


HIVHIV - to ludzkito ludzki
wirus wirus 
upośledzenia upośledzenia upośledzenia upośledzenia 
odporno ściodporno ści



AIDSAIDS-- to zespół to zespół 
nabytego upo śledzenia nabytego upo śledzenia nabytego upo śledzenia nabytego upo śledzenia 
odporno ści, odporno ści, toto końcowy końcowy 
etap zaka żenia wirusem etap zaka żenia wirusem 
HIVHIVHIVHIV





Trzy ró żnice udowadniaj ące, że
HIVHIV i i AIDS AIDS to nie to samoto nie to samo

-- HIVHIV to wirus powoduj ącyto wirus powoduj ący AIDSAIDS-- HIVHIV to wirus powoduj ącyto wirus powoduj ący AIDSAIDS

-- nie mo żesz złapać nie mo żesz złapać AIDSAIDS, ale mo żesz  , ale mo żesz  

zarazić się  zarazić się  HIVHIV

-- Jeśli jeste ś zarażony Jeśli jeste ś zarażony HIVHIV, nie oznacza , nie oznacza 
to,  że od razu masz to,  że od razu masz AIDS.AIDS. Jednak w Jednak w 
większości przypadków zara żeni większości przypadków zara żeni HIVHIV
wcześniej czy pó źniej wykazuj ą wcześniej czy pó źniej wykazuj ą 
objawy objawy AIDSAIDS



Trzy główne drogi, przez Trzy główne drogi, przez 
które mo żna zakazić się które mo żna zakazić się 

wirusemwirusem HIVHIV

● Poprzez przedostanie się zakażonej 
krwi do krwiobiegu osoby zdrowej

● Poprzez kontakty seksualne

● Wirus może się przenieść z zakażonej 
HIV matki na jej dziecko, np. w czasie 
ciąży, podczas porodu bądź też 
podczas karmienia dziecka.







Jak nie mo żna zakazić Jak nie mo żna zakazić 
sięsię HIVHIV

●● HIVHIV nie nie można zakazi ć przez można zakazi ć przez ●● HIVHIV nie nie można zakazi ć przez można zakazi ć przez 
przezi ębienie lub gryp ę.przezi ębienie lub gryp ę. HIV nie HIV nie 
przenosi si ę równie ż poprzez przenosi si ę równie ż poprzez 
kaszel czy kichaniekaszel czy kichanie



Mity o HIVMity o HIV
●● Komary nie przenosz ą Komary nie przenosz ą HIVHIV

●● Nie mo żna  zakazić się Nie mo żna  zakazić się HIVHIV
poprzez dotykanie skóry osoby poprzez dotykanie skóry osoby 
zakażonejzakażonej

Nie mo żna zakazić się Nie mo żna zakazić się HIV HIV od od ●● Nie mo żna zakazić się Nie mo żna zakazić się HIV HIV od od 
psów, kotów lub innych zwierz ątpsów, kotów lub innych zwierz ąt



HIVHIV
●● Zakażenia HIV nie da si ę wyleczy ć, Zakażenia HIV nie da si ę wyleczy ć, 

usun ąć z organizmu, ale dzi ęki usun ąć z organizmu, ale dzi ęki usun ąć z organizmu, ale dzi ęki usun ąć z organizmu, ale dzi ęki 
lekom mo żliwe jest znaczne lekom mo żliwe jest znaczne 
spowolnienie post ępu zaka żenia spowolnienie post ępu zaka żenia 
poprawa jako ści życia z HIV i poprawa jako ści życia z HIV i 
wydłu żenie życia.wydłu żenie życia.wydłu żenie życia.wydłu żenie życia.

●● Właściwe stosowanie leków Właściwe stosowanie leków 
pozwala na przedłu żenie życia pozwala na przedłu żenie życia 
osoby zaka żonej HIV o 20osoby zaka żonej HIV o 20 -- 30 lat.30 lat.



Objawy zaka żenia Objawy zaka żenia HIVHIV

●● Powiększenie w ęzłów chłonnychPowiększenie w ęzłów chłonnych

Wysypka na skórzeWysypka na skórze i zmiany na śluzówce i zmiany na śluzówce ●● Wysypka na skórzeWysypka na skórze i zmiany na śluzówce i zmiany na śluzówce 
jamy ustnejjamy ustnej

●● Nawracaj ące bakteryjnie zapalenie płucNawracaj ące bakteryjnie zapalenie płuc

●● GrzybicaGrzybica

GruźlicaGruźlica●● GruźlicaGruźlica

●● Choroby nowotworowe, głównie rak szyjki Choroby nowotworowe, głównie rak szyjki 
macicymacicy





AIDSAIDS
●● Na świecie ka żdego dnia zaka ża się Na świecie ka żdego dnia zaka ża się 

ok.ok. 14 tys14 tys . osób, a ok. . osób, a ok. 8 tys8 tys . umiera . umiera ok.ok. 14 tys14 tys . osób, a ok. . osób, a ok. 8 tys8 tys . umiera . umiera 
z przyczyn zwi ązanych z z przyczyn zwi ązanych z HIV/AIDSHIV/AIDS

●● W Polsce ka żdego roku wykrywa W Polsce ka żdego roku wykrywa 
się ponad się ponad 500 zakażeń HIV500 zakażeń HIV. To . To 
znaczy, że znaczy, że codziennie w Polsce 2 codziennie w Polsce 2 znaczy, że znaczy, że codziennie w Polsce 2 codziennie w Polsce 2 
osoby osoby dowiaduj ą się o zakażeniu dowiaduj ą się o zakażeniu 
HIV. W większości s ą to osoby HIV. W większości s ą to osoby 
młode.młode.










