
 Streszczenie  Od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia HIV w Polsce minęło ponad 25 lat. Wirus ten ma od 
lat znaną drogę przenoszenia, przebieg zakażenia oraz poznane są skuteczne metody leczenie lekami antyretrowi-
rusowymi. Zakażenie HIV przestało być medycznie traktowane jako wyrok śmierci. Stało się chorobą przewlekłą, 
poddającą się leczeniu. 
Polska jest krajem o najwyższym w Europie wskaźniku osób, które nie wiedzą o swoim zakażeniu. Szacuje się, że od 
50 do 70% osób nie wie, że jest osobą seropozytywną. Brak wiedzy o zakażeniu zwiększa 3,5-krotnie ryzyko zaka-
żenia drugiej osoby. Niepokojące meldunki epidemiologiczne z 2011 r. wskazują, że tylko do lipca zarejestrowano 
817 nowych zakażeń, a w całym 2010 r. łącznie było zgłoszonych 649.
Ostatnie międzynarodowe badania STIGMA INDEX koordynowane przez Stowarzyszenie „SIEĆ PLUS” przeprowadzo-
ne w 2010 r. w Polsce na grupie 502 osób żyjących z HIV wskazują, że osoby seropozytywne czują się dyskryminowane 
i stygmatyzowane. Uważają one, że przyczyną takiego traktowania jest najczęściej brak wiedzy Polaków o HIV. Niepo-
kojącym staje się fakt, że 20% osób było stygmatyzowanych w ostatnim roku przez personel medyczny. 
Praca ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, nowych trendów oraz sytuacji osób 
żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce. Opiera się na zebranych danych z Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH), z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) oraz 
wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami seropozytywnymi.
Słowa kluczowe: epidemiologia, zakażenie HIV, Polska, testowanie.

 Summary  Since the discovery of the first case of HIV infection in Poland, it took more than 25 years. For years, we 
have known the transmission route of this virus, the course of infection and we have found the effective methods 
of the antiretroviral treatment. HIV infection has ceased to be medically treated as a death sentence. It has become 
a chronic disease that can be treated.
Poland is a country in Europe with the highest rate of people who do not know that they are infected. It is estimated 
that from 50 to 70% of people do not know that they are seropositive. Lack of knowledge of infection will increase 
3.5 times the risk of infection of the other person. Disturbing epidemiological reports from 2011 indicate that until 
July 817 new infections were registered, and throughout 2010, 649 cases were reported.
Recent international study STIGMA INDEX coordinated by “NETWORK PLUS” Association conducted in 2010 in 
Poland on a group of 502 people living with HIV indicate that seropositive individuals feel discriminated against and 
stigmatized. They believe that the reason for such mistreatment is often a lack of knowledge of Poles about HIV. 
A worrying fact is that 20% of people were stigmatized in the last year by medical personnel.
This paper is to present the current epidemiological situation in Poland, new trends and the situation of people living 
with HIV and AIDS in Poland. It is based on data collected by the National Institutes of Health National Institute of 
Public Health (NIPH NIH), the Voluntary Consulting and Testing Centers (VCT) and years of experience in working 
with seropositive individuals.
Key words: epidemiology, HIV infection, Poland, testing, VCT.
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25 lat Hiv w Polsce. Czy coś się zmieniło?

25 years of Hiv in Poland. Has anything changed?
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Wstęp

Rozpoznanie w latach 80. ubiegłego stulecia 
nowego ludzkiego wirusa upośledzenia odporności 
– HIV stało się początkiem nowej epidemii. Począt-
kowo myślano, że dotyczy ona tylko wybranych 

grup, przede wszystkim mężczyzn uprawiających 
seks z mężczyznami, osób przyjmujących sub-
stancje psychoaktywne drogą dożylną oraz osób 
świadczących usługi seksualne. Kolejne doniesie-
nia wskazały drogi zakażenia: krwiopochodną, 
seksualną, wertykalną. Poznano również sposoby 
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ograniczenia zakażenia oraz skutecznej metody za-
bezpieczenia przed HIV w kontaktach seksualnych 
w postaci prezerwatywy, która dobrze użyta, jest 
barierą dla wirusa. 

Początkowa mobilizacja w walce z nową, śmier-
telną chorobą przekładała się na szeroko zakrojoną 
edukację oraz wiele działań profilaktycznych. Brak 
skutecznego leczenia powodował, że społeczeństwo 
bało się nowej choroby. Niepewność co do dróg za-
każenia spowodowała alienację i stygmatyzację osób 
zakażonych. Nie znając dróg zakażenia, bano się co-
dziennych kontaktów z osobami seropozytywnymi.

Rozpoczęcie skutecznego leczenia spowodo-
wało przełom w medycynie i życiu osób seropozy-
tywnych. Perspektywa zakażenia HIV jako choroby 
przewlekłej, a nie śmiertelnej, znacząco wpłynęła 
na jakość życia dotkniętych tym problemem. 

Jak wygląda obecnie sytuacja w Polsce po po-
nad ćwierćwieczu od rozpoznania HIV? Czy zaha-
mowana została epidemia? Czy osoby zakażone, 
które nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa, 
są traktowane normalnie?

epidemiologia

Od początku epidemii (1985 r.) do 31 lipca 
2011 r. zarejestrowano ogółem 14 725 zakażonych, 
w tym co najmniej 5 849 zakażonych w związku 
z używaniem narkotyków, 945 przez kontakt he-
teroseksualny oraz 1147 przez kontakt seksualny 
między mężczyznami. Ogółem odnotowano 2623 
zachorowania na AIDS; 1103 chorych zmarło [1]. 
Dane te to zgłoszenia laboratoriów wykonujących 
badania w kierunku HIV oraz placówek medycz-
nych zajmujących się pacjentami zakażonymi HIV. 
Należy pamiętać, że w Polsce niewielki odsetek osób 
zrobił kiedykolwiek test w kierunku HIV. Z danych 
European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) wynika, że ryzyko transmisji HIV u osób 
niewiedzących o swoim zakażeniu jest 3,5-krotnie 

większe niż u osób świadomych swojego zakażenia 
[2]. Polska jest krajem w Unii Europejskiej o najwyż-
szym odsetku osób nieświadomych swojego zakaże-
nia. Szacuje się, że ponad 50% zakażonych Polaków 
nie wie, że HIV również dotyczy ich [3].

Analizując dane epidemiologiczne zamieszcza-
ne na stronie NIZP PZH, zauważa się niepokojący 
wzrost rejestrowanych zakażeń w 2011 r. (ryc. 1). 
Przez ostatnie lata mówiło się o stabilnej sytuacji 
epidemiologicznej. Rocznie rejestrowano średnio 
około 700 zakażeń. Z danych wynika, że w tym 
roku, tylko do 31 lipca 2011 r. zarejestrowano 816 
osób, u których wykryto HIV. 

Wzrost wykrytych zakażeń mógłby być zwią-
zany z większą liczbą osób wykonujących badania 
w kierunku HIV. Jednak tej tendencji nie widać 
w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD). 
W prowadzonym przez Fundację Edukacji Społecz-
nej (FES) ze środków Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy i Krajowego Centrum ds. AIDS dwóch 
PKD w Warszawie liczba osób wykonujących bada-
nia utrzymuje się na podobnym poziomie. Jednak 
liczba wykrytych zakażeń jest prawie dwa razy 
większa (tab. 1).

opracowanie własne  
na podstawie danych z punktów

Znaczny wzrost zauważany jest również w roz-
poznaniach AIDS (ryc. 2). Mimo że od 1996 r. są 
skuteczne leki hamujące replikację wirusa, po-
zwalające na utrzymanie odporności na dobrym 
poziomie, tylko do lipca 2011 r. zgłoszono 184 za-
chorowania na AIDS. Może to świadczyć o późno 
wykrytych zakażeniach. Ludzie żyją przez wiele lat 
nieświadomi swojego zakażenia, a pogarszający się 
stan zdrowia nie spowodował podjęcia diagnostyki 
w kierunki HIV. Dopiero choroby wskazujące na 
AIDS i zniszczona odporność przyczyniły się do 
późnego rozpoznania.
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Rycina 1. Liczba zgłoszonych  
zakażeń HIV w latach 2004–2011  
z podziałem na miesiące. 
Opracowanie własne na podstawie 
danych ze strony www.pzh.gov.pl.
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W 2011 r. zauważalny jest również znaczący 
wzrost zgłaszanych zgonów w związku z AIDS. Do 
lipca odnotowano 50 przypadków, a w 2010 r. łącz-
na liczba wynosiła 38 (ryc. 3). Od kilku lat w Polsce 
była tendencja malejąca, podobnie jak w innych 
krajach Unii Europejskiej. Ten wzrost może być 
związany z późno wykrytymi zakażeniami i zbyt 
późno podjętym leczeniem. Warto przypomnieć, 
że przy wcześnie wykrytym zakażeniu, monitoringu 
wiremii i CD4, można skutecznie wydłużyć życie 
pacjenta i nie dopuścić do rozwinięcia pełnoobja-
wowego AIDS, a tym bardziej do zgonów. 

Tak znaczące wzrosty zarejestrowanych nowych 
zakażeń, zachorowań i zgonów na AIDS powinny 
spowodować ponowne rozważenie sytuacji epide-
miologicznej w Polsce. Od kilku lat środki przezna-
czane na profilaktykę HIV/AIDS są coraz mniejsze. 
Utrzymująca się tendencja zakażeń, szczególnie 
w grupie osób młodych między 20. a 30. rokiem 
życia, uświadamia, że pokolenie, które urodziło się 
w erze HIV nie potrafi się ustrzec tego zakażenia. 

Pozorne oswojenie się z tematyką HIV/AIDS 
coraz częściej przekłada się również na myślenie 
Polaków „mnie to nie dotyczy”. Niestety ostat-
nie doniesienia prasowe dotyczące tej tematyki 
nagłaśniały tylko sprawy osób, które świadomie 
narażały innych na zakażenie. Utwierdzone zostały 
stereotypy grup ryzyka: narkomanów, osób homo-
seksualnych i prostytuujących się. Głośna sprawa 

Simona M. dołączyła do tych grup jeszcze osoby 
ciemnoskóre jako te, których zakażenie HIV może 
dotyczyć. 

Wszystko to uśpiło społeczne działanie. Wiele 
osób heteroseksualnych nigdy nie robiło testu na 
HIV, gdyż nie podejrzewają u siebie ryzyka zakaże-
nia, mimo że nie miały jednego, stałego, wiernego 
partnera, który miał wykonany test. Późno wykryte 
zakażenia mogą być też efektem braku diagnostyki 
w kierunku HIV wobec pacjentów w podstawo-
wej opiece medycznej. Kobiety w ciąży zgod-
nie z prawem powinny mięć proponowane testy 
w kierunku HIV. Wykryte zakażenie w ciąży ciągle 
daje prawie 100% szansę na urodzenie zdrowego 
dziecka. Tylko trzeba mieć rozpoznanie. Co roku 
w Polsce kilkoro dzieci rodzi się z matek zakażo-
nych HIV, które nie były świadome swojego zaka-
żenia. Uwrażliwienie środowiska medycznego na 
problematykę HIV/AIDS powinno stanowić jeden 
z elementów działań edukacyjnych.

Życie z Hiv

Od 1987 r., kiedy pojawił się lek AZT, który miał 
wydłużyć życie z HIV, pojawiła się nadzieja dla 
osób zakażonych. Pierwsze lata z zakażeniem HIV 
były przygotowywaniem pacjenta do śmierci. Do-
piero dobre wyniki reakcji układu odpornościowe-
go na leki antyretrowirusowe stały się podstawą do 
dalszych prac nad kolejnymi coraz to bardziej sku-
tecznymi lekami [4]. Obecna sytuacja osób seropo-
zytywnych diametralnie różni się od tej z przed 25 
lat. Osoby z HIV, które dowiadują się o swoim za-
każeniu, już nie mają nad sobą wyroku śmierci, już 
nie muszą rezygnować z pracy czy dalszych planów 
na życie. Obowiązujące w Polsce prawo pozwala 
im tak samo funkcjonować w społeczeństwie, jak 
i innym ludziom. Jedynym ograniczeniem jest 
obowiązek informowania partnerów seksualnych 
o swoim zakażeniu. Narażenie kogoś na zakażenie 
podlega karze pozbawienia wolności.

Tabela 1. Zestawienie wyników testów z pierwszego  
półrocza 2010 i 2011 r. z PKD w Warszawie 
prowadzonych przez FES 

Wyniki 01–06. 2010 01–06. 2011

Ujemne 1 816 1 917 

Dodatnie 19 33

Razem 1 835 1 950 

Wykrywalność 1/100 1,7/100
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2004–2011 z podziałem  
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Skuteczne leczenie przekłada się również na 
lepszą jakość życia pacjentów, gdyż leki mają co-
raz mniej dotkliwe skutki uboczne. Jednak należy 
pamiętać, że jest to ciągle terapia do końca życia. 
A długoterminowe skutki terapii są ciągle poznawa-
ne i analizowane. Terapia raz rozpoczęta, zgodnie 
z obowiązującą wiedzą, jest terapią, której nie 
można przerwać.

25 lat epidemii powinno być wystarczającym 
czasem, by społeczeństwo przyzwyczaiło się do 
osób zakażonych, jako osób, które mają takie same 
prawa i obowiązki. 

Międzynarodowe badania STIGMA INDEX re-
alizowane przez Stowarzyszenie SIEĆ PLUS miały 
sprawdzić, czy pacjenci seropozytywni są w Polsce 
stygmatyzowani. Przebadane zostały 502 osoby 
z całej Polski. Wielowątkowa ankieta do prowa-
dzenia wywiadu poruszała różne zagadnienia życia 
z HIV. Międzynarodowy kwestionariusz pozwolił 
na porównanie badań w rożnych krajach.

Badania wykazały, że osoby seropozytywne 
ciągle nie czują się pełnowartościowymi członkami 
społeczeństwa. Ze względu na swoje zakażenie nie 
uczestniczą w spotkaniach towarzyskich i rezygnują 
z realizacji swoich planów. Tabela 2 przedstawia 
sytuacje, w których osoby zakażone rezygnowały 
z udziału przez swoje zakażenie [5]. 

20% osób zakażonych czuło się dyskrymino-
wanych przez środowisko medyczne po informacji 
o swoim statusie serologicznym (ryc. 4).

W badaniach porównawczych sytuacje w kra-
jach, które zrealizowały badania STIGMA INDEX, 
Polska ma jeden z najwyższych odsetków – 20% 
– odmówienia świadczeń medycznych ze wzglę-
du na zakażenie HIV w ostatnich 12 miesiącach 
(tab. 3) [6].

Osoby żyjące z HIV powinny być traktowane 
tak samo, jak inni pacjenci. Obawa przed odmo-
wą pomocy bądź też zachowanie dyskryminujące 
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Rycina 3. Liczba zgłoszonych zgo-
nów na AIDS w latach 2004–2011 
z podziałem na miesiące.  
Opracowanie własne na podstawie 
danych ze strony www.pzh.gov.pl

Tabela 2. Wewnętrzna stygmatyzacja osób żyjących z Hiv w ostatnich 12 miesiącach 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobiłeś(aś) którąś z poniższych rzeczy z powodu  
zakażenia Hiv?

Tak (%) Tak (N) 

Zdecydowałem(am) się nie uczestniczyć w spotkaniu(ach) towarzyskim(ch) 24 123 

Odizolowałem(am) się od rodziny i/lub przyjaciół 25 126 

Zdecydowałem(am) o porzuceniu pracy 18 90 

Zdecydowałem(am), że nie będę się ubiegać o pracę lub awans 15 75 

Zrezygnowałem(am) z nauki/szkolenia lub z szansy na naukę/szkolenie 43 217 

Zdecydowałem(am), że nie wyjdę za mąż/nie ożenię się 23 116 

Zdecydowałem(am), że nie będę uprawiać seksu 15 79 

Tabela 3. odmówienie świadczeń medycznych  
ze względu na Hiv w ostatnich 12 miesiącach  
w różnych krajach, w których realizowane były 
badania STigMa indeX

Estonia i Filipiny 8% 

Chiny 12% 

Paragwaj i UK 17% 

Mołdawia  14% 

Polska, Turcja, Ukraina 20% 
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często powodują, że nawet w służbie zdrowia 
osoby te nie ujawniają swojego statusu serolo-
gicznego.

Przeprowadzane badania wskazują, że w Pol-
sce ciągle istnieje stygmatyzacja osób z HIV. Sami 
zakażeni uważają, że główną przyczyną takiej 
sytuacji jest brak wiedzy społeczeństwa na temat 
dróg zakażenia i wciąż istniejące stereotypy osób 
zakażonych.

Po 25 latch od zakażenia osoby seropozytywne 
w Polsce mają dostęp do bezpłatnego leczenia i fa-
chowej opieki medycznej. Mają takie same prawa 
i zakażenie HIV nie jest przeszkodą do wykony-
wania różnych zawodów. Aby móc normalnie fun-
kcjonować, ukrywają fakt zakażenia, dzięki czemu 
unikają stygmatu i dyskryminacji.

Rycina 4. Reakcje poszczególnych 
ludzi na informację o zakażeniu

Wnioski

Po 25 latach od początków epidemii w Pol-
sce znamy drogi zakażenia, sposoby skutecznego 
leczenia, mamy fachową opiekę medyczną i bez-
płatne leki antyretrowirusowe. Jednak przez brak 
edukacji i działań profilaktycznych kolejne osoby 
zakażają się. Niepokojące są dane o dyskryminacji 
i odmowy świadczeń medycznych ze strony osób, 
których wiedza o zakażeniu powinna być jak naj-
bardziej pełna, a pacjenci z HIV traktowani tak 
samo, jak inni pacjenci. 

Zakażenie HIV powinno być traktowane tak sa-
mo, jak inne choroby, które nie stanowią zagrożenia 
dla otoczenia w codziennym kontakcie. Jednocze-
śnie przy obowiązującej wiedzy liczba osób, które 
się zakażają, powinna maleć, a nie rosnąć. Pytanie, 
czy wiedza ta jest dostatecznie rozpowszechniana, 
a działania profilaktyczne wystarczająco skuteczne?
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