Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Informacja prasowa
Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzimy
co roku 1 grudnia, Krajowe Centrum ds. AIDS,
agenda Ministra Zdrowia, inauguruje kampanię
informacyjną Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV, która jest skierowana do
środowisk medycznych, przede wszystkim zaś do
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy
ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a przez
te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
wpiera realizację kampanii.
Późne rozpoznanie zakażenia HIV zmniejsza szanse na skuteczne leczenie pacjenta, ale także
zwiększa ryzyko zakażania partnerek/partnerów seksualnych przez osobę nieświadomą swojego zakażenia1.
Niestety obecnie zbyt często obserwujemy późne wykrywanie HIV, nawet w fazie AIDS, podczas
gdy prawidłowe rozpoznanie zakażenia nie wiąże się ze skomplikowanymi badaniami, ale opiera się przede
wszystkim na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem. Dlatego też hasło tegorocznej kampanii
brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV. Poprzez tę kampanię pragniemy zwrócić
uwagę środowisk medycznych na konieczność rozważenia zalecenia pacjentowi testu w kierunku HIV.
Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS.
Niestety często zdarza się, że stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza nie jest wystarczająca,
podczas gdy postępowanie lekarza, zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
(PTN AIDS), może się przyczynić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.
Problem HIV/AIDS wciąż jest aktualny, ponieważ liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie
wzrasta. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
od 1985 r. do końca września 2013 r. wykryto w Polsce 17 219 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że
z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może
nieświadomie zakażać innych. Wbrew obiegowej opinii, na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być
wszyscy – bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę.
Popularyzacja rekomendacji PTN AIDS w zakresie testowania w kierunku HIV, w szczególności
wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa, może pomóc we wcześniejszym
wykrywaniu zakażeń, co pozwoli w odpowiednim momencie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV).
Aktualne rekomendacje PTN AIDS znaleźć można na stronie www.ptnaids.pl

Zapraszamy do zapoznania się z kreacją i istotą przeprowadzenia kampanii „Znam rekomendacje
PTN AIDS. Zalecam test na HIV”, której ostatecznymi beneficjentami będą wszyscy pacjenci, czyli
ogół społeczeństwa. Materiały kampanijne są dostępne na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.

Osobami do kontaktu w tej sprawie są:
Iwona Gąsior, i.gasior@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 82
Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 81
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