarstw. Jest to
naturalnym zadaniem i potrzebą większości osób zakażonych:
wszystko, co ważne o HIV poznać i zrozumieć, przygotować się
emocjonalnie i praktycznie na możliwe następstwa zdrowotne,
a przede wszystkim w porę przedsięwziąć potrzebne środki
dla zachowania swego zdrowia. Ale takie zdobywanie wiedzy
i nowych informacji stawia nieraz osobę wobec kolejnych dylematów. Z jednej strony konfrontuje się ona z zalewem nowych
informacji medycznych o symptomach choroby i ich leczeniu. Stały przyrost tych nowych informacji, które równie szybko okazują się przestarzałe, prowadzi do tego, że ocenia się je
zupełnie sprzecznie. Nowym elementem życia jest teraz liczba
nowych kontaktów z lekarzami, psychologami, pracownikami
socjalnymi, grupami samopomocy, które zyskują na znaczeniu.
Dla jednych oznacza to możliwość emocjonalnego
odciążenia, jeżeli mogą rozmawiać w zaufanym
kręgu grupy wsparcia o swoich lękach
i trudnościach w życiu z zakażeniem. Poczucie, że nie jest się zostawionym samemu
sobie z infekcją, doświadczenie solidarnego
wsparcia, jak również wymiana rad, informacji i propozycji co do rozwiązywania konfliktów,
mogą znacznie złagodzić cierpienie spowodowane faktem zakażenia.
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Obok aktywnych prób pokonywania problemu dużą rolę
odgrywa bierna kontrola niepewności i strachu. Wiele osób
instynktownie stara się jak najmniej czasu i myśli poświęcać roztrząsaniu kwestii zakażenia i jego skutków. Mniej lub
bardziej świadomie ograniczają kontakty z centrami pomocy, lekturę przedmiotu i unikają wizyt u lekarzy. Nie ma to nic
wspólnego z „wypieraniem” zaistniałej trudnej sytuacji, lecz jest
próbą utrzymania posiadanej wiedzy o zakażeniu i chorobie.
Takie zachowanie jest zrozumiałe i naturalne. Każdy i każda
z nas potrzebuje czasu, aby oswoić się z nową sytuacją
i wypracować swoje metody radzenia sobie z nią. Potrzeba
czasu, aby nauczyć się regulować czas, przedmiot i intensywność działań związanych z zakażeniem wg własnych indywidualnych potrzeb. We wszystkich kwestiach bardzo pomocny
może być kontakt z organizacjami, których celem jest wspieranie osób zakażonych i ich bliskich poprzez organizowanie
spotkań edukacyjnych czy grup wsparcia. Adresy takich organizacji znaleźć można w tej broszurce.

Masz pytania, wątpliwości,
szukasz pomocy
www.pozytywniwteczy.pl
lub wsparcia ?
biuro@pozytywniwteczy.pl
tel. 22 464 85 58
kom. 602 328 088

Dyżury konsultantów/ek:
każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00
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Leczenie

dlaczego takie ważne
ważnym tematem wymagającym namyBARDZO
słu jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu
leczenia. Nie jest to łatwe. Składa się na to kilka czynników.

Do dziś nie do końca wiadomo, który moment zakażenia jest
najlepszy do rozpoczęcia terapii, poza istotnymi wskazaniami
immunologicznymi (niski poziom odporności, wysoka wiremia)
i klinicznymi (ciąża, infekcje oportunistyczne i inne ciężkie schorzenia). Istnieje wiele powodów wskazujących na sensowność
rozpoczynania terapii w okresie ostrej infekcji retrowirusowej na
samym początku zakażenia (o ile wtedy zostało rozpoznane)
lub w okresie bezobjawowego zakażenia. Ta ostatnia ewentualność wymaga rozpoczęcia przyjmowania leków w momencie,
w którym osoba zakażona nie odczuwa żadnych dolegliwości. Leki antyretrowirusowe mogą powodować, szczególnie na
początku ich przyjmowania, wiele skutków ubocznych. Rozpoczęcie przyjmowania leków może spowodować więc znaczne
pogorszenie samopoczucia.

ważne aspekty to wiedza na temat
KOLEJNE
leków: jak działają, jakie mogą być
ewentualne skutki uboczne, jakie trudności napotkać można
w przyszłości po dłuższym czasie ich stosowania. Leki trzeba
będzie brać do końca życia, dlatego nie powinno przerywać się
terapii samodzielnie. Przyjmowanie leków antyretrowirusowych
wygląda dziś inaczej niż kilka lat temu: nie trzeba przyjmować
już ich w tak dużej liczbie i tak często. Ich skutki uboczne są
dużo łagodniejsze, choć trzeba pamiętać, że ich objawy i nasilenie zależą od cech indywidualnych.

leczenia wiąże się
ROZPOCZĘCIE
z pewnymi zmianami w codziennym funkcjonowaniu: konieczność
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bardzo regularnego przyjmowania leków, spożywanie posiłków o określonych godzinach, przyjmowanie jednych leków
trzy razy dziennie na czczo, innych z konkretnymi pokarmami.
To wszystko wpływa z kolei na potrzebę reorganizacji życia,
powodując różnego typu komplikacje.

wszystkich aspektach rozpoczęcia teraO
TYCH
pii trzeba wiedzieć, zanim podejmie się
decyzję o leczeniu. Gdy terapia zostanie rozpoczęta, dopiero

w jej trakcie osoba dowiaduje się o wszystkich utrudnieniach
i problemach, doświadczając ich „na własnej skórze”, - wtedy
może bardzo szybko się zniechęcić i pomimo wiedzy na temat
skutków przerwać terapię.

tych trudności trzeba wiedzieć o tym, że
POMIMO
leczenie ARV ratuje życie. To skuteczny sposób na to, aby mieć kontrolę nad wirusem. Oczywi-

ście same leki nie wystarczą. Układ odpornościowy jest dość
wrażliwy na różne czynniki zewnętrzne. To, co niszczy komórki odpornościowe, to stres czy niezdrowy styl życia (np. mało
snu, brak śniadań, tłusta dieta, używki, brak aktywności ruchowej). Dlatego tak ważne jest, aby wspierać odporność nie tylko
lekami. Podstawowe zasady to racjonalna dieta i aktywność
fizyczna dostosowana do możliwości i stanu zdrowia.
leczenie zakażenia jest bezpłatne
W
POLSCE
dla osób ubezpieczonych. Każdy
pacjent ma też prawo wybrać sobie miejsce, gdzie chce się

leczyć. Zwykle szukamy miejsca, które jest najbliżej domu.
Ale warto znaleźć lekarza, z którym dobrze się współpracuje. Bo leczenie to właśnie współpraca. Aby było skuteczne
i jak najmniej uciążliwie, lekarz powinien wiedzieć maksymalnie dużo o naszym życiu, diecie, przyzwyczajeniach, stylu życia
seksualnego, używaniu prezerwatyw i ewentualnych trudnościach. Powinien szanować pacjenta, to, kim on jest, jaki ma
styl życia. Dlatego też tak ważną kwestią jest wybór odpowiedniego lekarza prowadzącego.
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Bezpieczniejsze

zachowania seksualne
Dlaczego ludzie ryzykują? Jest bardzo wiele powodów:
ÒÒnie mogą postąpić inaczej;
ÒÒnie wiedzą, że ich zachowanie związane jest z jakimś
ryzykiem;
ÒÒbagatelizują ryzyko – sądzą, że jest bardzo małe,
albo że w ogóle nie istnieje;
ÒÒwierzą, że nic złego ich nie spotka;
ÒÒto, co chcą osiągnąć, jest dla nich bardzo ważne;
ÒÒchcą poczuć się wyjątkowo;
ÒÒnie potrafią żyć bez silnych emocji;
ÒÒnie potrafią odmówić;
ÒÒsprawia im to szczególny rodzaj przyjemności
i jest ekscytujące;
ÒÒnie widzą innego sposobu postępowania.
Ryzyko najczęściej wiąże się z prawdopodobieństwem utraty
czegoś ważnego (zdrowia, bliskich, zaufania, przyjaciół, pieniędzy, życia) albo szansą zyskania czegoś, na czym nam bardzo
zależy (uznania w oczach innych, poczucia własnej wartości,
przekonania o własnej wyjątkowości, szczególnych doznań).
W tym pierwszym przypadku ludzie zwykle szacują, jak duże
jest owo prawdopodobieństwo utraty czegoś, co jest cenne:
ÒÒposługują się wcześniejszymi doświadczeniami, własnymi
bądź innych ludzi - „Wcześniej nic mi się nie stało”,
„Inni tak robią - i co? I nic”;
ÒÒminimalizują ewentualne negatywne konsekwencje
- „To straszenie to przesada, na pewno nic złego mnie nie spotka”;
ÒÒwierzą w szczęście i dobry los - „Zawsze mi się udaje”.
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Takie rozważania, zapewnienia i przypuszczenia są zwykle
tzw. pobożnym życzeniem - chcemy, żeby było tak, jak nam się
zdaje bądź jak myślimy, że będzie. Ale niekoniecznie tak być
musi. To, że do tej pory się udawało, wcale nie oznacza, że uda
się i następnym razem. Wiara w powodzenie zwykle pomaga
naszym przedsięwzięciom - ale w niektórych sytuacjach może
okazać się zwykłą naiwnością i … no cóż … trzeba to powiedzieć … zwykłą głupotą.
Ryzykując w celu uzyskania czegoś najczęściej kładziemy
na szali (raczej) pewne zyski i (wątpliwe) straty. W ten sposób
przekonujemy sami siebie, że mamy zbyt dużo do zyskania
-więc warto zaryzykować.
Osoby zakażone HIV mogą mieć udane i satysfakcjonujące życie seksualne. Warunek podstawowy to nienarażanie
drugiej osoby na ryzyko zakażenia.
Żeby chronić w czasie aktywności seksualnej drugą osobę,
powinno się wiedzieć, które formy aktywności są bezpieczne
a które ryzykowne.. W przypadku HIV ryzyko zakażenia pojawia się, gdy zakażone płyny ustrojowe (sperma, krew i wydzielina pochwy) mają kontakt z błoną śluzową, która naturalnie
występuje w pochwie, odbycie, na czubku penisa przy ujściu
cewki moczowej, w oku, nosie i jamie ustnej. Dlatego ochrona i redukcja ryzyka zakażenia to hasło: chroń błony śluzowe,
nie dopuszczaj do kontaktu z płynami ustrojowymi.
Potrzeby seksualne, ale również potrzeby akceptacji i miłości są naturalnymi potrzebami człowieka. Zaspokajanie tych
potrzeb w trakcie współżycia seksualnego może dostarczyć wspaniałych przeżyć i doznań, umożliwić budowanie głębszych relacji emocjonalnych, scalać te, które już są.
Może dać wiele radości – ale wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Dlatego decyzja o prowadzeniu aktywnego życia seksualnego powinna być dobrze przemyślana przez obie strony,
przedyskutowana. Warto zastanowić się nad kilkoma
kwestiami, które można ująć następująco:
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ÒÒCzy ja tego naprawdę chcę, czy to jest moja własna decyzja, czy nikt i nic mnie do tego nie zmusza?
ÒÒCo na to mój system wartości i zasady, które wyznaję?
ÒÒKim jest ta druga osoba, czy jej ufam i czy mogę na niej
polegać?
ÒÒSprawy techniczne (miejsce, czas, zabezpieczenia
lub ew. antykoncepcja)
Odpowiedzi na tak postawione pytania pozwolą ocenić własną
motywację i stopień gotowości do decyzji o prowadzeniu
współżycia seksualnego. To, jakie ono będzie, zależy tylko od
Was. Warto zadbać, aby było jak najlepsze.

Masz pytania, wątpliwości,
szukasz pomocy
www.pozytywniwteczy.pl
lub wsparcia ?
biuro@pozytywniwteczy.pl
tel. 22 464 85 58
kom. 602 328 088

Dyżury konsultantów/ek:
każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00
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Dyskryminacja
DYSKRYMINACJA TO NIERÓWNE
TRAKTOWANE
Polega na tym, że jakaś osoba jest niesprawiedliwie, negatywne lub krzywdząco traktowana tylko z powodu posiadania jakiejś cechy lub przynależności do jakiejś grupy. Inaczej
mówiąc, to traktowanie danej osoby mniej przychylnie,
niż innej w porównywalnej sytuacji, ze względu na jakąś cechę
(np. płeć, tożsamość psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, chorobę, wyznawaną religię lub przekonania czy pochodzenie etniczne lub rasowe).
Najpełniejszy katalog cech, które mogą stać się powodem
nierównego traktowania w polskim prawodawstwie zawiera Kodeks Pracy. Zapis mówi o nakazie równego traktowania
bez względu na m. in. płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przy
należność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Co ważne katalog tych cech jest otwarty, co oznacza,
że kodeks pracy chroni przed dyskryminacją także z innych
powodów, np. zdrowia, otyłości czy tożsamości płciowej.
Inne przepisy zakazujące dyskryminacji zawarte są w takich
dokumentach jak Konstytucja RP czy Kodeks Karny.
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Dyskryminacyjny charakter ma takie zachowanie, którego
celem lub skutkiem jest pogwałcenie godności danej osoby
oraz stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia
lub upokorzenia.
Osoby żyjące z HIV, ale także ich bliscy, mogą doświadczać
dyskryminacji w bardzo różnych sytuacjach. W przeszłości
takie zachowania były wywoływane przez strach i lęk przed
zakażeniem. HIV i AIDS kojarzono ze śmiercią, bo wielu pacjentów umierało krótko po rozpoznaniu zakażeni. Nie było leków,
nie było wiedzy o mechanizmie zakażenia i rozwoju choroby.
Ale dziś bardzo wiele się zmieniło. Doskonale wiemy, co jest
a co nie jest zakaźne a leki skutecznie obniżają poziom wirusa
w organizmie do wartości nieoznaczalnych.
Dlaczego więc osoby z HIV wciąż doświadczają dyskryminacji? Źródeł takich zachowań i postaw społecznych należy
szukać właśnie w początkach epidemii. HIV, oprócz śmierci,
kojarzono z zachowaniami, które były nieakceptowane i moralnie potępiane – HIV traktowano więc jako karę. Co ciekawe
– większość chorób, na które chorują ludzie, są przynajmniej
w połowie wynikiem stylu życia (złej diety, palenia papierosów,
braku aktywności fizycznej, zbyt szybkiej jazdy itp.). Ale tylko
w przypadku HIV podkreślano ten związek bardzo wyraźne.
To wszystko sprawiło, że o ile medycznie HIV nie różni się jakoś
specjalnie od innych jednostek chorobowych, o tyle społecznie ma bardzo zły odbiór. Stąd już tylko krok do dyskryminacji.
Osoby żyjące z HIV mogą doświadczać dyskryminacji
w różnych sytuacjach. Niektórzy pracodawcy wymagają
przed przyjęciem do pracy zaświadczenia o ujemnym
wyniku badania na HIV. Samo to – czyli wymaganie
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takiego zaświadczenia – jest niezgodne z prawem. Nikt Ne ma
prawa go od nas żądać. A co jeśli przyszły pracownik przyniesie wynik (+)? Niezatrudnienie go jest właśnie dyskryminacją.
Zdarza się, że osoba traci pracę, gdy pracodawca dowiaduje się, że jest zakażona. To także jest dyskryminacja i można
z nią walczyć. Kilka lat temu pewien policjant, który został
zwolniony ze służby po tym, gdy wyszło na jaw, że ma HIV,
wygrał sprawę w sądzie. Bardzo ważne było to, że ten człowiek
zdecydował się walczyć o swoje prawa i głośno domagał się
ich respektowania.
Dyskryminacja, przejawiająca się np. w odrzuceniu może
spotkać osoby zakażone w różnych sytuacjach życiowych.
Znane są sytuacje, gdy zdrowe dziecko zakażonych rodziców
było usuwane ze szkoły, choć w żądnym przypadku nie stanowiło najmniejszego nawet zagrożenia dla innych dzieci ! To już
skrajny przykład, ale pokazuje jak wiele jeszcze w ludziach lęku,
wywołanego brakiem wiedzy i nieświadomości.
Każda taka sytuacja, w której osoba zakażona doświadcza
odrzucenia i nierównego traktowania w sytuacjach publicznych czy zawodowych, powinna być zgłaszana. Im więcej
osób będzie opowiadać o swoich doświadczeniach i głośno
żądać respektowania swoich praw, tym większa jest szansa,
że tak się stanie. Że te historie dotrą do innych i będą dla nich
ważną lekcją szacunku i akceptacji.
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Gdzie można uzyskać poradę
i pomoc jeśli czujesz się
dyskryminowany ?
zajrzyj na następną stronę

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
www.rownetraktowanie.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
www.ptpa.org.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhrpol.waw.pl
Amnesty International
www.amnesty.org.pl
Kampania Przeciw Homofobii
www.kampania.org.pl
Lambda Warszawa
www.warszawa.lambda.org.pl
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
www.federa.org.pl
Feminoteka
www.feminoteka.pl
Portal Niepelnosprawni.info
www.niepelnosprawni.info
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Gdzie szukać ?

pomocy, wsparcia i informacji
Telefon Zaufania AIDS

801 888 448

AIDS – Zielona Linia

22 692 82 26

22 621 33 67

Poradnia Internetowa HIV/AIDS

www.aids.gov.pl

Krajowe Centrum ds. AIDS

ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
Tel. 22 331 77 66
www.aids.gov.pl

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS “Bądź z Nami”

ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa
Tel. 22 826 42 47
www.swwaids.free.ngo.pl

Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy”

ul. Złota 7 lok. 21, V p., 00-019 Warszawa
Tel. 22 464 85 58, kom. 602 328 088
www.pozytywniwteczy.pl
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Gdzie zrobić ?

anonimowy i bezpłatny
test w kierunku HIV

PKD przy Przychodni Profilaktyczno-Leczniczej
Ul. Wolska 34, Warszawa
PKD przy Laboratorium Medycznym Diagnostyka
Ul. Al. Jana Pawła II 45, Warszawa
PKD przy Centrum Medycyny Zapobiegawczej
i Rehabilitacji
Ul. Nugat 3, Warszawa
PKD przy Poradni Specjalistycznej
Chmielna Express
Ul.Chmielna 4, Warszawa
Inne adresy PKD znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl/pkd
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjent
przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.
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