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1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
„Wiedza ratuje życie”

Światowy Dzień AIDS jest okazją do podsumowania działań, które są prowadzone przez cały rok.
Tegoroczne obchody mają szczególny charakter, bowiem rok 2010 jest 25. rokiem walki z epidemią
HIV/AIDS w Polsce.
Według szacunków UNAIDS obecnie z wirusem żyje na świecie ok. 33 miliony osób. W Polsce od 1985 roku
do końca czerwca 2010 r. wykryto około 13 tysięcy zakażeń. Kolejne 20 tysięcy osób nie wie,
o swoim zakażeniu. Zakażenia HIV dotykają przede wszystkim osób młodych, a rozprzestrzeniają
się głównie poprzez kontakty seksualne. Mimo pozornie coraz większej wiedzy nt. HIV/AIDS, brakuje
świadomości, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego.
Wszystkie dane wskazują na pilną potrzebę prowadzenia działań popularyzujących bezpieczniejsze
zachowania seksualne, w oraz informowanie o konieczności poznania statusu serologicznego – zarówno
własnego, jak i partnera.
Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko
zakażenia partnera (partnerów), a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia.
Zgodnie z myślą przekazywaną w kampanii „Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. Niezależnie
od wyniku masz szanse na normalne życie”.
Podobnie jak w ubiegłym roku Krajowe Centrum ds. AIDS zwraca się do mediów z prośbą o zamieszczenie
1 grudnia symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – czerwonej
kokardki na pierwszych stronach dzienników i czasopism ukazujących się tego dnia. Częścią tej
inicjatywy jest zawieszenie czerwonej kokardki na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki.
Takie wspólne działanie wzmacnia przekaz, jaki niesie ze sobą Światowy Dzień AIDS, zwraca uwagę
społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.
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Komunikat prasowy
Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, odbywa się
w Warszawie konferencja prasowa pod hasłem: „Wiedza ratuje życie”. Organizowana konferencja
prasowa, pozwala zwrócić uwagę na najważniejsze problemy związane z HIV/AIDS, w tym konieczność
podnoszenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz konieczność wykonywania
testów w kierunku HIV przez osoby podejmujące ryzykowne zachowania.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m. in. goście honorowi:
Ewa Kopacz – Minister Zdrowia,
Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Pomorskiej Akademii Medycznej,
Anna Marzec-Bogusławska – Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS,
o. Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej.

Więcej informacji:

Agencja Martis S.A.

Krajowe Centrum ds. AIDS

tel. +48 22 427 44 77

ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa

kom.

tel./fax (022) 331 77 77, fax: (022) 331 77 76

e-mail:

e-mail: aids@aids.gov.pl,

www.martis.pl

www.aids.gov.pl
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EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie

Sytuacja epidemiologiczna na świecie
Według szacunków UNAIDS na świecie HIV zakaziło się ok. 68 milionów osób. Obecnie z wirusem żyje ok.
33 miliony osób. Co 6 sekund na świecie ktoś zakaża sie HIV, co 9 sekund inna osoba umiera na AIDS.
Z tej przyczyny co 14 sekund zostaje osierocone dziecko. Jednocześnie szacuje się, że zaledwie 40%
seropozytywnych osób wie o swoim zakażeniu.

Szacunkowe dane epidemiologiczne HIV/AIDS
na świecie (2008 rok)

Liczba osób żyjących z HIV

33,4 mln (31, – 35,8)

Dorośli

31,3 mln (29,2 – 33,7)

Kobiety

15,7 mln (14,2 – 17,2)

Dzieci (< 15. r. życia)

2,1 mln (1,2 – 2,9)

Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV

2,7 mln (2,4 – 3,0)

Dorośli

2,3 mln (2,0 – 2,5)

Dzieci

430 000 (240 000 – 610 000)

Zgony z powodu AIDS

2,0 mln (2,4 – 3,0)

Dorośli

1,7 mln (1,4 – 2,1)

Dzieci

280 000 (150 000 - 410 000)
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Szacunkowa liczba osób żyjących z HIV w 2008 r.

Europa
Zachodnia i Centralna

Ameryka Pn

1,4 mln

Europa Wsch.
i Azja Centralna

850 000

(1,2 – 1,6 mln)

1,5 mln

240 000
(220 – 260 tys.)

850 000
(700 000 – 1 mln)

(710 – 970 tys.)

Karaiby

Azja Wschodnia

(1,4 – 1,7 mln)

Środkowy Wschód
i Afryka PN

Pd i Pd-Wsch Azja

310 000

(3,4 – 4,3 mln)

3,8 mln

(250 – 380 tys.)

Ameryka Pd

2 mln
(1,8 – 2,2 mln)

Afryka Subsaharyjska

22,4 mln

Oceania

(20,8 – 24,1 mln)

59 000
(51 000 – 68 000)

Ogółem 33,4 (31,1 – 35,8)

mln
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Europa
• Zakażenia wirusem HIV stanowią wciąż duże wyzwanie dla zdrowia publicznego w Europie.
Wśród przyczyn tej sytuacji należy wymienić: stały wzrost liczby zakażeń HIV, wieloaspektowość
problematyki związanej z epidemią (generuje wiele negatywnych implikacji dla innych dziedzin
gospodarki, dlatego uznawany jest za problem ekonomiczny, polityczny, społeczny), brak szczepionki,
feminizacja epidemii, wysokie koszty leczenia ARV, współistnienie zakażenia HIV z HCV, HBV
i gruźlicą, profilaktyka (w wielu krajach prowadzi się zbyt mało działań, mających na celu zapobieganie
zakażeniom HIV), stygmatyzacja i dyskryminacja wobec populacji szczególnie narażonych na ryzyko
zakażenia, migracje (problem dotyczy w szczególności krajów Europy Zachodniej).
• Epidemia HIV w Europie ma charakter niejednorodny. W Europie Środkowej i Skandynawii sytuacja
epidemiologiczna jest stabilna, a do nowych zakażeń dochodzi tam najczęściej już nie drogą iniekcji
środków psychoaktywnych, ale poprzez kontakty seksualne.
• Z kolei w Europie Wschodniej, głównie na terytorium Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie i w Państwach
Bałtyckich, obserwuje się lawinowy wzrost zakażeń HIV i umieralności na AIDS. To jedyny region na
świecie, gdzie prewalencja HIV wyraźnie rośnie, w latach 2001-2008 liczba zakażeń wzrosła o 66%.
Populacją najbardziej dotkniętą przez epidemię w tym regionie są osoby stosujące środki psychoaktywne
w iniekcjach.
• Przy tak poważnej sytuacji epidemiologicznej, w Europie Wschodniej i Azji Środkowej zaledwie 19%
osób ma dostęp do leków ARV (w porównaniu ze średnią dla krajów o średnich i niskich dochodach
- 42% i dla Afryki Subsaharyjskiej – 33%).

HIV i AIDS w Polsce
Dane od początku epidemii (1985) do końca czerwca 2010 roku
• 12 985 zakażonych ogółem
• 5 641 zakażonych wśród osób stosujących dożylnie środki psychoaktywne (44%)
• 2 372 zachorowań na AIDS
• 1 028 chorych zmarło
Dane ogólne
• 25 – 35 000 szacunkowa liczba osób żyjących z HIV i AIDS (ponad 23% to kobiety)
• 600 – 800 nowych zakażeń HIV rocznie
• 689 zakażeń HIV wykrytych w 2009 r.
• 4 789 leczonych pacjentów (dane z dn. 15.11.2010)
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Statystycznie każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się w naszym kraju o fakcie zakażenia HIV. Są to zazwyczaj
zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę.
Co czwarta zakażona HIV osoba w Polsce to kobieta. Na świecie natomiast kobiety stanowią 48% spośród
wszystkich przypadków zakażeń i odsetek ten rośnie.
Zakażeniu ulega coraz więcej osób o orientacji heteroseksualnej, bez narkomanii dożylnej w wywiadach.
Obserwuje się także wzrost zakażeń w populacji MSM. Osoby te zakażają się poprzez ryzykowne kontakty
seksualne, często połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Niezbędne jest zatem wzmocnienie
działań skierowanych do populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia.

Prawdopodobne drogi zakażeń HIV 1985-2009
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zakażenia w populacji osób stosujących narkotyki w iniekcjach
inne drogi zakażenia

Wspólną cechą epidemii na całym świecie jest fakt, że HIV dotyka głównie osób młodych. Prawie 40% osób żyjących
z HIV na świecie jest między 15. a 24. rokiem życia.

W Polsce jest podobnie: 7% wszystkich zakażeń wykryto u osób poniżej 20. roku życia, zaś 47% wszystkich zakażeń
HIV dotknęło osoby między 20. a 29. rokiem życia.

Dominującą grupę (74%) wśród zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowią osoby w wieku produkcyjnym
(20-49 lat).
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Zakażenia HIV w latach 1985-2009 według wieku

10%

4%

4%

< 20%

7%

20-29
30-39

27%

40-49
>50

47%
brak danych

Informacje i dane epidemiologiczne pochodzą z:
• własnych opracowań Krajowego Centrum ds. AIDS (www.aids.gov.pl).
• Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (www.pzh.gov.pl).
• UNAIDS/WHO (www.unaids.org).
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Informacja o kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS
„Wiedza ratuje życie”

Kampania „Wiedza ratuje życie” ma na celu promowanie testowania w kierunku HIV. Zachęcamy
do wykonywania testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego kraju. W PKD
test można zrobić bezpłatnie i anonimowo.
W roku 2009 test wykonało w PKD ok. 26 tysięcy osób. Odnotowujemy nieustanny wzrost zainteresowania
testowaniem (2008 r.: ok. 21 tys., 2007 r.: ok. 19 tys.), jednak w dalszym ciągu zbyt mało osób decyduje
się na zrobienie testu. Obserwujemy brak świadomości, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego.
Wg szacunków Komisji Europejskiej nawet 70% osób zakażonych w Polsce nie wie o fakcie swojego
zakażenia.
Działania podnoszące wiedzę, popularyzujące bezpieczniejsze zachowania seksualne wśród
osób zachowujących się ryzykownie oraz informowanie, dlaczego warto znać status serologiczny
(zarówno własny, jak i partnera lub partnerów) są niezwykle ważne. Wiedza o zakażeniu pozwala
na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów),
a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia. Zgodnie z myślą przekazywaną w kampanii:
„Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie”. Kampania ma też uświadomić, że negatywny
wynik testu dzisiaj, nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości. Uchronić może nas tylko nasze
bezpieczniejsze zachowanie.
Odbiorcami kampanii są osoby: dorosłe (18-39 lat i starsze), aktywne seksualnie, odpowiedzialne
za zdrowie własne i partnera (wykonanie testu na HIV jest jednym z dowodów tej odpowiedzialności).

9

Informacje o kampanii
Kampania jest realizowana od listopada 2010 r., do maja 2011 r. i obejmuje kompleks działań reklamowych
ATL, BTL oraz wydarzenia i rozwiązania z zakresu PR służące promocji idei testowania w kierunku HIV.
Kampania jest obecna w telewizji, radiu, Internecie, w mediach drukowanych.
Kreację stworzyła Pracownia C&C – projekt został wybrany w drodze konkursu spośród 21 propozycji.
Kampanii towarzyszy znany od lat logotyp „Nie daj szansy AIDS. Zrób test na HIV.”

Honorowym patronatem kampanię objął Minister Zdrowia, a także Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda
Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Partnerów pozyskują też Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Urzędy Wojewódzkie i Urzędy
Marszałkowskie na terenie całego kraju, którym przekazaliśmy bezpłatne materiały kampanijne do dalszej
dystrybucji.
Wszystkim, którzy już zaangażowali się w realizację kampanii, bardzo dziękujemy!
Zapraszamy innych, którzy chcą wesprzeć kampanię „Wiedza ratuje życie”.

Organizator:

Patroni honorowii:

Partnerzy:
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Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV
Bezpłatnie i anonimowo testy na obecność wirusa HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym,
w odniesieniu do indywidualnych zachowań pacjenta, można wykonać w punktach konsultacyjnodiagnostycznych (PKD).
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w punktach są:
• wykonywanie anonimowych i bezpłatnych badań diagnostycznych wykrywających zakażenia HIV,
oferowanych wszystkim osobom o ryzykownych zachowaniach chcącym przeprowadzić badanie
w sposób dyskretny, bez podawania danych personalnych. Pozwala to między innymi na wykrywanie
wczesnych zakażeń HIV, prowadzące do przerwania dalszej transmisji tych zakażeń. Umożliwia to także
wczesne objęcie opieką medyczną i swoistą terapią osób zakażonych, co w konsekwencji również ma
znaczenie przeciwepidemiczne;
• prowadzenie profesjonalnego poradnictwa, mającego ważne znaczenie edukacyjne i profilaktyczne,
polegające między innymi na uświadamianiu wszystkim zgłaszającym się do PKD ich ryzykownych
zachowań i możliwości zmiany tych zachowań na inne zmniejszające lub eliminujące ryzyko zakażenia.
Może to również obniżyć częstotliwość zakażeń HIV w populacji;
• gromadzenie danych epidemiologicznych o drogach szerzenia się zakażeń HIV w Polsce, w oparciu
o informacje uzyskane od osób poddających się testowaniu. Pozwala to na opracowywanie skutecznych
programów profilaktycznych mających na celu ograniczenie możliwości szerzenia się zakażeń HIV.
1

Punkty konsultacyjno - diagnostyczne

1

1

tworzone są dzięki dotacjom Ministra
Zdrowia udzielanym
Centrum

ds.

AIDS

przez Krajowe

1

organizacjom

1

1

pozarządowym współpracującym z za-

1

Toruń

kładami opieki zdrowotnej. Ich działa-

1

lność jest też wspierana przez władze

2

1

lokalne.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 26 PKD,
rekomendowanych i współfinansowanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

1

1

1
1

2
Zgorzelec

1

1
1

1

1
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W 2009 roku wykryto 689 nowych zakażeń HIV w Polsce,
a w samych punktach konsultacyjno – diagnostycznych
wykryto 321 przypadków, co stanowi 47% wszystkich
wykrytych zakażeń w Polsce.
Liczba zarejestrowanych zakażeń HIV wg danych PZH a wykrywalność w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych:
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Liczba wykonanych testów w PKD od czasu ich powstania w Polsce:

Lata

Liczba wykonanych
testów ogółem

Liczba wyników
ujemnych

Liczba wyników
dodatnich

2001

3421

3388

33

2002

5857

5794

63

2003

9366

9270

96

2004

12871

12751

120

2005

14011

13875

136

2006

13511

13357

154

2007

18781

18565

216

2008

20438

20192

246

2009

25512

25191

321

Prewalencja zakażeń HIV w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie 1,2%.
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Testowanie w kierunku HIV
W pierwszych latach epidemii w Polsce główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV stanowiło
stosowanie dożylnych środków odurzających oraz kontakty homoseksualne pomiędzy mężczyznami.
Od roku 2001 obserwuje się odwrócenie tych trendów epidemii. Zakażeniu ulega coraz więcej osób
o orientacji heteroseksualnej, bez narkomanii dożylnej w wywiadach. Osoby te zakażają się poprzez
ryzykowne

kontakty

seksualne,

często

połączone

ze

stosowaniem

środków

psychoaktywnych.

Z informacji zebranych w punktach konsultacyjno - diagnostycznych wynika, że niepokojąco rośnie także
liczba zakażeń w populacji mężczyzn mających seks z mężczyznami.
Odsetek zakażeń HIV wykrytych w poszczególnych populacjach w PKD w latach 2008 – 2009:

IDU

2008 rok

Hetero
6,9%

8,5%

2%
0,8%
2%
0,4%

Inne

15,4%
IDU+hetero
Homo
IDU+homo
37%
26,8%

Bisex
IDU+bisex
Brak danych

2009 rok

IDU
6,5%

13,7%

3,7%

Hetero

1,6%
1,2%
0,3%

IDU+hetero
Homo
IDU+homo

29%
Bisex
43,9%
IDU+bisex
Brak danych
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Czerwona kokardka

CZERWONA KOKARDKA
„Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.
Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego
V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze
upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.

Historia
Idea czerwonej kokardki powstała w 1991 r. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką,
upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor
wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności, walkę i miłość.
Symbol – czerwona wstążeczka – został wymyślony przez członków Visual AIDS – organizację
charytatywną zrzeszającą artystów, działającą w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie
wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie
świadomości na temat HIV i AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z HIV i AIDS oraz ich
bliskich, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi.
Początkowo niewiele osób rozumiało znaczenie symbolu. Większość nie wiedziała, że ma on jakikolwiek
związek z AIDS. Sens wyjaśniono dopiero podczas wręczania nagród telewizyjnych. Pomysłodawcy
nie przypuszczali, że symbol stanie się aż tak popularny i będzie tak wiele znaczył dla ludzi zakażonych
i chorych oraz ich bliskich.

Dziś
Co roku w Światowy Dzień AIDS, Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, oraz organizacje
pozarządowe prowadzą akcje profilaktyczne oraz propagują ideę bezpłatnego i anonimowego testowania
w kierunku HIV, organizują konferencję.
Podobnie jak w roku ubiegłym, Krajowe Centrum ds. AIDS poprosiło media: gazety, portale internetowe
i telewizje, by 1 grudnia zamieściły symbol solidarności z osobami zakażonymi – czerwoną kokardkę.
Integralną częścią tej inicjatywy jest zawieszenie drugi rok z rzędu na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie wielkiej czerwonej kokardki. PKiN jest doskonałym miejscem do tego typu akcji społecznej
z uwagi na symboliczne oraz promocyjne znaczenie tego budynku nie tylko dla mieszkańców stolicy,
ale całej Polski.
Produkcja i instalacja banneru była możliwa tylko dzięki udostępnieniu korpusu głównego PKiN, dzięki decyzji
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
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Krajowe Centrum ds. AIDS

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
Centrum istnieje od r. 1993, jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, dla której organem założycielskim
jest Minister Zdrowia. Do zadań Krajowego Centrum należy m.in. koordynacja działań mających na celu
zwalczanie epidemii HIV/AIDS w Polsce, tj. profilaktyka zakażeń HIV i leczenie antyretrowirusowe na terenie
całego kraju.
Współpracując z innymi podmiotami, przedstawicielami różnych środowisk, opracowuje harmonogram
realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV i monitoruje jego
realizację. Dokument ten określa politykę Państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS oraz
poprawy jakości życia zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także przeciwdziałania izolacji społecznej
i poczuciu wyobcowania tych osób.
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi również działalność informacyjno-oświatową na temat HIV/AIDS
i szkolenia dla określonych grup zawodowych – medycznych i innych. Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje
każdego roku multimedialne kampanie społeczne poświęcone profilaktyce HIV/AIDS, skierowane do różnych
grup społecznych. Centrum jest animatorem działań na rzecz lokalnych społeczności, inspiruje organizacje
pozarządowe do realizacji programów w zakresie zapobiegania HIV/AIDS. W imieniu Ministra Zdrowia Centrum
udziela dotacji celowych na programy profilaktyczne realizowane przez organizacje pożytku publicznego.
W ramach tej działalności na terenie całego kraju funkcjonują punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których
osoby pełnoletnie wykonać mogą bezpłatnie i anonimowo test w kierunku HIV połączony z poradnictwem.
Centrum prowadzi także działalność interwencyjną w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów
społecznych, pojawiających się w kontekście HIV/AIDS.
Zadaniem Centrum jest również współpraca międzynarodowa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS,
w tym ze Światową Organizacją Zdrowia, z Komisją Europejską i krajami członkowskimi UE, ONZ i innymi
strategicznie ważnymi partnerami. Każdego roku Centrum gości liczne delegacje, głównie z państw Europy
Środkowej i Wschodniej, pragnące zapoznać się z uznanym na arenie międzynarodowej dorobkiem Polski
w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS.

Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
tel./fax (22) 331 77 77, fax: (22) 331 77 76
email: aids@aids.gov.pl
www.aids.gov.pl
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Instytut Praw Pacjenta I Edukacji Zdrowotnej

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza Arkadiusza Nowaka – działacza społecznego
i obrońcę praw osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Działalności Instytutu jest przede wszystkim
ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu poprawę sytuacji pacjentów,
podnoszenie świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjenta i polityki zdrowotnej państwa,
prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych dla pacjentów i pracowników służby zdrowia.
Instytut realizuje swoje zadania również poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych,
organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów i warsztatów oraz innych wydarzeń związanych
z problematyką ochrony zdrowia. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo prawne
dla indywidualnych pacjentów oraz dla reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych.
Główne cele działalności Instytutu dotyczą:
• upowszechniania wśród społeczeństwa idei praw pacjenta i wspierania działań mających na celu ich
egzekwowanie;
• podejmowania działań mających na celu traktowanie pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie
ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz – pacjent;
• wspierania i aktywizacji środowisk działających na rzecz praw pacjenta, w tym inspirowania działań
na rzecz integracji różnych grup i organizacji reprezentujących pacjentów;
• wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjentów oraz podnoszenia świadomości
obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta i polityki zdrowotnej państwa;
• rozwijania współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie;
• propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A l. 315,
tel.: (22) 474 15 22, fax: (22) 474 15 23
e-mail: kontakt@prawapacjenta.pl;
www.prawapacjenta.eu
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