Bezpieczne Walentynki 2019r.
Dzień zakochanych
- Walentynki,już na dobre zadomowiły się w naszej
obyczajowości.Ten dzień chcemy w sposób szczególny i niezapomniany spędzić z
bliskąosobą.
Bliskośćz drugą osobą - nie jedno może mieć oblicze. To wspaniale, gdy bliskość
dwojga osób wyzwala poczucie szczęścia. Niech zatemświadomość i rozsądek sprawią, by ta
bliskość nie stała się jedynie koszmarnym wspomnieniem.
WedługszacunkowychdanychNarodowegoInstytutuZdrowiaPublicznego
PZH,
odpoczątkuepidemii (1985 r.) do 31września 2018było:
 23 656zakażonych wirusem HIV,
 3 657zachorowań na AIDS,
 1 408chorych zmarło.
Na dzień 31.10.2018r. leczeniem ARV (antyretrowirusowym) w naszym kraju objętych jest10
925 pacjentów w tym 104 dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach
programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjącychz
wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”.(dane z KC ds. AIDS)

1. Szacuje się, że w całej Polsce - po trzydziestu latach od wykrycia pierwszego
zakażenia - z HIV żyje nawet 35 tysięcy osób, z których co druga nie wie, że może
nieświadomie zakażać innych.
2. Codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu HIV.
3. Ok 50% wszystkich zakażeń wirusem HIV w Polsce dotyczy osób młodych miedzy
20a 29. rokiem życia.
4. W Polsce co 4 osoba zakażona HIV to kobieta. (dane z KC ds. AIDS)

HIV/AIDS w województwie wielkopolskim
Od początku wdrożenia rejestracji w 1989 roku do 15 listopada 2018r.,
., wśród mieszkańców
Wielkopolski zarejestrowano łącznie:




1 492 zakażenia wirusem HIV
205zachorowań na AIDS
102 chorych zmarło.(dane z Oddziału Epidemiologii WSSE w Poznaniu)
Od 1 stycznia do 15 listopada 2018r. na terenie woj. wielkopolskiego odnotowano:



134 nowych zakażeń wirusem HIV, w tym:
o 11 kobiet
o 123 mężczyzn



12 zachorowań na AIDS
4zgonów
zgonów z powodu choroby.(dane z Oddziału Epidemiologii WSSE w Poznaniu)



Na terenie całej Polski
olski funkcjonuje kilkadziesiąt punktów konsultacyjno – diagnostycznych, w
których można wykonać bezpłatne i an
anonimowe badania na obecność HIV.

Punkt konsultacyjno – diagnostyczny znajdujący się najbliżej powiatu chodzieskiego do końca
marca tego roku mieści się w Poznaniu przy ulicy przyMickiewicza 5/4 (w punkcie pobrań
DIAGNOSTYKA)
Godziny otwarcia: poniedziałek 16.00
16.00- 20.00, czwartek 16.00-20.00,
20.00, piątek 16.0016.00 20.00
Pobrania krwi odbywają się do godz. 19.30
Telefon do punktu: 730 110 830 czynny w czwartki w godz. 17.30 – 19.00
Adresy i godziny otwarcia pozostałych punktów testowania są dostępne na stronie
internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, http://www.aids.gov.pl/pkd/
TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS:
HIV/AIDS
22 692 82 26*
* od pn. 9.00 do pt. 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
801 888 448*
* płatne za 1. min. połączenia

„Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) to najnowsza kampania promująca dialog
międzypokoleniowy na temat chorób przenoszonych drogą płciową a także zakażeń HIV
HIV i zachorowań
na AIDS. Więcej informacji na temat kampanii znajdziecie Państwo na stronie:
https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/

Opracowanie, z wykorzystaniem materiałów z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz PZH Oddział
Epidemiologii WSSE w Poznaniu:
mgr K. Pieniążek, Powiatowa Sttacja Sanitarno
Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży, 2019r.
r.

