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Do Czytelników  
 
 

Kiedy 14 lat temu do pielęgniarek i położnych trafiła I edycja porad-
nika „AIDS. Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniar-
skiej”, był to czas, w którym zakażenie HIV budziło strach, poczucie za-
grożenia i towarzyszące mu napiętnowanie, dyskryminację i nietoleran-
cję wobec osób żyjących z HIV. To zachowanie było wynikiem braku 
dostatecznej wiedzy na temat problemu. Braku wiedzy, której nie można 
było nabyć w procesie kształcenia zawodowego.  

Już wtedy wiadomo było, że w profilaktyce HIV i AIDS pielęgniarki 
i położne odegrają ogromną rolę. 

Nie spełniły się prognozy z początków lat dziewięćdziesiątych co do 
rozmiarów epidemii HIV w Polsce. Od początku badań w 1985 r. do 
31 grudnia 2009 r. stwierdzono zakażenie HIV u ok. 13 tys. Polaków. Ogó-
łem stwierdzono ponad 2 tys. zachorowań na AIDS, ponad tysiąc chorych 
zmarło. Mimo iż eksperci szacują, że faktyczna liczba osób żyjących 
z HIV w Polsce może wynosić ponad 30 tysięcy, to i tak polskie statystyki 
na tle innych krajów nie wyglądają źle, uważane są za jedne z najniższych 
w Europie.  

Bez wątpienia wpływ na sytuację epidemiologiczną w Polsce ma pro-
wadzona od początku lat 90. skuteczna polityka w zakresie profilaktyki 
i leczenia HIV/AIDS. Polityka zapoczątkowana przez Krystynę Sienkie-
wicz, minister w pierwszym rządzie III RP oraz ówczesną wicemarszałek 
Senatu, prof. Zofię Kuratowską, a wspierana przez takie autorytety jak 
prof. Lidia Babiuch, prof. Andrzej Stapiński, ks. Arkadiusz Nowak, 
a w późniejszym okresie Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Ich 
profesjonalizm, wrażliwość i determinacja były przykładem dla wszyst-
kich, którzy zetknęli się z osobami dotkniętymi problemem HIV i AIDS.  

Warto pamiętać, że wówczas najbardziej skuteczną funkcję edukacyj-
ną i opiniotwórczą pełnili również dziennikarze; Wojciech Tochman, Ewa 
Dux, Danuta Postolska i Małgorzata Wiśniewska. Dużym wsparciem były 
zespoły rockowe oraz artyści tacy jak: Kora Jackowska, Stanisław Sojka, 
Edyta Geppert, Eleni, organizujący koncerty charytatywne na rzecz osób 
żyjących z HIV.  



Należy też podkreślić rolę Programu Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (UNDP), który na podstawie umowy zawartej z Ministrem 
Zdrowia współfinansował wiele działań profilaktycznych w obszarze 
HIV/AIDS, w tym pierwszy program skierowany do pielęgniarek 
i położnych na terenie województwa małopolskiego. Koordynatorem 
Programu była Kasia Malinowska-Sempruch. Doświadczenia z jego reali-
zacji wykorzystano później w innych rejonach Polski i innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej.  

W roku 1993 instytucją powołaną do kreowania strategii narodowej 
zostało Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS przekształ-
cone w późniejszym okresie w Krajowe Centrum ds. AIDS – Agendę Mi-
nistra Zdrowia.  

Centrum wraz z zespołem ekspertów opracowało Krajowy Program 
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, którego kolejne edycje 
są implementowane do dnia dzisiejszego. Od roku 2005 Program jest 
realizowany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów. Polityka Rządu 
RP w zakresie HIV/AIDS spełnia wszystkie wymogi Komisji Europejskiej 
oraz standardy międzynarodowe.  

Mam nadzieję, że również ta publikacja poszerzy warsztat zawodowy 
pielęgniarek i położnych, uzupełni wiedzę, ułatwi codzienną pracę. Być 
może za kolejne 14 lat, poradniki takie jak ten nie będą potrzebne, 
bo nauka upora się z HIV/AIDS, tak jak z innymi chorobami zakaźnymi. 
Zanim jednak problem ten zniknie z katalogu chorób, warto podkreślić 
niektóre z polskich osiągnięć w walce z epidemią. Na przykład to, 
że wszyscy pacjenci spełniający kryteria medyczne mogą korzystać 
z bezpłatnego leczenia ARV finansowanego przez Ministra Zdrowia. Sys-
tem opieki zdrowotnej zapewnia także osobom żyjącym z HIV możliwość 
korzystania z bezpłatnej diagnostyki wysokospecjalistycznej. Polska stra-
tegia walki z epidemią daje także możliwość wykonywania testów w kie-
runku HIV bezpłatnie i anonimowo.  

Zadaniem pielęgniarek i położnych jest natomiast podejmowanie 
działań edukacyjnych skierowanych zwłaszcza do populacji osób mło-
dych, kobiet będących w ciąży lub planujących macierzyństwo oraz ich 
partnerów.  
 

Anna Grajcarek 
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I 
ROZDZIAŁ 

 
 
Dorota Rogowska-Szadkowska 
 
 
 

Epidemiologia, drogi zakażenia, etiologia, 
patogeneza i przebieg kliniczny 

zakażenia HIV 
 
 
 

1. Sytuacja epidemiologiczna HIV i AIDS 
 

Pierwsze przypadki AIDS (ang. Acquired Immunedeficiency 
Syndrome – zespół nabytego niedoboru odporności) rozpoznano w 
Stanach Zjednoczonych w 1981 roku, a rejestrację zachorowań 
rozpoczęto tam w połowie 1982 roku. Obecnie wiadomo, że nie były to 
pierwsze przypadki tej choroby.  

HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus – ludzki wirus niedoboru 
odporności) – wirus powodujący AIDS – wykrywano w próbkach krwi 
pobranej wiele lat temu (przechowywanych w zamrożeniu), a objawy 
opisywane przez lekarzy w dokumentacji medycznej potwierdzały, 
że zachorowania na AIDS występowały już znacznie wcześniej. 

Obecnie AIDS ma charakter pandemii i obejmuje swym zasięgiem 
wszystkie kontynenty świata. 

W 2008 r. szacowano, że na świecie żyło z HIV/AIDS 33,4 mln osób, 
w tym 31,3 mln osób dorosłych, 15,7 mln kobiet i 2,1 mln dzieci mających 
mniej niż 15 lat; z czego 22,4 mln w Afryce Subsaharyjskiej. W 2008 r. 
zakaziło się HIV 2,7 mln ludzi na świecie, w tym 430 000 dzieci mających 
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mniej niż 15 lat. W tym samym roku zmarły 2 miliony ludzi z powodu 
HIV/AIDS, w tym 280 000 dzieci1. 

Stosowane od 1996 r. leczenie antyretrowirusowe przyczyniło się do 
zmniejszenia nowych zakażeń HIV, ale tylko w krajach, w których jest 
ono dostępne. W dalszym ciągu na świecie na 5 osób, które zakaziły się 
wirusem HIV, tylko dwie mogą być leczone. 

W Polsce statystycznie każdego dnia dwie osoby dowiadują się, że są 
zakażone HIV. Ale nie znaczy to, że tylko dwie osoby zakażają się 
wirusem HIV. Dowiadują się te, które wykonają test w kierunku 
obecności przeciwciał anty-HIV. Ile się zakaża – nie wiadomo. 

U nas, w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, rozpoznanie 
pierwszych przypadków zakażeń HIV, jak i zachorowań na AIDS, 
nastąpiło kilka lat później. 

Pierwsze zakażenia zarejestrowano w 1985 roku, a pierwsze 
zachorowanie na AIDS rok później. W 1988 r. rozpoznano pierwsze 
przypadki zakażeń wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach. W 
latach następnych liczba zakażeń HIV powoli, ale systematycznie rosła. 
Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny 
(www.pzh.gov.pl) od początku epidemii w Polsce do 31 grudnia 2009 r. 
zakażeniu HIV uległo 12 757 osób (od stycznia do grudnia – 689 osób), 
w tym 5 516 osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach (43,2%).  

HIV przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów sugerujących 
zakażenie, co przy nieznajomości dróg zakażenia w populacji polskiej 
przyczynia się do tego, że liczba osób zakażonych, ale nieświadomych 
swojego zakażenia, przewyższa liczbę tych, którzy o swoim zakażeniu 
wiedzą. Tak więc szacunkowa liczba wszystkich osób zakażonych HIV 
w Polsce wynosi około 30-35 tysięcy. Zakażenie HIV najczęściej 
rozpoznawane jest u młodych osób. W 2007 roku 38,7% nowych zakażeń 
stwierdzono u osób w wieku od 20 do 29 lat i 32,4% wśród mających 
od 30 do 39 lat. Ale 34 zakażenia rozpoznano u osób między 50 a 59 
rokiem życia, 5 u osób mających ponad 60 lat2. 
                                                 
 

1 AIDS epidemic update, November 2009. UNAIDS, WHO. (www.unaids.org). 
2 Staszewska E., Laskus I., Rosińska M., Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 

w Polsce w 2007 roku. Przegl. Epidemiol. 2009;63:271-7. 
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Epidemiologia, drogi zakażenia, etiologia, patogeneza   
i przebieg kliniczny zakażenia HIV 

W początkach epidemii HIV/AIDS informowano, że zakażenie dotyczy 
przede wszystkim osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, mężczyzn 
chorych na hemofilię i homoseksualnych. Sprawiało to wrażenie, że jeśli 
nie przynależy się do którejś z tych grup, to ryzyko zakażenia nie grozi. 

Jednak na całym świecie, także w Polsce, rośnie liczba zakażeń 
przekazywanych w następstwie kontaktów seksualnych, zarówno homo-, 
jak i heteroseksualnych. Coraz częściej zakażają się wirusem HIV 
kobiety. W 2007 r. wśród osób, u których rozpoznano zakażenie HIV w 
Polsce, 20,6% stanowiły kobiety. Jednakże w województwie lubelskim 
odsetek kobiet, u których rozpoznano zakażenie wynosił 44%, w 
lubuskim – 38%, warmińsko-mazurskim – 37%, podlaskim i 
zachodniopomorskim po 33%, w dolnośląskim – 31%2. 

Problemem jest także to, że HIV rozpoznawany jest późno, po wielu 
latach od momentu zakażenia, niemal równocześnie z AIDS. 

W 2009 r. rozpoznano w Polsce AIDS u 123 osób, ale tylko 24,4% 
z nich było wcześniej leczonych lekami antyretrowirusowymi. U 
większości zakażenie HIV rozpoznane zostało niemal równocześnie z 
AIDS. 
 
 

2. Drogi zakażenia HIV 
 

W ciągu niecałego roku - od opisu pierwszych przypadków AIDS – 
poznano drogi przenoszenia się nieznanego jeszcze wówczas czynnika 
zakaźnego, który prowadził do AIDS i śmierci. 

Materiałem zakaźnym jest: krew, nasienie (i preejakulat), wydzielina 
pochwy, mleko kobiece.  

Pracownik opieki medycznej powinien też uważać podczas kontaktów 
z płynem mózgowo-rdzeniowym oraz płynami zapalnymi (stawowym, 
opłucnowym, etc.). W płynie mózgowo-rdzeniowym wirus występuje 
niekiedy w wyższych stężeniach niż we krwi. W płynach zapalnych mogą 
pojawić się zakażone HIV limfocyty, ale jak dotąd nie udowodniono 
zakaźności takich płynów. 
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Istnieją tylko trzy drogi zakażenia HIV: 
 
 
Droga płciowa 
 

Najbardziej powszechną drogą przenoszenia wirusa HIV w populacji 
dorosłych (około 80%, z czego 75% to kontakty heteroseksualne) jest 
stosunek seksualny z osobą zakażoną. HIV może występować w spermie 
(także w preejakulacie) lub w wydzielinach żeńskich narządów 
płciowych. Do zakażenia dochodzi najłatwiej wówczas, gdy tkanki w 
obrębie narządów płciowych są uszkodzone, zmienione zapalnie (przy 
współistnieniu innych chorób przenoszonych drogą płciową) lub 
stosunek płciowy odbywa się w okresie miesiączki. Szczególnym 
ryzykiem obciążone są stosunki analne, gdyż błona śluzowa odbytu jest 
wrażliwa na zakażenie, jest też podatna na mikrourazy. Ze względu na 
budowę i fizjologię narządów płciowych kobiety są bardziej narażone na 
zakażenie. Również kontakty oralne pociągają za sobą ryzyko 
przeniesienia zakażenia, zwłaszcza dla osoby, w której ustach dochodzi 
do wytrysku. 

Dla kobiet największe ryzyko pociągają za sobą kontakty analne, 
mniejsze ryzyko – kontakty waginalne, najmniejsze – kontakty oralne, 
bez wytrysku nasienia do ust. 

Jedynym środkiem zmniejszającym znacząco ryzyko zakażenia HIV są 
prezerwatywy. Jeśli są dobrej jakości, właściwie założone, pozostają tam, 
gdzie być powinny od początku do końca kontaktu seksualnego i nie 
pękną ani nie spadną, wówczas ryzyko zakażenia HIV praktycznie nie 
istnieje. Nieskuteczność prezerwatyw zależy w dużej mierze od 
nieumiejętności posługiwania się nimi. 

 
 

Droga pozajelitowa 
 

Zakażenie może nastąpić przez przetoczenie zakażonej krwi lub pre-
paratów krwiopochodnych, przeszczepy oraz używanie zakażonych igieł 
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i przebieg kliniczny zakażenia HIV 

i strzykawek. W Polsce odsetek zakażonych poprzez krew i jej produkty 
jest niski i wynosi mniej niż 1%.  

W Polsce zakażenie HIV zostało przeniesione na 15 osób, którym 
przetoczono krew lub produkty krwiopochodne i 14 chorych na 
hemofilię: wszystkie te przypadki miały miejsce przed 1995 r.3

Obecnie bardzo mało prawdopodobne jest zakażenie na skutek 
przetaczania zakażonej krwi i preparatów krwiopochodnych, ze względu 
na obligatoryjne testy dawców (zarówno w kierunku obecności 
przeciwciał anty-HIV, jak i obecności materiału genetycznego wirusa – 
RNA HIV), okres karencji dla preparatów krwiopochodnych oraz 
termiczne ich opracowywanie.  

Ustawodawstwo wspólnotowe krajów UE dotyczące krwi odnosi się do 
jakości i wymogów bezpieczeństwa oddawania krwi i osocza i ustanawia 
wymogi przy pobieraniu, badaniu, procesowaniu, przechowywaniu i 
dystrybucji krwi i komponentów krwi, standardów jakości i 
bezpieczeństwa oraz procedur identyfikacji (Dyrektywa 2/98/WE z 
27.01.2003). Natomiast Dyrektywa 2004/23/WE ustanawia wymogi 
jakościowe w odniesieniu do pobierania, pozyskiwania i testowania 
tkanek i komórek, jak również standardy procedur identyfikacji dla 
banków tkanek w celu zapewnienia porównywalnego poziomu 
bezpieczeństwa w obrębie krajów Unii Europejskiej.  

Przenoszenie wirusa przez zakażone igły i strzykawki jest niezwykle 
ważnym problemem wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, 
szczególnie jeśli nie mają dostępu do sterylnych igieł i strzykawek. 
W Polsce w latach 1988 – 2006 wśród 90 148 osób, które przed wykona-
niem testu na HIV przyznały, że przyjmują narkotyki w iniekcjach, zaka-
żenie HIV stwierdzono u 5 140 osób, to znaczy u 5,6% osób przyjmują-
cych narkotyki4. 

Problemem są niesterylne iniekcje w krajach rozwijających się, 
w których dostęp do sterylnego sprzętu do iniekcji jednorazowego użyt-

                                                 
 
3 Seyfriedowa H. Strategia zapobiegania poprzetoczeniowemu zakażeniu HIV. 

Seksuologia 1995;4:3-6. 
4 Na podstawie danych publikowanych w Przeglądzie Epidemiologicznym w latach 

1990–2008. 
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ku jest ograniczony. Ponad 2/3 krajów świata nie zapewnia bezpieczeń-
stwa przetaczanej krwi, a według danych szacunkowych 13 milionów 
porcji oddawanej na świecie krwi nie jest badana w kierunku HIV, HBV 
i HCV5.  

Zakażenie HIV związane z wykonywaniem pracy zawodowej w ochro-
nie zdrowia udokumentowano jedynie po kontaktach z krwią lub płyna-
mi ustrojowymi zawierającymi widoczną domieszkę krwi.  

Zawodowe zakażenia HIV klasyfikowane są jako udokumentowane, 
gdy test w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV pracownika w dniu 
wypadku przy pracy lub krótko po nim był ujemny lub jako 
prawdopodobne, kiedy nie potwierdzono braku zakażenia przed 
wypadkiem przy pracy. 

 
W tabeli 1. przedstawiono przypadki zakażeń zawodowych 

pracowników medycznych na świecie. 
 
 

                                                 
 

5 Goodman J.L. The safety and availability of blood and tissues – progress and 
challenges. N Engl J Med 2004;351: 819-821. 
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Tabela 1. 
Udokumentowane i prawdopodobne zakażenia HIV pracowników 
ochrony zdrowia na świecie (stan do grudnia 2002 roku). 
 

Zakażenia zawodowe 
Specjalność zawodowa

udokumentowane prawdopodobne

R
A

ZEM
 

pielęgniarka/położna 56 72 128 

lekarz/student medycyny 14 28 42 

chirurg 1 17 18 

dentysta/pracownik 
gabinetu dentysty - 8 8 

kliniczni pracownicy 
laboratoriów  17 22 39 

pracownicy 
paramedyczni/pogotowia - 13 13 

inni pracownicy 
laboratoriów 3 4 7 

pracownicy prosektoriów 1 3 4 

technicy chirurgiczni 2 3 5 

technicy pracujący w 
ośrodkach dializ 1 3 4 

terapeuci oddechowi 1 2 3 

pomocnicy pielęgniarek 2 19 21 

pracownicy porządkowi 3 15 18 

inni 5 29 34 

RAZEM 106 238 344 

 
Źród o: Health Protection Agency & Collaborators. Occupational transmission of 
HIV. Summary of published reports. March 2005 edition. Data to December 2002. 
http://www.hpa.org.uk. 

ł
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Z przedstawionej tabeli wynika, że najwięcej udokumentowanych 
i prawdopodobnych zakażeń zawodowych HIV na świecie stwierdzono 
u pielęgniarek i położnych. To właśnie pielęgniarki najczęściej używają 
igieł do iniekcji, nie zawsze przestrzegając podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. W naszym kraju ciągle po dokonaniu iniekcji zakładane 
są na używane igły do iniekcji plastikowe osłonki, co jest najłatwiejszym 
sposobem wbicia sobie tej igły w palec. 

Stosowanie barier mechanicznych, ograniczających kontakt pracow-
nika medycznego z zakaźnymi płynami ustrojowymi, zmniejsza ryzyko 
zakażenia się HIV. Dzięki używaniu rękawic lateksowych zmniejsza się 
ilość krwi, która dostanie się do miejsca zakłutego igłą do iniekcji o 
46-63%, a w przypadku zakłucia igłą chirurgiczną nawet o 86%6. Igła do 
iniekcji, przekłuwając rękawiczkę, może obetrzeć się z krwi pacjenta 
znajdującej się na jej powierzchni, ale krew znajdująca się w jej świetle 
może być źródłem mikrotransfuzji. 
 
 

Ryzyko zakażenia w następstwie skaleczenia (zakłucia) 

narzędziem zanieczyszczonym krwią zakażoną HIV 

wynosi 0,32%, a wskutek kontaktu błon śluzowych 

z zakażoną krwią 0,03%. 

Znacznie łatwiej przenosi się przez krew zakażenie 

wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), 

a jeszcze łatwiej HBV. 

 
 

Stosowanie rękawic ochronnych jest ważne także podczas pielęgnacji 
pacjentów zakażonych HIV. W 2003 r. opisano przypadek równoczesnego 

                                                 
 
6 Mast S.T., Woolwine J.D., Gerberding J.L. Efficacy of gloves in reducing blood 

volumes transferred during stimulated needlestick injury. J Infect Dis 
1993;168:1589-92. 
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zakażenia HCV i HIV pracownika domu opieki, którego jedynym czynni-
kiem ryzyka był kontakt z wymiocinami, moczem i stolcem chorego cier-
piącego na demencję związaną z AIDS, bez rękawic ochronnych, zaś skó-
ra dłoni pracownika była często popękana7. 

Eksperci amerykańscy podkreślają, że pracownik medyczny łatwiej 
może zakazić się wirusem HIV w życiu prywatnym niż podczas 
wykonywania obowiązków zawodowych. 

 
 

Droga wertykalna (przeniesienie zakażenia z matki na dziecko) 
 

Istnieją trzy możliwe drogi zakażenia matka-płód: wewnątrzmaciczna 
(przejście wirusa przez łożysko), przez ekspozycję płodu na krew w 
czasie porodu oraz w okresie okołoporodowym podczas karmienia 
piersią.  

Najczęściej dochodzi do przekazania HIV podczas porodu. 
Ryzyko zakażenia dziecka jest największe w okresie 2–4 tygodni od 

momentu zakażenia matki lub wtedy, gdy jest ona w zaawansowanym 
stadium choroby. Dzieje się tak dlatego, że w pierwszym okresie 
zakażenia HIV i w zaawansowanym jego stadium ilość wirusa HIV jest 
największa we krwi zakażonej nim kobiety. 

Od 1994 r. wiadomo już, w jaki sposób można zmniejszyć ryzyko 
przeniesienia zakażenia z matki na dziecko. Niezbędnym warunkiem jest 
świadomość zakażenia kobiety.  

Jeśli kobieta w czasie ciąży, porodu, a noworodek przez pierwszych 
4-6 tygodni życia będą przyjmowali leki antyretrowirusowe, a ciąża zo-
stanie rozwiązana przez cesarskie cięcie, wówczas ryzyko przeniesienia 
zakażenia z matki na dziecko zmniejsza się do mniej niż 1%. To dlatego 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca, by lekarze proponowali 
swoim pacjentkom planującym zajście w ciążę lub będącym na jej po-
czątku, wykonanie testów w kierunku zakażenia HIV. Niestety, nie wszy-

                                                 
 

7 Beltrami E.M., Kozak A., Williams I.T. i wsp. Transmission of HIV and hepatitis 
C virus from a nursing home patient to a health care worker. Am J Infect Control. 
2003;31:168-75. 
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scy ginekolodzy proponują wykonanie takiego badania. A przecież 
w Polsce po 1994 r. kobiety zakażone HIV, świadome swojego zakażenia, 
rodzą zdrowe dzieci. Ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko kobiety 
nieświadomej swojego zakażenia wynosi 40%!!! W większości krajów Unii 
Europejskiej nie rodzą się dzieci zakażone HIV od swoich matek. 
W naszym kraju w 2009 r. urodziło się 11 takich dzieci. 

W Polsce, tak jak w innych krajach rozwiniętych, wszystkie kobiety 
świadome swojego zakażenia, otrzymują leki antyretrowirusowe.

 
Przez 30 lat trwania epidemii HIV/AIDS nie wykazano istnienia 

innych dróg zakażenia. 
Nie stwierdzono, by HIV przenoszony był przez owady, żywność, 

wodę, pot czy łzy. Nic nie wskazuje, by zakażenie mogło nastąpić 
wskutek korzystania ze wspólnej ubikacji, wspólnych sztućców, szklanek 
lub innych przedmiotów, takich jak telefon czy odzież. 

Więcej szczegółowych informacji o drogach zakażenia HIV znaleźć 
można na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS – 
www.aids.gov.pl – w zakładce „Informacje dla lekarzy” – „Drogi 
zakażenia HIV”. 
 
 

3. Etiologia i patogeneza zakażenia HIV 
 

Znane są dwa wirusy HIV: HIV-1 oraz HIV-2. HIV-2 występuje niemal 
wyłącznie na ograniczonych obszarach Afryki Zachodniej i Środkowej. 
HIV-1 odpowiedzialny jest za światową pandemię, a badania dotyczą 
przede wszystkim tego wirusa. 

W obrębie HIV-1 istnieją 3 grupy główne: M (main), O (outlier) 
i N (new, non-m, non-O). W obrębie grupy M poznano dotąd 9 podtypów, 
oznaczonych literami A-D, F-H, J i K. W Europie i Ameryce Północnej 
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dominuje podtyp B, w związku z tym jest to najlepiej poznany podtyp 
wirusa8. 

HIV charakteryzuje się dużą zmiennością antygenową. Jest to retrowi-
rus, który stopniowo ogranicza właściwą odpowiedź immunologiczną 
(odpornościową), aż do całkowitego jej zniszczenia. 

Układ odpornościowy człowieka nie jest w stanie zniszczyć, 
wyeliminować zakażenia, jeśli już do niego dojdzie. 

Po wniknięciu do wrażliwej komórki następuje przepisanie materiału 
genetycznego z RNA wirusowego na DNA, które następnie zostaje 
przeniesione do jądra komórki. Jednak ten proces „przepisywania” (w 
którym główną rolę odgrywa odwrotna transkryptaza) nie jest zbyt 
dokładny, co sprawia, iż każde nowe pokolenie wirusów różni się nieco 
od poprzedników. Odwrotna transkryptaza przyczynia się do 
powstawania dużej ilości mutacji. Po wmontowaniu informacji 
genetycznej zakażona komórka staje się „fabryką” nowych cząsteczek 
wirusa.  

HIV zakaża przede wszystkim limfocyty CD4, które najpierw 
produkują duże ilości kolejnych cząsteczek wirusów, a w końcu giną. 

U zdrowego człowieka liczba komórek CD4 jest zwykle wyższa 
od 500/mm3. W zakażeniu HIV ich liczba zmniejsza się powoli (o około 
60/mm3 rocznie), ale nieubłaganie (jeśli nie zostanie włączone leczenie 
antyretrowirusowe). Według obecnych wskazań leczenie powinno zostać 
rozpoczęte, gdy ich liczba obniży się poniżej 350/mm3. Ryzyko 
wystąpienia poważnych, zagrażających życiu infekcji oportunistycznych 
pojawia się, kiedy liczba komórek CD4 obniży się poniżej 200/mm3. 
Infekcje oportunistyczne to takie zakażenia, które albo nie występują 
u ludzi zdrowych (jak na przykład zapalenie płuc wywołane 
Pneumocystis jiroveci – dawniej P. carinii), albo przebiegają inaczej, są 
trudniejsze do rozpoznania i leczenia (na przykład toksoplazmoza czy 
gruźlica płuc). 

                                                 
 

8 Rogowska-Szadkowska D. Czy wszystkie wirusy HIV są takie same? Biuletyn 
Krajowego Centrum ds. AIDS KONTRA 2009; nr 4 (42): 3-4 (www.aids.gov.pl).  

 19 

http://www.aids.gov.pl/


Liczba komórek CD4 jest jednym z najważniejszych wskaźników po-
stępu zakażenia HIV. Oznaczenia ich liczby dokonywane są u osób zaka-
żonych HIV co 3–6 miesięcy, u osób jeszcze nieleczonych dla ustalenia 
właściwego momentu rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej, a u osób 
leczonych – dla oceny skuteczności leczenia. 

Obecnie leczenie antyretrowirusowe powinno być rozpoczynane 
wówczas, kiedy liczba komórek CD4 obniży się poniżej 350/mm3. Choć 
w ostatnich miesiącach 2009/2010 r. pojawia się coraz więcej informacji, 
iż leczenie powinno być rozpoczynane wcześniej, przy wyższej liczbie 
tych komórek.  

Bezwzględnym wskazaniem do rozpoczęcia leczenia jest liczba 
komórek CD4 poniżej 200/mm3 i/lub rozpoznanie jednej z chorób 
wskaźnikowych AIDS. 

Drugim istotnym wskaźnikiem jest oznaczanie poziomu wiremii 
we krwi. W tym badaniu poszukuje się materiału genetycznego wirusa, 
to znaczy określa się liczbę kopii RNA HIV. Wiadomo już, że im wyższy 
jest poziom wiremii, tym większe jest ryzyko szybkiego obniżania się 
liczby komórek CD4. U pacjentów skutecznie leczonych poziom wiremii 
powinien znajdować się poniżej granicy wykrywalności stosowanych 
obecnie metod, to znaczy poniżej 50 kopii RNA HIV/ml. Tak niską 
wiremię określa się często pojęciem „wiremia niewykrywalna”, ale to 
określenie nie oznacza, że wirusa w organizmie nie ma. 
 
 

4. Przebieg zakażenia HIV 
 
4A. – przed wprowadzeniem skojarzonego leczenia 

antyretrowirusowego 
 
Stadium kliniczne A. 
Po zakażeniu HIV, niezależnie od tego, jaką drogą, wirus zaczyna 

namnażać się w organizmie. Z badań doświadczalnych prowadzonych na 
zwierzętach wiadomo, że w ciągu 2 dni od zakażenia wirus trafia do 
okolicznych węzłów chłonnych, a w ciągu 5 dni od zakażenia znajdowany 
jest we krwi i narządach wewnętrznych. 
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1–2 tygodnie później pojawić się mogą objawy infekcji pierwotnej 

(ostrej infekcji), są jednak bardzo niecharakterystyczne i na ich 
podstawie niemożliwe jest rozpoznanie (bądź wykluczenie) zakażenia 
HIV. W tym czasie w organizmie osoby zakażonej nie ma jeszcze 
przeciwciał anty-HIV (od momentu zakażenia do pojawienia się 
przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi HIV w ilościach 
wykrywalnych dostępnymi obecnie metodami musi minąć pewien okres 
czasu – jest to tak zwane okienko serologiczne, trwające w przypadku 
HIV około 12 tygodni). 

Objawy infekcji pierwotnej ustępują, niezależnie od tego, jak wiele ich 
było, jak mocno były nasilone, niezależnie też od tego, czy stosowano 
jakiekolwiek leczenie. 

Po ustąpieniu objawów infekcji pierwotnej rozpoczyna się okres 
bezobjawowego zakażenia HIV, który trwać może średnio 10–12 lat. 
Przez ten czas osoba zakażona czuje się zupełnie dobrze, nie ma żadnych 
objawów wskazujących na infekcję HIV. Jeżeli nie zrobi testu w kierunku 
obecności przeciwciał anty-HIV nie będzie wiedziała o swoim zakażeniu. 

W badaniach laboratoryjnych w tym okresie może wystąpić obniżenie 
stężenia hemoglobiny, niedające często objawów klinicznych – stężenie 
hemoglobiny obniża się zwykle tak wolno, że pacjent adaptuje się do 
tego. Może pojawić się też trombocytopenia, zwykle też niedająca 
objawów klinicznych. 

Stwierdzenie obniżonego stężenia hemoglobiny i/lub 
trombocytopenii, których etiologii nie udaje się ustalić, powinno nasunąć 
podejrzenie zakażenia HIV. 

W czasie bezobjawowej infekcji liczba komórek CD4 ulega systema-
tycznemu obniżeniu, najszybszemu w ciągu pierwszego roku, później 
spadek wynosi od 30 do 90/mm3 rocznie9. Szybkość zmniejszania się licz-

                                                 
 
9 Stein D.S., Korvick J.A., Vermund S.H. CD4+ lymphocyte cell enumeration for 

prediction of clinical course of human immunodeficiency virus disease: a review. 
J Infect Dis 1992;165:352-63. 
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by komórek CD4 koreluje zwykle z poziomem wiremii (im więcej wirusa 
we krwi, tym szybciej obniża się liczba komórek CD4). 

Okres objawowy zakażenia (stadium kliniczne B) obejmuje objawy 
takie jak: przewlekłe zmęczenie, niedające się niczym wytłumaczyć 
chudnięcie, niekiedy o wiele kilogramów, gorączka (powyżej 38oC) bez 
dającej się wyjaśnić przyczyny.  

 
Stadium kliniczne B10 obejmuje następujące stany chorobowe 

występujące u osoby z potwierdzonym zakażeniem HIV: 
 
 objawy ogólne, jeśli nie mogą zostać przypisane żadnej określonej 
chorobie i utrzymują się przynajmniej przez miesiąc, jak gorączka 
> 38,5oC lub biegunka utrzymująca się ≥ 1 miesiąc; 
 choroby zapalne miednicy, szczególnie gdy powikłane są ropniami 
jajników lub jajowodów; 
 angiomatosis bacillaris; 
 kandydoza jamy ustnej lub pochwy (przewlekle nawracająca lub źle 
reagująca na leczenie); 
 dysplazja, rak szyjki macicy (in situ); 
 infekcja Herpes zoster ( > 2 dermatomy, > 2 epizody); 
 idiopatyczna czerwienica trombocytopeniczna; 
 listerioza; 
 leukoplakia włochata jamy ustnej; 
 neuropatie obwodowe; 
 inne choroby, które nie definiują AIDS, przypisywane infekcji HIV 
i wskazujące na znaczne upośledzenie odporności komórkowej. 

 
Po różnie długo trwającym okresie utrzymywania się tych objawów, 

osoba zakażona zaczyna mieć objawy związane z zakażeniem, krótko 
później zapada na choroby wskaźnikowe AIDS (stadium kliniczne C). 

                                                 
 
10 Centers for Disease Control and Prevention. 1993 revised classification system for 

HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among 
adolescents and adults. MMWR 1992;41:1-19. 
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W początkach epidemii rozpoznanie AIDS było bardzo poważne. Osoby 
z takim rozpoznaniem przeżywały jeszcze średnio 1–1,5 roku.  

U pacjentów w stadium AIDS występuje często więcej niż jedna 
infekcja oportunistyczna lub choroba wskaźnikowa AIDS. 

 
Stadium kliniczne C obejmuje następujące choroby: 
 
 bakteryjne, powtarzające się zapalenia płuc (2 lub więcej epizodów 
w czasie 12 miesięcy)*; 
 chłoniak immunoblastyczny lub Burkitta; 
 chłoniak pierwotny mózgu; 
 encefalopatia związana z zakażeniem HIV; 
 histoplazmoza (pozapłucna lub rozsiana); 
 inwazyjny rak szyjki macicy*;  
 isosporiaza (biegunka utrzymująca się ≥ 1 miesiąc); 
 kandydoza oskrzeli, tchawicy lub płuc; 
 kandydoza przełyku; 
 kokcydioidomykoza (pozapłucna lub rozsiana); 
 kryptosporidioza (biegunka utrzymująca się ≥ 1 miesiąc); 
 mięsak Kaposiego; 
 posocznica salmonellozowa, nawracająca; 
 postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia; 
 toksoplazmoza mózgu; 
 zakażenie Herpes simplex: przewlekłe owrzodzenia; (utrzymujące 
się ≥ 1 miesiąc), zapalenia oskrzeli, płuc, przełyku; 
 zakażenie innymi gatunkami lub niezidentyfikowanymi dotąd 
mykobakteriami; 
 zakażenie Mycobacterium tuberculosis – płuc* lub pozapłucne; 
 zakażenie wirusem cytomegalii: zapalenie siatkówki z utratą 
widzenia lub inne lokalizacje (poza wątrobą, śledzioną, węzłami 
chłonnymi); 
 zapalenie płuc spowodowane P. jiroveci (dawniej P. carinii); 
 zespół wyniszczenia spowodowany HIV. 

 
* jednostki dodane do klasyfikacji w roku 1992. 
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AIDS w Polsce (i w Europie) rozpoznawany jest na podstawie 

obrazu klinicznego, to znaczy po definitywnym rozpoznaniu u osoby 
zakażonej HIV przynajmniej jednej choroby wskaźnikowej AIDS11,12.  

W USA kryterium rozpoznania AIDS stanowi także obniżenie się 
liczby komórek CD4 poniżej 200/mm3, niezależnie od stanu klinicznego 
pacjenta. 

Rokowanie osób zakażonych HIV uległo pewnej poprawie po 
wprowadzeniu profilaktyki pierwotnej niektórych infekcji 
oportunistycznych pod koniec lat 80. W latach 1989 – 1991 ryzyko 
rozwoju AIDS u osób, których liczba komórek CD4 obniżyła się poniżej 
100/mm3, zmniejszyło się o 44% w porównaniu z rokiem 1988, a po roku 
1991 o 49%13. Przeżywalność ponad 2,5 letnia osób z CD4 ≤ 100/mm3 
wzrosła z 22% w latach 1985-1999 do 54% w latach1989-199314. 

Najpoważniejsze rokowanie dotyczyło osób, których liczba komórek 
CD4 obniżyła się poniżej 50/mm3. Zdecydowana większość pacjentów 
umierała w ciągu 12 – 18 miesięcy od pierwszego stwierdzenia tak 
znacznego obniżenia liczby tych komórek15. 

 
 

                                                 
 
11 Ancelle-Park R. Expanded European AIDS case definition. Lancet 1993;341:441. 
12 European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. 1993 revision of the 

European AIDS surveillance case definition. AIDS Surveillance in Europe. 
Quarterly Report 1993. www.eurohiv.org/report-37/aids-euro-definition-eng.pdf. 

13 Munoz Z., Xu L. Models for the incubation of AIDS and variation according to age 
and period. Statistics Med 1988;15:2459-73. 

14 Enger C., Graham N., Peng Y. Survival from early, intermediate, and late stage of 
HIV infection. JAMA 1996;275:1329-34. 

15 Colford J.M. Jr, Ngo L., Tager I. Factors associated with survival in human 
immunodeficiency virus-infected patients with very low CD4 counts. Am J 
Epidemiol 1994;139:206-18. 
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4B. – Po wprowadzeniem skojarzonego leczenia 
antyretrowirusowego 

 
Obecnie, w dobie istnienia skojarzonej terapii antyretrowirusowej, 

możliwe jest zapobieganie wystąpieniu stadium AIDS – dzięki 
rozpoczęciu stosowania leków antyretrowirusowych przed obniżeniem 
się liczby komórek CD4 poniżej 350/mm3. Możliwe jest także odtworzenie 
funkcji układu immunologicznego u osób, które rozpoczęły leczenie 
w zaawansowanym stadium zakażenia, przy bardzo niskiej liczbie 
komórek CD4. Dzięki obniżeniu poziomu wiremii (ilości wirusa 
w organizmie) wzrasta liczba komórek CD4 do wartości chroniących 
przed chorobami związanymi z upośledzeniem odporności. 

Po 1996 r. w większości krajów, w których są dostępne i stosowane 
we właściwy sposób leki antyretrowirusowe, znacznie zmniejszyła się 
liczba zachorowań na schorzenia związane z HIV, zmniejszyła się także 
ilość zgonów z powodu AIDS.  

Także w Polsce osoby świadome swego zakażenia znacznie rzadziej 
zapadają na choroby związane z HIV, żyją znacznie lepiej i dłużej. Jednak 
dotyczy to tylko tych osób, które wiedzą o swoim zakażeniu. Osób, które 
same zdecydowały się na wykonanie testu w kierunku HIV lub których 
lekarze dostatecznie wcześnie pomyśleli o tym badaniu.  

W Polsce, na podstawie danych pochodzących z ośrodków 
zajmujących się terapią HIV wykazano, że wprowadzenie skojarzonej 
terapii antyretrowirusowej spowodowało zmniejszenie częstości 
schorzeń definiujących AIDS z 6,9 na 100 osobolat w 2000 r. do 4,8 w 2002 
r. Najczęstszymi schorzeniami były infekcje grzybicze, gruźlica, 
nawracające bakteryjne zapalenia płuc i zapalenie płuc spowodowane 
Pneumocystis jiroveci (dawniej carinii) oraz toksoplazmoza mózgu16. 

                                                 
 
16 Podlasin R.B., Wiercinska-Drapalo A., Olczak A., Beniowski M., Smiatacz T., 

Malolepsza E., Juszczyk J., Leszczyszyn-Pynka M., Mach T., Mian M., Knysz B., 
Horban A. Opportunistic infections and other AIDS-defining illnesses in Poland in 
2000-2002. Infection 2006;34:196-200.  
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Jednak według danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2007 r. najczę-
ściej rozpoznawaną chorobą wskaźnikową AIDS był zespół wyniszczenia. 
Zdiagnozowano go w 40 spośród 133 zgłoszonych przypadków AIDS, 
to jest w 30%. W 29 przypadkach chorobą wskaźnikową AIDS była gruźli-
ca płuc (21,8%), w 28 – zapalenie płuc wywołane Pneumocystis jiroveci – 
21,1%, w 22 przypadkach kandydoza przełyku (16,5%). Spośród tych 133 
chorych tylko 18 (13,5%) było leczonych wcześniej lekami antyretrowiru-
sowymi. 

Spośród 133 chorych, u których rozpoznano AIDS w 2007 r. Zakład 
Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny do końca 2008 r. otrzymał informacje o 
śmierci 35 osób (26,3%). Jednakże według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego z powodu choroby wywołanej przez wirus HIV (kody ICD 
B20 – B24) zmarły 123 osoby, w tym 106 z powodu chorób, które w 
przybliżeniu odpowiadają chorobom wskaźnikowym AIDS (kody B20 – 
B22), czyli o ponad 70% więcej niż zgłoszono2. 

W niedawno przeprowadzonych badaniach w Danii wykazano, 
że dzięki skojarzonemu leczeniu antyretrowirusowemu długość życia 
osób mających w momencie rozpoznania zakażenia HIV mniej niż 30 lat 
wydłuża się o ponad 30 kolejnych lat i jest porównywalna 
z przeżywalnością młodych osób chorych na cukrzycę17. A coraz lepsze 
sposoby prowadzenia terapii, pojawiające się nowe leki, mogą jeszcze 
dodatkowo wydłużyć życie osób zakażonych HIV.  

Wydłużenie życia osób zakażonych HIV dzięki skojarzonej terapii an-
tyretrowirusowej spowodowało, iż wśród osób żyjących z HIV rosnąć 
zaczęła liczba zgonów z powodów nie związanych z HIV/AIDS. 
W obserwacjach z Kanady, w erze przed wprowadzeniem tego leczenia 
90% zgonów pacjentów zakażonych HIV było spowodowanych AIDS, 
po jego wprowadzeniu – ponad 30% zgonów było spowodowanych inny-

                                                 
 
17 Lohse N., Hansen A.B.E., Pedersen G. i wsp. Survival of persons with and without 

HIV infection in Denmark, 1995-2000.Ann Intern Med 2007; 1462:87-95. 
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Epidemiologia, drogi zakażenia, etiologia, patogeneza   
i przebieg kliniczny zakażenia HIV 

mi przyczynami18. Także wśród amerykańskich pacjentów obserwowano 
wzrost częstości zgonów osób żyjących z HIV spowodowanych schorze-
niami sercowo-naczyniowymi, chorobami wątroby, płuc i nowotworami 
niezwiązanymi z AIDS19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Rogowska-Szadkowska – dr n. med., Zakład Medycyny 
Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Naukowego AIDS, członkini honorowa Stowarzyszenia „Bądź z nami”.  

                                                 
 
18 Krentz H. B., Kliwer G., Gill M.J. Changing mortality rates and causes of death for 

HIV-infected individuals living in Southern Alberta, Canada from 1984 to 2003. HIV 
Med 2005;6:99-106. 

19 Palella F. J. Jr, Baker R.K., Moorman A.C. i wsp.: HIV Outpatient Study 
Investigators. Mortality on the highly active antiretroviral therapy era: changing 
causes of death and disease in the HIV Outpatient Study. J AIDS 2006;43:27-34. 

 27 



 
 

 28 



II 
ROZDZIAŁ 

 
 
Jadwiga Łyszczarczyk 
 
 
 

Kontrola zakażeń 
w praktyce pielęgniarskiej 

 
 
 

1. Modele kontroli zakażeń 
 

Szerzenie się zakażeń patogennymi drobnoustrojami, także wirusem 
HIV, w dużej mierze uzależnione jest od kontroli przebiegu tych zakażeń.  

Decyzja Parlamentu Europejskiego z 1989 roku nakazuje rejestrację 
wskazanych chorób zakaźnych, zakażeń szczepami lekoopornymi oraz 
zakażeń szpitalnych. W 1999 r. zostało powołane Europejskie Centrum 
Epidemiologiczne, które zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie 
do wprowadzenia indywidualnych zasad nadzoru nad jednostkami 
chorobowymi.  

Każdy szpital powinien opracować własny system nadzoru nad 
zakażeniami poprzez: 

 ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia podczas przyjęcia pacjenta 
do szpitala, 
 obserwację pacjentów z wysokim stopniem ryzyka, 
 regularne badania, 
 raporty – informacja zwrotna. 
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Kontrola powinna odbywać się w ramach podstawowych systemów 
ochrony, takich jak:  

 stosowanie ogólnych (uniwersalnych) środków ostrożności oraz 
izolacji od kontaktu z wydzielinami i wydalinami organizmu pa-
cjenta, 
 stosowanie środków ostrożności charakterystycznych dla choroby 
współistniejącej z zakażeniem HIV, 
 monitorowanie zakażeń na terenie placówek ochrony zdrowia, 
 ustawiczne szkolenie personelu i pacjentów. 

 
 
Uniwersalne środki ostrożności 
 

Uniwersalne środki ostrożności to czynności związane z działaniem 
aseptycznym i antyseptycznym, które winny być zachowane w czasie 
kontaktu z każdym pacjentem, wychodząc z założenia, że wszelkie 
płyny fizjologiczne pacjenta są potencjalnie zakaźne. Przy ochronie 
przed zakażeniem HIV, należy pamiętać, że nie wszystkie płyny 
fizjologiczne zawierają taką samą ilość wirusów. Najwięcej jest ich 
we krwi, spermie, wydzielinie z pochwy, mleku kobiecym, płynie 
mózgowo-rdzeniowym. W kontakcie z nimi należy zachować daleko 
idącą ostrożność. 

Inne płyny ustrojowe (ślina, mocz, łzy), jeżeli nie zawierają domieszki 
krwi, nie stanowią niebezpieczeństwa zakażenia HIV. Środki ostrożności 
należy jednak bezwzględnie stosować, ze względu na możliwość infekcji 
innymi patogenami. 

HIV jest wirusem bardzo wrażliwym na czynniki fizykochemiczne 
i dlatego łatwym do zniszczenia w warunkach poza organizmem 
człowieka. Ginie w temperaturze 56°C po 30 minutach. Poza organizmem 
człowieka żyje krótko, zaledwie kilka godzin. Jest wrażliwy na działanie 
powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych, zwłaszcza 
zawierających chlor. Sumienna i prawidłowo wykonana dezynfekcja i 
sterylizacja, gwarantują dezaktywację wirusa. Woda i mydło też 
skutecznie niszczą wirusa HIV. 
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Walka z zakażeniami szpitalnymi jest też walką 

z rozprzestrzenianiem się HIV 

i stanowi jedno z podstawowych wyzwań. 

 
 

Pierwszym, kluczowym elementem kontroli zakażeń szpitalnych jest 
świadomość możliwości ich wystąpienia. Drugim elementem, 
umożliwiającym praktyczne i efektywne działania zapobiegawcze, jest 
konieczność weryfikacji i dokonywania ciągłych zmian w dotąd 
stosowanych procedurach prowadzących do wielodyscyplinarnego 
nadzoru.  

Kontrola zakażeń szpitalnych, w tym zakażeń HIV, uważana jest 
obecnie za najlepszy wskaźnik jakości opieki medycznej. Obliczono, 
że przeciętne straty wynikające z jednostkowego zakażenia szpitalnego, 
równoważą cenę średniej jakości urządzenia sterylizacyjnego. 

Z najnowszych analiz danych statystycznych wynika, że zakażenia 
szpitalne (oddziałowe) są bezpośrednią przyczyną zgonów 10 tysięcy 
osób na 500 tysięcy zakażonych. Natomiast rozprzestrzeniania się wirusa 
HIV drogą zakażeń szpitalnych w naszym kraju nie odnotowano, poza 
5 przypadkami przeniesienia zakażenia na dzieci, które zdarzyły się na 
początku lat 90. Stwierdzono je m.in. w Rumunii, gdzie co najmniej 2 tys. 
dzieci zakażono poprzez przetaczanie krwi (mikrotransfuzje) 
i zaniedbania sterylizacji sprzętu medycznego. 

Podstawę tzw. czystości mikrobiologicznej stanowi aseptyka 
i antyseptyka, od przestrzegania której w znacznym stopniu zależy 
powodzenie w postępowaniu inwazyjnym oraz profilaktyka zakażeń HIV, 
HBV, HCV. Aseptyka to postępowanie polegające na posługiwaniu się 
materiałem i narzędziami sterylnymi, czyli wolnymi od wszelkich form 
wegetatywnych i spor drobnoustrojów (bakterie łącznie z prątkami 
gruźlicy, grzyby, wirusy).  

Postępowanie aseptyczne wspomagane jest postępowaniem 
antyseptycznym, czyli niszczącym lub wstrzymującym rozwój bakterii.  
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Kontrola zakażeń oddziałowych (szpitalnych) powinna odbywać się 
poprzez: 

 stosowanie aseptycznych technik we wszystkich inwazyjnych 
zabiegach medycznych,  
 wdrożenie nowoczesnych technik dezynfekcyjnych 
i sterylizacyjnych, 
 pracę sprzętem jałowym (skutecznie wysterylizowanym), 
 posługiwanie się, gdy to możliwe, sprzętem jednorazowego użytku,  
 właściwe magazynowanie i przetrzymywanie sprzętu sterylnego, by 
nie utracił on swej jałowości, 
 odpowiednie technicznie używanie materiału wysterylizowanego 
(z puszek i pakietów), 
 sterylizowanie sprzętu w tzw. pakietach okolicznościowych, czyli 
oddzielnie narzędzi i materiału do zabiegów oraz do pielęgnacji 
i do badań, 
 racjonalną antybiotykoterapię, 
 wykonywanie zabiegów inwazyjnych w przygotowanych do tego 
celu pomieszczeniach aseptycznych, czyli czystych 
mikrobiologicznie, 
 właściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu, w szczególności 
właściwe przygotowanie pola operacyjnego, 
 stosowanie przez personel odpowiedniej odzieży oraz 
indywidualnych środków ochronnych,  
 przestrzeganie higieny i reżimu zachowań uzasadnionych 
epidemiologicznie, 
 odpowiednie zabezpieczenie i niszczenie materiału zakaźnego, 
 edukację personelu, 
 właściwą architekturę pomieszczeń szpitalnych. 

 
W Polsce, chemiczno-termiczna dezynfekcja przy użyciu myjni (de-

zynfektora), stwarzającej bezpieczne warunki pracy osobom zatrudnio-
nym przy tych czynnościach, to najczęściej stosowana metoda przygoto-
wania sprzętu przed sterylizacją. Rzadko sprzęt przed sterylizacją myje 
się ręcznie, po odkażeniu w środku dezynfekcyjnym. Skuteczność tego 
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procesu zależy od solidności pielęgniarek wykonujących te czynności, 
środków dezynfekcyjnych, jakimi dysponują, i możliwości technicznych.  

Podstawowe i najczęściej stosowane sposoby sterylizacji: 
 ciepłem wilgotnym (w autoklawie),  
 tlenkiem etylenu (w sterylizatorze gazowym), 
 ciepłem suchym (sporadycznie stosowana metoda). 

 
Aby sterylizacja była skuteczna, należy rygorystycznie przestrzegać, by: 

 narzędzia, instrumenty oraz urządzenia przeznaczone do 
sterylizacji były idealnie czyste i suche oraz odpowiednio 
opakowane i ułożone w komorze sterylizacyjnej, 
 proces sterylizacji odbywał się pod kontrolą, a metody i parametry 
wyjaławiania ustalone dla poszczególnych rodzajów narzędzi 
i materiałów były ściśle przestrzegane. 

 
Niezbędne jest kontrolowanie skuteczności procesów sterylizacji oraz 

prawidłowości działania urządzeń do sterylizacji. Służą do tego celu 
wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. 

Doboru preparatów dezynfekcyjnych dokonuje zespół kontroli 
zakażeń szpitalnych, który opracowuje plan higieny placówki ochrony 
zdrowia. Plan ten winien być zatwierdzony przez lekarza ds. 
epidemiologicznych oraz dyrektora placówki. W procesie doboru 
środków dezynfekcyjnych zespół kontroli zakażeń szpitalnych winien 
uwzględniać materiał, z jakiego wykonany jest sprzęt medyczny oraz 
inwazyjność tj. : 

 inwazyjne narzędzia chirurgiczne i sprzęt inwazyjny wykonany 
z materiałów termostabilnych, które naruszają ciągłość tkanek, 
mają bezpośredni kontakt z ranami, błonami śluzowymi, 
sterylnymi narzędziami i lekami, muszą być sterylne (wolne od 
wszystkich form drobnoustrojów, zarówno wegetatywnych, jak 
i przetrwalników), 
 inwazyjne narzędzia chirurgiczne i sprzęt inwazyjny wykonany 
z materiałów termolabilnych, które naruszają ciągłość tkanek, ma-
ją bezpośredni kontakt z ranami, błonami śluzowymi, sterylnymi 
narzędziami i lekami, muszą być zdezynfekowane z zastosowaniem 
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czynników zapewniających wysoki poziom dezynfekcji 
tj. zniszczenie wszystkich wegetatywnych form drobnoustrojów: 
bakterii (łącznie z prątkami gruźlicy), grzybów, wirusów. Ze wzglę-
du na rodzaj tworzywa, z którego są wykonane lub konstrukcję, nie 
można poddać ich procesom sterylizacji, 
 nieinwazyjne narzędzia i sprzęt, które nie naruszają ciągłości 
tkanek i nie mają kontaktu z ranami, błonami śluzowymi, 
sterylnymi narzędziami i lekami – powinny być wolne od form 
wegetatywnych drobnoustrojów (zakres wymaganej czystości 
mikrobiologicznej zależy od aktualnie istniejących zagrożeń). 

 

 do dezynfekcji należy stosować preparaty o szerokim 
spektrum biobójczym,  

 roztwory robocze środków dezynfekcyjnych powinny 
być przygotowywane codziennie (w innym przypadku 
zmniejsza się skuteczność biobójcza roztworu), 

 roztwory stosować zgodnie z instrukcją producenta, 

 naczynie, w którym odbywa się dezynfekcja środkiem 
dezynfekcyjnym, musi być zamknięte i posiadać 
w środku sitko do odsączania, 

 podczas prac dezynfekcyjno-czyszczących używać 
rękawic ochronnych, 

 zużyty roztwór należy wylać, naczynie umyć 
i zdezynfekować przed ponownym jego napełnieniem, 

 nie wolno dopełniać naczyń zawierających częściowo 
zużyty roztwór, 

 można stosować tylko preparaty mające świadectwo 
rejestracji, dopuszczenia do obrotu, znak CE. 
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Kontrola zakażeń oddziałowych – szpitalnych jest związana w sposób 

zasadniczy z kontrolą skuteczności sterylizacji przy pomocy wskaźników 
fizycznych, biologicznych i chemicznych. Według zaleceń WHO 
w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu każdy proces powinien być 
kontrolowany biologicznie. W pozostałych sposobach sterylizacji 
kontrola wskaźnikami biologicznymi powinna odbywać się okresowo 
(raz w tygodniu, a najrzadziej raz w miesiącu). 

Proces sterylizacji każdorazowo powinien być kontrolowany 
wskaźnikami chemicznymi i fizycznymi. Te ostatnie służą do kontroli 
stanu technicznego urządzenia sterylizującego. 

Do ogólnych (uniwersalnych) środków ostrożności zaliczamy też: 
 mycie rąk przed i po kontakcie z każdym pacjentem. Drobne 
zadrapania i skaleczenia zabezpieczać nieprzemakalnym plastrem. 
 czynności polegające na kontakcie z płynami ustrojowymi 
pacjentów wykonywać w rękawiczkach (dobrej jakości, 
odpowiedniej wielkości) oraz jeśli wymaga tego sytuacja, 
w ochronnym plastikowym fartuchu.  

 
Rękawiczki należy zmieniać do obsługi każdego pacjenta. Do 

zabiegów, przy których spodziewamy się pryskania krwi czy innych 
płynów (oddziały zabiegowe, sale porodowe itp.), zakładamy maski 
i okulary ochronne oraz fartuchy chirurgiczne z długimi rękawami, 
najlepiej nieprzemakalne oraz rękawice lateksowe. Najlepsze są 
jednorazowe rękawice dobrej jakości i odpowiedniego rozmiaru. Daje to 
swoistą gwarancję braku niekontrolowanych pęknięć, co zdarza się przy 
stosowaniu rękawiczek wielokrotnie sterylizowanych. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy postępowaniu 
z używanymi igłami i innymi ostrymi narzędziami, ograniczając ko-
nieczność manipulowania nimi. Igieł nie należy zginać, łamać 
i ponownie chować do osłonki. Zakładanie plastikowej osłonki na igłę 
do iniekcji po jej użyciu było powodem kilku zakażeń zawodowych pielę-
gniarek w USA, w początkach epidemii AIDS. Od połowy lat 80. jednym z 
najważniejszych zaleceń jest zakaz zakładania osłonek na używane igły 
do iniekcji. Jednak w Polsce często jeszcze tak się robi. Natychmiast po 
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użyciu należy umieszczać je w jednorazowych pojemnikach na zużyty 
sprzęt jednorazowy, tak zaprojektowanych i produkowanych, by unie-
możliwić wyjmowanie umieszczonych w nich przedmiotów. Pojemniki 
powinny znajdować się w zasięgu ręki pielęgniarki, wszędzie tam, gdzie 
wykonuje iniekcje i inne drobne zabiegi. Wypełniony pojemnik wraz 
z całą zawartością przeznacza się do spalenia. W podobnych pojemni-
kach, ewentualnie grubych foliowych workach, umieszczonych dodatko-
wo w papierowym worku, gromadzi się i likwiduje materiał opatrunko-
wy, używany przy pacjencie. Napełnione pojemniki przed wysłaniem do 
spalarni trzyma się w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszcze-
niach (pod kluczem). Skażony materiał musi być oznakowany. 

Ilość krwi przedostającej się do tkanek podczas ukłucia zabrudzoną 
igłą zależy od jej grubości, głębokości penetracji do tkanek i czasu 
trwania ekspozycji. Używanie rękawiczek zmniejsza ryzyko zakażenia 
podczas zakłucia. 

Z badań polskich placówek ochrony zdrowia wynika, że 80% 
pielęgniarek zakłuwa się więcej niż raz w roku, a 12% więcej niż dziesięć 
razy. Ekspozycja na krew związana jest z rodzajem wykonywanego 
zabiegu i jest dwudziestokrotnie większa podczas pobierania krwi 
tętniczej niż w czasie pobierania krwi żylnej. Można uniknąć zakażenia 
HIV tą drogą, jeśli czynności rutynowe wykonujemy z namysłem, bez 
nieuzasadnionego pośpiechu, będącego często przyczyną urazów. 

Igła do iniekcji jest najbardziej niebezpiecznym narzędziem używa-
nym w opiece medycznej. Jest tak dlatego, że w swoim świetle zawierać 
może krew. Dlatego używając takich igieł należy zachować ostrożność 
i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W literaturze medycznej opisano 
przypadek gruźlicy skóry u pielęgniarki, której świeżo zadrapana skóra 
miała kontakt z krwią pacjenta zakażonego HIV. Znane są także przy-
padki przeniesienia zakażenia Cryp ococcus neoformans i wirusa HBV 
po zakłuciu igłą zawierającą krew pacjenta zakażonego HIV, a także HCV 
(w tym przypadku po ekspozycji na krew pacjenta zakażonego HIV 
i HCV u pracownika ochrony zdrowia udokumentowano zakażenie HCV, 
mimo iż od 2. do 6. tygodnia po wypadku pracownik leczony był interfe-

t
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ronem, od 5. do 9. tygodnia rybawiryną), nie wykazano serokonwersji 
HIV.  

Natomiast w przypadku równoczesnego zakażenia pielęgniarki 
wirusem HCV i HIV jej zgon spowodowany został niewydolnością 
wątroby, będącą konsekwencją zakażenia HCV, wirus HIV nie zdążył 
zrobić jej krzywdy. 

Przypadków równoczesnego zakażenia HIV i HCV w następstwie 
zakłucia igłą do iniekcji pracownika ochrony zdrowia opisano w 
literaturze medycznej przynajmniej kilka. 

Narzędzia wielokrotnego użytku należy zawsze, przed przystąpieniem 
do mycia, całkowicie zanurzyć w roztworze środka myjąco-
dezynfekującego (np. Sekusept Pulver + aktywator, Virkon), na czas 
określony przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami. Tak 
przygotowane narzędzia dokładnie myjemy i przygotowujemy do 
sterylizacji. Wszystkie czynności wykonujemy w rękawiczkach i fartuchu 
ochronnym. 

Plamę rozlanej krwi, czy innego płynu ustrojowego, można zasypać 
granulatem chlorowym (np. preparatem Presept). Po 10 minutach zebrać 
ręcznikiem papierowym lub ligniną i zmyć do czysta roztworem 
dezynfekującym lub domowym wybielaczem (np. Ace, Clorox) 
rozcieńczonym w stosunku 1:2 (50%). Nigdy nie należy używać 
podchlorynu sodu, wybielacza do usuwania rozlanego moczu, gdyż może 
dojść do reakcji chemicznych z oparami. Osoba wykonująca te czynności 
powinna zabezpieczyć się rękawiczkami.  

Należy zwracać uwagę na to, by rękawiczkami zabrudzonymi krwią 
i innymi płynami, nie dotykać przedmiotów i urządzeń wokół siebie, 
co niestety zdarza się dość powszechnie. Wszystkie dotknięte 
przedmioty należy umyć środkiem dezynfekującym, przestrzegając 
zaleceń producenta. 

 
 

Środki ostrożności swoiste dla choroby zakaźnej 
 

Swoiste środki ostrożności są związane z infekcjami towarzyszącymi 
zakażeniu HIV i AIDS. W niektórych przypadkach, np. infekcjach szerzą-
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cych się drogą kropelkową czy pokarmową, wskazane jest umieszczenie 
pacjenta w separatce.  

Do obsługi osoby kaszlącej i z gruźlicą zaleca się zakładanie maski 
ochronnej. Rękawice lateksowe należy zakładać do każdego kontaktu 
z wydzielinami i wydalinami tych pacjentów. Konieczność zastosowania 
innych środków ochrony zależy od metody postępowania leczniczego 
i pielęgnacji oraz od stanu pacjenta. 

Nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Od 
tego, czy skrupulatnie przestrzegamy zasad (wszyscy w jednakowym 
stopniu) i czy nie zapominamy, że każdy płyn ustrojowy pacjenta może 
być zakażony! 

 
 

Monitorowanie zakażeń szpitalnych na terenie placówek 
ochrony zdrowia 
 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r (Dz.U.08.234.1570) określa definicję 
zakażenia szpitalnego oraz nakłada obowiązek podejmowania działań 
zapobiegawczych w zakresie szerzenia się zakażeń w zakładach ochrony 
zdrowia. W każdej placówce ochrony zdrowia działa szpitalny zespół 
kontroli zakażeń szpitalnych. Celem zespołu jest opracowanie własnego 
systemu nadzoru nad zakażeniami.  

Aby zespół kontroli zakażeń szpitalnych mógł dobrze pracować, 
powinien składać się z wykwalifikowanych pracowników ochrony 
zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, mikrobiologów. Grupa w pełnym składzie 
powinna codziennie analizować nowe przypadki zakażeń i ich przyczyny, 
miejsca, gdzie powtarzają się najczęściej. Powinna decydować, jakie 
przedsięwziąć środki, by zlikwidować zakażenia. Do zadań zespołu 
należy też opracowanie zaleceń do stosowania w miejscach podejrzanych 
o rozprzestrzenianie się zakażenia i kontrola ich przestrzegania. W skład 
zespołu powinny wejść osoby z różnych działów szpitala. Tylko wspólne 
i zorganizowane działanie może spowodować ograniczenie zakażeń 
szpitalnych. 
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Kontrolę zakażeń HIV prowadzoną przez zespół kontroli zakażeń 
szpitalnych ogranicza fakt, że zakażenia te następują z reguły poza szpi-
talem (drogą płciową). Można jednak, obserwując miejsca szerzenia się 
infekcji przenoszonych drogą krwi i innych płynów, ustrzec personel 
i innych pacjentów przed przypadkowym zakażeniem HIV w szpitalu. 
Ważne jest to również ze względu na ewentualną odpowiedzialność 
prawną, którą mogą ponosić osoby, będące nieumyślnymi sprawcami 
zakażenia, podczas wykonywania czynności zawodowych.  

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych powinien czuwać też nad 
zakresem i systematycznością szkoleń całego personelu medycznego, 
dotyczących środków ochrony ogólnej, sterylizacji, dezynfekcji i metod 
postępowania w poszczególnych przypadkach zakażeń.  

Pomimo iż obecnie w każdej placówce ochrony zdrowia funkcjonuje 
system zarządzania jakością, nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, to 
zakażenia szpitalne nadal stanowią ogromny problem społeczny. Są one 
świadectwem jakości usług medycznych.  

 
 

Postępowanie po ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakaźny 
materiał  
 

Do czasu wdrożenia chemioterapii do profilaktyki poekspozycyjnej 
ryzyko zakażenia HIV pracownika ochrony zdrowia (na świecie) w 
wyniku ekspozycji zawodowej szacowano na około 0,3%. Oznacza to 3 
zakażenia na 1000 ekspozycji. Na możliwość zakażenia HIV wpływa 
między innymi zjadliwość wirusa i droga jego transmisji. W czasie 
jednego ukłucia może nastąpić przeniesienie około 1-7 komórek 
zakażonych HIV, gdy krew pochodzi od osoby bezobjawowo zakażonej 
wirusem HIV, a 3-28 zakażonych komórek, jeśli jest ona w okresie 
objawowym zakażenia. 

 
Postępowanie poekspozycyjne szczegó owo opisano w rozdziale III. ł
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2. Kontrola zakażeń HIV, z uwzględnieniem 
specyfiki pracy pielęgniarskiej 

 
Wiele sytuacji w pracy pielęgniarek i położnych, związanych 

z ryzykiem zakażenia się HIV, powtarza się na różnych stanowiskach 
pracy. 

Do grudnia 2002 r. odnotowano na świecie 106 przypadków zakażeń 
pracowników ochrony zdrowia, w których udokumentowano 
serokonwersję po kontakcie zawodowym z HIV, 238 osób uznano za 
prawdopodobnie zakażone w związku z wykonywaniem pracy 
zawodowej. Większość potwierdzonych przypadków (69%) i znaczna 
część prawdopodobnych (39%) dotyczyła pielęgniarek lub pracowników 
laboratoriów klinicznych, to znaczy osób mających najczęściej kontakt z 
igłami do iniekcji. Prawie wszystkie udokumentowane przypadki 
zawodowych zakażeń HIV (91%) nastąpiły wskutek kontaktu z krwią 
zakażoną HIV, a zakłucia (skaleczenia) miały miejsce w 89% tych 
przypadków. W 8 przypadkach zakażenie związane było z kontaktem z 
błonami śluzowymi i/lub skórą, w 2 przypadkach nie podano drogi 
zakażenia. 
 
 
Ryzyko zakażenia przez krew i jej produkty 
 

Przetaczanie zakażonej krwi stanowi największe ryzyko zakażenia 
HIV (90%). Mogą go również wywołać zakażone preparaty krwiopochod-
ne, osocze i preparaty osoczowe. W niektórych krajach aż 10% zakażeń 
HIV ma takie źródło. Wprowadzenie w USA i wielu krajach Europy 
Zachodniej w roku 1985 badań w kierunku obecności przeciwciał anty-
HIV każdej oddawanej porcji krwi w stacjach krwiodawstwa i bankach 
krwi, a także rozważniejsze traktowanie wskazań do transfuzji krwi 
i produktów krwiopochodnych, spowodowało znaczne zmniejszenie się 
zakażeń HIV związanych z przetaczaniem krwi i produktów krwiopo-
chodnych. Nie zapewnia to jednak całkowitego bezpieczeństwa. Mimo 
wprowadzania coraz doskonalszych testów diagnostycznych i skracania 
„okienka serologicznego”, ciągle możliwe jest, iż odda krew osoba zaka-
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żona niedawno, przed serokonwersją, czyli pojawieniem się przeciwciał 
anty-HIV w ilościach, które zostaną rozpoznane w testach serologicz-
nych.  

W Polsce serologiczne badania krwiodawców wprowadzono w roku 
1986. Początkowo założono konieczność badania 5% próby, a od IV 
kwartału 1997 r. każda porcja krwi oddana w stacjach krwiodawstwa 
badana jest w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV. W roku 2004 
wprowadzono w ramach polityki zdrowotnej państwa program pod 
nazwą „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną 
krew, jej składniki i produkty krwiopochodne”. Program ten zapobiega 
zakażeniom wirusami przenoszonymi przez krew. Celem programu jest 
zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, 
jej składników i produktów krwiopochodnych, otrzymywanych od 
polskich krwiodawców. 

Obejmuje on:  
 staranną selekcję kandydatów na dawców oraz krwiodawców 
wielokrotnych, którzy przed każdym oddaniem krwi lub osocza 
wypełniają szczegółowy kwestionariusz dotyczący przebytych 
chorób, odbywają rozmowę z lekarzem, podpisują informację o 
chorobach zakaźnych oraz ich krwi do celów leczniczych, 
 oznaczanie we krwi dawców (w każdej donacji) markerów wirusa 
HIV i wirusowych zapaleń wątroby, 
 wprowadzenie w 2000 r. obowiązkowych dodatkowych badań 
dawców na obecność materiału genetycznego HCV, HBV, HIV przy 
użyciu metod biologii molekularnej, 
 stwierdzenie w badaniu lekarskim jakichkolwiek odchyleń od 
stanu prawidłowego stanowi przeciwwskazanie do oddawania krwi, 
 wprowadzenie racjonalnych metod krwiolecznictwa, tzn. leczenia 
składnikami krwi, zamiast stosowanego uprzednio szeroko 
przetaczania pełnej krwi, 
 dopuszczanie do użycia preparatów krwiopochodnych (osocze) 
dopiero, gdy dany dawca zostanie ponownie zbadany na obecność 
przeciwciał anty HIV-1, HIV-2, nie wcześniej niż po 2-3 miesiącach 
(wg J. Juszczyka), 
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 inaktywacja preparatów krwiopochodnych, tzn. poddawanie ich 
obróbce, która ma eliminować wszelkie szkodliwe czynniki. W tym 
celu używa się między innymi nanofiltracji i różnych substancji 
niszczących wirusy. 

 
 
W Polsce przez transfuzję krwi zakażono 12 osób, ale połowa z nich 

zakaziła się przed wprowadzeniem w 1987 r. powszechnych badań anty-
HIV u krwiodawców. Pozostałe 6 osób zakaziło się wskutek przetoczenia 
zakażonej krwi, pobranej, gdy dawca znajdował się w okresie tzw. 
okienka serologicznego. Ryzyko zakażenia HIV tą drogą szacowane jest w 
Polsce jako 1 na 1 milion jednostek przetaczanej krwi. Zmiana 
technologii produkcji koncentratów czynników krzepnięcia 
spowodowała, iż nie dochodzi już do zakażeń HIV chorych na hemofilię. 

Od roku 1995 nie stwierdzono w Polsce zakażenia w konsekwencji 
przetoczenia krwi. Krew i produkty krwiopochodne są obecnie 
najbardziej bezpieczne w historii transfuzjologii. 

Przed przystąpieniem do przetaczania krwi i preparatów 
krwiopochodnych, pielęgniarka musi dokładnie sprawdzić pojemnik 
z krwią i etykietę, której treść powinna zawierać: 

 grupę krwi i czynnik Rh, 
 numer pojemnika, 
 datę pobrania, 
 datę ważności, 
 ilość krwi, 
 wyniki serologicznych badań krwi, w tym w kierunku anty-HIV, 
anty-HCV i antygenu HBS,  
 nazwisko dawcy, 
 pieczątkę punktu krwiodawstwa. 

 
Dopiero tak opisaną krew, po zgodnej próbie krzyżowej, można 

przetoczyć choremu. Przetaczając krew lub środki krwiopochodne należy 
przestrzegać zasad: 

 właściwej techniki wykonania zabiegu, 
 wykonywania zabiegu w rękawiczkach lateksowych, 
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 unikania zabrudzenia krwią przedmiotów w otoczeniu. 
 
W przypadku niekontrolowanego rozlania krwi, postępować zgodnie 

z przedstawionymi wcześniej wskazówkami. 
 
 

Transport krwi i innych materiałów do badań analitycznych 
 

Sytuacją powtarzającą się w pracy pielęgniarek zarówno na 
oddziałach szpitalnych, jak i w środowisku rodzinnym, jest przenoszenie 
pobranej krwi, moczu i wymazów z oddziału, przychodni do 
laboratorium. Uwzględniając nieprzewidziane upuszczenie probówki czy 
rozlanie krwi, materiały te należy zawsze traktować jako zakaźne.  

Dlatego trzeba zapewnić bezpieczeństwo osobie transportującej 
powyższy materiał oraz wszystkim osobom mogącym mieć przypadkowy 
kontakt z tymi płynami. Służą do tego specjalne, plastikowe probówki 
transportowe oraz szczelnie zamykane plastikowe pojemniki, ze 
stelażami do umieszczania probówek i z przegródkami na inne próbki. 
Szczelne zamknięcie uniemożliwia rozlanie się krwi, nawet w przypadku 
upuszczenia pojemnika. 

Zestaw pojemników transportowych powinien znaleźć się 
na wyposażeniu każdego oddziału szpitalnego i osób odpowiedzialnych 
za transport. 
 
 

3. Ryzyko zakażenia a specyfika pracy 
 

Kontrola zakażeń związana jest z typem oddziału szpitalnego 
i specyfiką pracy pielęgniarskiej. Zróżnicowanie świadczonych usług 
wymaga innego spojrzenia na kontrolę zakażeń, w tym wirusem HIV, 
na poszczególnych oddziałach. 
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Specyfika oddziałów operacyjno-zabiegowych 
 

Na oddziałach zabiegowych zapobieganie zakażeniom patogenami 
szerzącymi się przez krew zajmuje istotne miejsce w działaniach pielę-
gniarskich. Tam, gdzie ma miejsce postępowanie inwazyjne (chirurgiczne 
wejście do tkanek, jam ciała lub narządów), ryzyko zakażenia jest duże. 
Należy podkreślić, że stosując wskazówki dotyczące zapobiegania roz-
przestrzenianiu się HBV, zapobiegniemy też zakażeniom HIV. Zakażenia 
związane z postępowaniem inwazyjnym mogą mieć charakter:  

 egzogenny, czyli pochodzący ze środowiska szpitalnego (personel, 
zakażony sprzęt i narzędzia zabiegowe, płyny infuzyjne, chorzy 
współhospitalizowani),  
 endogenny, czyli pochodzący od chorego (krwawiąca, zakażona 
rana, wydaliny i wydzieliny itp.). 

 
Na oddziałach chirurgicznych ryzyko zakażenia sprowadza się do 

trzech zagadnień: 
 zabrudzonych narzędzi medycznych, 
 niestosowania środków ochrony indywidualnej, 
 kontaktu z krwią. 

 
 
Ryzyko zakażenia przez narzędzia medyczne 
 

Około 85% udowodnionych, światowych zakażeń zawodowych (HIV, 
HBV, HCV) wywołane było uszkodzeniami skóry przez ostre narzędzia 
medyczne. Około 40% tych przypadków można było zapobiec. Kontrola 
zakażeń jest zagadnieniem złożonym i wymaga integracji na różnych 
płaszczyznach. Dotyczy to między innymi:  

 rozwiązań architektonicznych oddziałów chirurgicznych, wraz 
z blokiem operacyjnym, 
 zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości sprzętu używanego 
do sterylizacji, 
 zapewnienia dostatecznej ilości sprzętu jednorazowego użytku, 
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 właściwych metod sterylizacji i dezynfekcji,  
 właściwego sposobu sprzątania,  
 organizacji pracy i współpracy pracowników, 
 podnoszenia kwalifikacji zatrudnionego personelu. 

 
Oddziały chirurgiczne powinny mieć odpowiednie rozwiązania 

architektoniczne. Blok operacyjny stanowi niezależną część szpitala. 
Powinien składać się z części brudnej, zwanej też septyczną, i czystej. 

Sala operacyjna czysta powinna mieć oddzielne narzędzia i materiał 
zabiegowy. W niej odbywają się zabiegi na tkankach i narządach 
niezmienionych zapalnie, np. rekonstrukcja narządów. W sali 
operacyjnej „brudnej” prowadzi się postępowania inwazyjne ze wskazań 
nagłych, u pacjentów z obecnością antygenu HBV lub przeciwciał anty-
HIV oraz na tkankach i narządach z objawami zapalnymi (np. zakażona 
torbiel). Jeśli ze względów lokalowych nie można dokonać takiego 
podziału, należy zachować właściwą kolejność wykonywania zabiegów. 
Prawidłowo zorganizowany oddział chirurgiczny powinien dzielić się na 
część septyczną i czystą oraz mieć wydzieloną salę opatrunkową. Jeśli to 
możliwe trzeba starać się, by chorzy z zakażeniem rany pooperacyjnej, 
nie przebywali w tej samej sali co pacjenci, u których nie stwierdzono 
procesu zapalnego. 

Rygorystyczne przestrzeganie zasad dezynfekcji i sterylizacji (opisane 
na początku rozdziału) na oddziałach chirurgicznych zmniejsza do 
minimum szerzenie się zakażeń HIV, HBV, HCV i innych w trakcie 
rutynowych zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych, w relacji pacjent – 
pielęgniarka – pacjent. Nieskuteczna sterylizacja medycznych 
instrumentów inwazyjnych i niewłaściwa dyscyplina sanitarna to brak 
kontroli zakażeń oddziałowych (szpitalnych). Aby w tak istotnych 
działaniach nie popełniać błędów, należy być świadomym, że zakażeniom 
najbardziej sprzyja: 

 niedostateczna ilość sprzętu jednorazowego użytku,  
 niedostateczna ilość środków dezynfekcyjnych i indywidualnych 
środków ochrony,  
 stosowanie przestarzałych i niewłaściwych technik dezynfekcji 
i sterylizacji, posługiwanie się wyeksploatowanymi urządzeniami,  
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 brak wystarczającej ilości sprzętu wielorazowego użytku 
i w związku z tym skracanie czasu sterylizacji lub zastępowanie 
wyjaławiania dezynfekcją, 
 niewystarczająca ilość sterylizatorów umożliwiających 
wyjaławianie w pakietach okolicznościowych,  
 złe przygotowanie sprzętu przed procesem wyjaławiania,  
 nieprawidłowa kontrola procesu sterylizowania,  
 brak dyscypliny organizacyjnej i kontroli przestrzegania reżimu 
sanitarno-epidemiologicznego.  

 
 
Ryzyko zakażenia wynikające z niestosowania środków ochrony 
indywidualnej 
 

Duża różnorodność zabiegów oraz występowanie sytuacji nagłych 
wymaga od pielęgniarek instrumentariuszek i pielęgniarek pracujących 
na oddziałach chirurgicznych, szybkiego i skutecznego działania. Ważne 
jest, by we wszystkich momentach, mimo dużego obciążenia 
psychicznego i fizycznego, były świadome ryzyka zakażenia 
i bezwzględnie stosowały indywidualne środki ochrony. Osoby ze 
zmienioną zapalnie lub uszkodzoną skórą nie powinny uczestniczyć w 
zabiegach operacyjnych. Pielęgniarki instrumentariuszki podczas 
zabiegu powinny mieć założony sterylny, nieprzemakalny fartuch, 
okulary ochronne oraz podwójne rękawiczki lateksowe, które w razie 
najmniejszego uszkodzenia należy zmienić.  

 
Po zakończonym zabiegu operacyjnym należy pamiętać, że: 
 przed założeniem opatrunków na operowaną ranę, rękawice 
ubrudzone krwią muszą być zmienione, 
 na bloku operacyjnym nie wolno niczego dotykać brudnymi 
rękawicami, 
 przed opuszczeniem bloku operacyjnego należy zdjąć 
rękawice, zmienić fartuch i buty ochronne, 
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 należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu za-
nieczyszczonymi ostrymi narzędziami i kontrolować miejsce ich 
przechowywania, 
 ostre instrumenty jednorazowego użytku umieszczać bezpośrednio 
po użyciu w pojemnikach odpornych na przekłucie, 
 narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku przed myciem poddaje się 
dezynfekcji w roztworach (preparaty dezynfekcyjne i parametry 
dezynfekcji zgodne z zaleceniami NIPZ-PZH). Wstępnie 
zdezynfekowane i umyte narzędzia poddaje się procesom 
sterylizacji lub dalszej dezynfekcji, stosownie do wymaganego 
poziomu czystości mikrobiologicznej. 

 
Podobne zabezpieczenia powinny stosować pielęgniarki na oddziałach 

chirurgicznych w czasie czynności, które nie wykluczają bezpośredniego 
kontaktu z krwią lub innymi płynami ustrojowymi. Równie ważne jest 
stosowanie zabezpieczeń przy udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach 
mających miejsce poza punktami zabiegowymi, gdyż u osób 
wymagających błyskawicznej interwencji medycznej mogą wystąpić 
krwotoki, krwawienia, zatrzymanie krążenia bądź oddechu. 

W takich przypadkach należy koniecznie stosować rękawice 
ochronne, a gdy ich nie ma, posłużyć się torbą foliową. Wskazane jest 
założenie fartucha ochronnego i okularów ochronnych. Przy 
prowadzeniu sztucznego oddychania należy stosować maski 
zabezpieczające, worki reanimacyjne lub inne dostępne urządzenia 
wentylacyjne. Sztuczne oddychanie usta-usta przy nieuszkodzonych 
śluzówkach nie jest ryzykowne. Przy krwawieniu z ust, stanowi 
niebezpieczeństwo zakażenia. Ale w początkach epidemii HIV/AIDS 
opisano w USA akcję reanimacyjną prowadzoną w dużym pośpiechu i 
zamieszaniu wobec chorego na AIDS – pielęgniarka prowadząca 
oddychanie usta-usta nie uległa zakażeniu, mimo krwawienia z ust 
pacjenta, natomiast zakazili się dwaj sanitariusze, którzy zakłuli się 
nawzajem igłami od strzykawek używanych do iniekcji u tegoż pacjenta. 
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Mimo że mycie rąk jest najbardziej skutecznym, tanim 

i łatwo dostępnym sposobem zapobiegania zakażeniom 

oddziałowym (szpitalnym), to w wielu krajach jest 

najbardziej lekceważoną czynnością. Brak nawyku mycia 

rąk dotyczy wszystkich pracowników ochrony zdrowia, 

od lekarzy po salowe. 

 
 
Sposoby mycia rąk: 
 

Ogólne zalecenia: 
 przed higienicznym lub chirurgicznym myciem/dezynfekcją rąk 
należy zdjąć zegarki i pierścionki, 
 przed założeniem rękawic i po ich zdjęciu należy zawsze 
zdezynfekować ręce, 
 środki dezynfekcyjne muszą być w odpowiednich, czystych 
pojemnikach. 

 
1. Standardowe mycie rąk – za pomocą zwykłego mydła i wody. Usuwa 

większość przejściowych drobnoustrojów z niezbyt zabrudzonych rąk. 
 

Ręce należy myć: 
 przed przystąpieniem do pracy, 
 przed przyjęciem pacjenta, 
 przed założeniem rękawiczek, 
 po zdjęciu rękawiczek i fartucha, 
 gdy rękawiczki zostaną zanieczyszczone krwią lub uszkodzone, 
 przed jedzeniem, piciem oraz paleniem, 
 przed i po skorzystaniu z toalety, 
 po zakończonym dniu pracy. 
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2. Higieniczne mycie/dezynfekcja rąk – stosuje się antyseptyczny roz-
twór detergentu do mycia lub środek dezynfekcyjny w celu usunięcia 
wszystkich drobnoustrojów przejściowych. 

 
Stosuje się: 
 przed wykonaniem zabiegów inwazyjnych, 
 przed pielęgnacją chorego z niedoborem odporności, 
 przed i po dotknięciu ran, cewników naczyniowych czy 
moczowych, 
 przed nałożeniem rękawic i po ich zdjęciu, 
 po kontakcie z krwią i innymi płynami ustrojowymi, 
 w każdym przypadku podejrzenia zanieczyszczenia rąk 
drobnoustrojami. 

 
Sposób mycia: 
 zmoczyć ręce czystą, bieżącą wodą, nalać 3-5 ml środka myjącego 
i starannie namydlić. Myć 15-30 sekund pocierając wszystkie 
powierzchnie rąk. Zmyć wodą i wysuszyć papierowym ręcznikiem. 
 nalać na ręce nie mniej niż 3 ml środka dezynfekcyjnego i wcierać 
go aż do całkowitego wysuszenia rąk.  

 
3. Chirurgiczne mycie rąk/dezynfekcja rąk – stosuje się te same 

preparaty jw. w celu usunięcia i zniszczenia drobnoustrojów stałych, 
zapobieżenia zanieczyszczeniu rany drobnoustrojami, w przypadku 
nieszczelności rękawic. 

 
Stosuje się: 
 przed wszystkimi zabiegami inwazyjnymi. 

 
Sposób mycia: 
 myć wodą i mydłem przez 3-5 minut,  
 powiększyć obszar mytej skóry o nadgarstki i przedramiona, 
 czyścić paznokcie szczotką jałową przed pierwszym zabiegiem 
w danym dniu operacyjnym (przed kolejnymi jedynie wtedy, gdy 
paznokcie uległy widocznemu zabrudzeniu). Należy używać mięk-
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kie sterylne szczoteczki jednorazowego użycia. Obecnie nie zaleca 
się używania szczoteczek przed każdym zabiegiem chirurgicznym 
ze względu na możliwość uszkodzenia skóry i większe jej roz-
pulchnienie, 
 osuszyć sterylnym ręcznikiem, 
 dwukrotnie dezynfekować ręce (każdorazowo użyć 2-5 ml 
preparatu),  
 preparat dezynfekcyjny wcierać do całkowitego wyschnięcia w 
czasie 3-5 minut (wg instrukcji producenta środka 
dezynfekującego). 

 
Z obawy przed zakażeniem (HIV, ale także innymi drobnoustrojami 

przenoszonymi przez krew) podczas zabiegów inwazyjnych, gdzie 
dochodzi do kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi oraz w 
czasie pobierania krwi, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia 
zakładają rękawiczki, co należy uznać za bardzo korzystne. Jednak często 
zdarza się, że w tych samych rękawiczkach (chroniąc tylko siebie), 
pielęgniarka pobiera krew od kilku chorych, co jest postępowaniem 
niewłaściwym, nagannym i niedopuszczalnym. 

Trzeba dołożyć starań, by na wszystkich oddziałach chirurgicznych, 
w tym w punktach zabiegowo-opatrunkowych oraz w salach chorych, 
umieszczono dozowniki z mydłem płynnym i środkami odkażającymi 
oraz papierowe ręczniki. Wskazane jest opracowanie w atrakcyjnej 
formie graficznej kolorowej instrukcji dotyczącej sposobu odkażania rąk 
i umieszczenie jej nad umywalkami.  

Sukces aseptyczny na oddziałach postępowania inwazyjnego to nie 
tylko skuteczne procesy dezynfekcji i sterylizacji, ale również szkolenia. 
Źródła zakażeń HIV, sposoby rozprzestrzeniania, mycie rąk, stosowanie 
rękawiczek ochronnych fartuchów, masek i okularów ochronnych, 
powinny być tematami stale obecnymi na szkoleniach pielęgniarek 
(i innych pracowników) zatrudnionych na oddziałach chirurgicznych. 
Gdy kontrola zakażeń będzie stałym elementem wiedzy praktycznej 
personelu medycznego, to żaden argument ekonomiczny nie 
przeciwstawi się naciskowi załogi dobrze zorientowanej w tym zakresie. 
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Ryzyko zakażenia przez kontakt z krwią 
 

Specyfika bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych sprzyja 
występowaniu sytuacji, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu 
z krwią i innymi płynami ustrojowymi. 

Zakażenie (pojawienie się przeciwciał anty-HIV) w następstwie 
przezskórnego kontaktu z krwią zakażoną wirusem HIV, jest niezwykle 
rzadkie. Kontrola zakażeń endogennych (czynnik etiologiczny 
pochodzący od chorego) polega na zachowaniu daleko idącej ostrożności 
w kontakcie z krwią oraz wydzielinami i wydalinami ustrojowymi 
pacjenta. Każdy może być zakażony HBV, HCV lub HIV. Kontakt 
pracownika ochrony zdrowia z materiałem biologicznym może stanowić 
potencjalne zagrożenie tymi zakażeniami. Dzieje się tak w przypadku: 

 nacięć i nakłuć skóry ostrymi narzędziami zabrudzonymi krwią,  
 narażenia błony śluzowej na działanie dużej ilości krwi lub innych 
płynów ustrojowych,  
 narażenia skóry na działanie dużej ilości krwi, w przypadku 
skaleczeń, otarć naskórka, zmian zapalnych. 

 
Wszystkie działania inwazyjne należy wykonywać rozważnie i 

ostrożnie, myśląc o bezpieczeństwie własnym i osób z otoczenia. 
Niedopuszczalne jest uzależnienie wykonania jakichkolwiek zabiegów 
od wykonania testu wykrywającego zakażenie HIV. Narzędzia i cały 
zużyty materiał muszą być traktowane jako potencjalne źródło 
patogenów przenoszonych przez krew. Właściwy sposób 
przechowywania, używania, sterylizowania i niszczenia użytego 
materiału i narzędzi stanowi podstawową zasadę zapobiegania 
zakażeniom szpitalnym. 
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Dobrze zorganizowana i rzetelna opieka pielęgniarska  

sprawowana na oddziałach zabiegowych zapewni 

pacjentom bezpieczny pobyt w szpitalu, 

a pielęgniarkom bezpieczną pracę. 

Chorym żyjącym z HIV, wymagającym interwencji chirurgicznych 
należy zapewnić bezpieczne warunki leczenia w okresie przed, około i 
pooperacyjnym, pamiętając, że są to osoby z obniżoną odpornością, 
narażone na zakażenia szpitalne. Ochrona tych chorych przed 
patogenami szpitalnymi powinna zajmować ważne miejsce w opiece 
pielęgniarskiej. 

 
 

Specyfika oddziałów ginekologiczno-położniczych 
 

Praca na oddziałach: ginekologii, położnictwa, noworodków i na sali 
porodowej wiąże się z częstym kontaktem z dużą ilością płynów 
ustrojowych, mogących zawierać wirusa HIV. Są to płyny, w których 
stężenie wirusa jest największe - krew i wydzielina pochwy. 

Położna pracująca na każdym z tych oddziałów może zetknąć się 
z wirusem świadomie – znając status serologiczny pacjentki, bądź 
nieświadomie – opiekując się pacjentką, której testu na przeciwciała HIV 
nigdy wykonano. Negatywny wynik przedstawiony przez pacjentkę może 
spowodować uśpienie czujności personelu, dając fałszywe poczucie bez-
pieczeństwa. Zapomina się często o okienku serologicznym, a także 
o tym, że osoba niezakażona HIV może być zakażona na przykład wiru-
sami hepatotropowymi – HBV, HCV. Znając jednak drogi rozprzestrze-
niania się wirusa możemy podjąć standardowe czynności eliminujące 
możliwość przypadkowego zakażenia. Stosujemy je wobec każdej pa-
cjentki, niezależnie od jej statusu serologicznego, gdyż tą samą drogą 
rozprzestrzeniają się też inne zakażenia, np. wirusowe zapalenie wątroby 
typu B. Pamiętać należy, że każda pacjentka może być zakażona HIV. 
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Etyka zawodu położnej zobowiązuje do udzielania pomocy każdej pa-
cjentce, także pacjentkom żyjącym z HIV. Prawa człowieka, których 
przestrzegania oczekujemy wszyscy, dotyczą wszystkich pacjentek. 

Spróbujemy omówić sytuacje, które stanowią zagrożenie dla 
personelu medycznego, uwzględniając specyfikę pracy położnej (poza 
salą operacyjną, która omawiana jest oddzielnie). Przypomnijmy, że HIV 
poza organizmem człowieka ginie bardzo szybko. Środki zabezpieczające 
przed tym zakażeniem nie różnią się od standardowych, używanych do 
zabezpieczania się przed innymi zakażeniami, np. HBV czy HCV czy 
chorobami wenerycznymi. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia 
się przed zakażeniem w pracy przy pacjentce jest zachowanie wysokiego 
standardu zasad bezpieczeństwa i higieny wobec każdej pacjentki. 

Odbieranie porodu i małe zabiegi chirurgiczne wykonywane na salach 
porodowych stwarzają dla położnej określone zagrożenia. Kobieta 
rodząca, przeżywając stres i ból, bywa niespokojna, pobudzona, a czasem 
nawet agresywna. Dlatego wszystkie zabiegi z użyciem ostrych narzędzi 
(nacięcie krocza, szycie, przecinanie pępowiny, podłączanie kroplówek) 
bywają znacznie trudniejsze niż w innych okolicznościach. 
Bezpieczeństwo personelu w dużym stopniu zależy od organizacji pracy. 
Nerwowe szukanie narzędzi, pośpiech, chaotyczne działania, narażają 
położną na przypadkowe zakłucia czy skaleczenia ostrymi narzędziami. 

Stosowane środki zabezpieczające muszą być takie same dla każdej 
pacjentki, gdyż z założenia powinno się traktować wszystkie płyny 
ustrojowe jako potencjalnie zakaźne, tak HIV, jak i innymi 
drobnoustrojami. Do obsługi drugiego okresu porodu położna powinna 
zabezpieczyć się skuteczniej, przez włożenie maski chirurgicznej i 
okularów chroniących przed pryskającą krwią i wodami płodowymi. 
Powinna włożyć fartuch ochronny, rękawice i ochronne obuwie. Po 
zakończonym porodzie z narzędziami, sprzętem jednorazowym, 
opatrunkami i bielizną szpitalną postępujemy tak jak omówiono to 
wcześniej. 

W położnictwie i ginekologii szczególną uwagę należy zwrócić na 
urządzenia sanitarne, toalety i baseny. Pacjentki odczuwające ból, ma-
jące trudności w poruszaniu się, często pozostawiają tam krew i wydaliny 
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zawierające krew. Dlatego np. toalety i brodziki wymagają starannej dba-
łości o czystość, wielokrotnego zmywania chemicznymi środkami dezyn-
fekcyjnymi (zgodnie z zaleceniami producenta). Osoba sprzątająca po-
winna wykonywać te czynności w rękawiczkach, fartuchu ochronnym 
i obuwiu ochronnym.  

Istotne znaczenie ma to, że położnice często nie myją rąk po zmianie 
wkładek. Rękami zabrudzonymi krwawymi odchodami dotykają 
przedmiotów wokół siebie. Trzeba więc zwracać uwagę na dokładne 
mycie łóżek, stolików i krzeseł w salach. 

Pamiętajmy, że krew jednej pacjentki może stanowić zagrożenie 
dla innej. 

 
 

Postępowanie z noworodkiem 
 

Nawet skóra noworodka urodzonego siłami natury, bez nacinania 
krocza, pokryta jest wodami i mazią płodową, często z domieszką krwi. 
Krew występuje też w miejscu przecięcia pępowiny. Są to więc płyny 
ustrojowe mogące zawierać patogenne drobnoustroje, także HIV. Dlatego 
wszystkie czynności przy noworodku należy zawsze wykonywać 
w rękawiczkach i fartuchu ochronnym, nie tylko w trakcie pierwszej 
toalety. Rękawiczki, zmieniane do każdego dziecka, powinny być 
rutynowym narzędziem pracy położnej pracującej z noworodkami. 
Zabezpieczają one personel i chronią przed przenoszeniem 
drobnoustrojów z dziecka na dziecko. W przypadku wszystkich drobnych 
zabiegów wykonywanych przy noworodkach, postępujemy tak jak przy 
innych pacjentach. Zabezpieczamy siebie i pacjenta. 

Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej HIV nie stanowi dla 
położnej zagrożenia, jeśli zachowa podstawowe zasady ostrożności. 
Wykonując pierwszą toaletę noworodka pokrytego mazią płodową, 
wodami, często krwią, opatrując przeciętą pępowinę i wykonując inne 
zabiegi, w których może dojść do kontaktu z krwią lub innymi płynami 
ustrojowymi, należy założyć rękawice. Pamiętać trzeba, by zabezpieczyć 
noworodka przed ewentualną infekcją. Tym bardziej, jeśli będzie to 
noworodek matki zakażonej wirusem HIV.  
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Od wielu lat kobiety świadome swojego zakażenia, które w czasie cią-
ży i porodu są pod opieką zarówno ginekologa, jak i specjalisty leczącego 
zakażenie HIV, rodzą zdrowe dzieci!!! Ryzyko przeniesienia zakażenia 
na dziecko od matki nieświadomej swojego zakażenia wynosi do 40%. 
Ważna jest jednak świadomość, że potwierdzenie lub wykluczenie zaka-
żenia noworodka możliwe jest dopiero po kilku miesiącach (jeśli 
poszukujemy materiału genetycznego HIV) lub nawet po 18 miesiącach – 
jeśli możliwe jest tylko poszukiwanie przeciwciał anty-HIV. Dziecko 
rodzi się z wszystkimi przeciwciałami, które ma jego mama. Jeśli ma ona 
przeciwciała anty-HIV, dziecko też będzie je miało. Ich eliminacja trwa 
1,5 roku. Przez ten czas – na podstawie obecności przeciwciał anty-HIV 
u dziecka – nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć jego zakażenia. 

Pielęgnacja i opieka nad seropozytywnym noworodkiem powinna 
przebiegać tak jak w przypadku innych dzieci. Wyjątek stanowi tylko 
sposób karmienia noworodka matki zakażonej wirusem HIV. Kobiety 
zakażone HIV nie powinny karmić swoich dzieci piersią, gdyż mleko 
kobiece zawiera HIV, a przewód pokarmowy noworodka jest wrażliwy na 
zakażenie. Dodatkową możliwość zakażenia stanowią pogryzione, 
krwawiące brodawki piersi matki. Wskazane jest wprowadzenie 
sztucznego karmienia.  

Opieka nad pacjentkami oddziałów ginekologii, położnictwa czy sali 
porodowej jest taka sama, niezależnie od ich statusu serologicznego, 
pamiętać należy o podstawowym zabezpieczeniu się w sytuacjach 
kontaktu z płynami ustrojowymi pacjentek. Ogromnej uwagi i 
dokładności wymaga dezynfekcja i sterylizacja wielokrotnie używanego 
sprzętu, aby nie doszło do zakażenia na drodze pacjent – pacjent. Tym 
bardziej, że pacjentki – położnice są bardziej narażone na zakażenia ze 
względu na nacięcie krocza, macicę z krwawymi odchodami po porodzie.  

Szczególnego traktowania wymagają pacjentki z pełnoobjawowym 
AIDS i infekcjami towarzyszącymi zakażeniu, np. pacjentki z zapaleniem 
lub gruźlicą płuc, z sączącymi zmianami skóry. Pacjentki te wymagają 
izolacji oraz dodatkowego zabezpieczenia się personelu (maski 
chirurgiczne, fartuch ochronny).  
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Praca położnej w środowisku domowym pacjentki ma nieco inną spe-
cyfikę. Położnice w okresie połogowym wymagają przede wszystkim 
nadzoru nad przebiegiem połogu, obserwacji stanu noworodka oraz 
szerokiej działalności edukacyjnej. 

Położna pracując z matką i jej nowo narodzonym dzieckiem nie jest 
narażona na zakażenie, zwłaszcza HIV. 

Pracując w poradni lekarza rodzinnego czy w środowisku, położna 
powinna ukierunkować swoje działanie głównie na promocję 
i profilaktykę. Wiadomo, że wśród osób żyjących z HIV coraz większą 
liczbę stanowią młode kobiety. Zakażeniom tym sprzyja zarówno 
budowa i fizjologia narządu rodnego, jak i częste zaniedbywanie chorób 
dróg rodnych. Wpływa na to też sytuacja materialno-społeczna wielu 
kobiet, które często uzależnione finansowo od mężczyzn godzą się na 
stosowanie przemocy w rodzinach, stosunki seksualne wbrew własnej 
woli. Sytuacje takie predysponują do zakażenia HIV. Rola położnej w tej 
dziedzinie jest ogromna. Uświadomienie kobietom możliwości 
zabezpieczenia się nie tylko przed niechcianą ciążą, ale też przed 
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, powinno stanowić jedno 
z ważniejszych zadań pracy położnej. Tym bardziej, że położna 
środowiskowa doskonale zna warunki bytowe swych podopiecznych i 
dużo łatwiej nawiąże z nimi kontakt niż położne pracujące w szpitalach, 
znające je tylko z krótkiego tam pobytu. 

 
 

Podsumowanie 
 

Podsumowując okoliczności, w których położna pracująca z pacjentką 
ginekologiczną, rodzącą, położnicą bądź noworodkiem może mieć do 
czynienia z potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi, nasuwa się 
wniosek: zakażenie patogennymi ustrojami, w tym HIV, HBV i HCV, 
możliwe jest zawsze, gdy zakażone płyny ustrojowe pacjenta mają 
kontakt z krwią personelu medycznego. Może to mieć miejsce, gdy 
przerwana zostanie ciągłość powłoki skórnej w efekcie zakłucia lub 
skaleczenia. 
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 Ogromnej większości zakłuć i skaleczeń można 
uniknąć, eliminując ze swojej pracy pośpiech, 
niedbalstwo i złą organizację stanowiska pracy. 

 Podstawową zasadą obowiązującą w pracy powinno 
być zachowanie uniwersalnych środków ostrożności 
(rękawiczki, fartuch ochronny), w przypadku każdego 
kontaktu z wydzielinami i wydalinami organizmu 
pacjenta. 

 Nie lekceważyć drobnych skaleczeń i otarć naskórka na 
rękach. Zabezpieczać je nieprzemakalnym 
opatrunkiem i rękawiczkami. 

 Skrupulatnie przestrzegać zasad odkażania oraz 
sterylizacji narzędzi i sprzętu, zgodnie z zaleceniami 
producenta chemicznych środków dezynfekcyjnych. 

 Do mycia i sterylizacji ostrych narzędzi, mających 
kontakt z krwią lub innymi wydzielinami, 
przystępować w rękawiczkach i dopiero po wstępnej 
dezynfekcji (najlepiej w środku myjąco-
dezynfekującym). 

 Nie dotykać rękawiczkami ani narzędziami 
zabrudzonymi krwią i innymi płynami ustrojowymi, 
żadnego sprzętu w otoczeniu (klamek, kranów itp.). 

 
 

Specyfika oddziału pediatrycznego 
 

Opieka pielęgniarki pediatrycznej nad dzieckiem żyjącym z HIV nie-
znacznie różni się od opieki nad hospitalizowanym dorosłym pacjentem 
zakażonym wirusem HIV. Najważniejsze jest, by chronić przed zakaże-
niem samego siebie, współpracowników i innych chorych będących pod 
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naszą opieką. Nie należy jednak izolować dziecka i umieszczać 
w separatce tylko dlatego, że jest zakażone HIV. Jeśli jego stan zdrowia 
jest bardzo ciężki, a układ odpornościowy bardzo osłabiony, wtedy izola-
cja jest uzasadniona. Dziecko zakażone wirusem HIV, przebywające 
w szpitalu, wymaga specjalnej troski. W zależności od wieku i stanu 
zdrowia, powinno mieć zapewnione warunki podobne do tych, jakie mają 
dzieci niezakażone. U dzieci traktowanych inaczej bardzo często wystę-
pować mogą objawy zaburzeń psychicznych, np. agresywne zachowanie 
z tendencją do gryzienia i wyjątkowa napastliwość. Może to być wyrazem 
reakcji na przejawy odrzucenia dziecka przez środowisko. Dlatego, gdy 
przebywa ono na oddziale szpitalnym, należy zapewnić mu poczucie 
bezpieczeństwa i akceptacji. 

Możliwie jak najdłużej powinna być przy nim osoba z zespołu 
interdyscyplinarnego: pielęgniarka, lekarz, psycholog, rehabilitant, 
dietetyczka czy pracownik socjalny. Ten wielospecjalistyczny zespół 
powinien uzupełniać się, a jeśli to możliwe edukować dziecko i rodzinę w 
zakresie samopielęgnacji i samoopieki osoby żyjącej z HIV. Plan pracy 
pielęgniarki powinien uwzględniać czas na rozmowę z małym pacjentem 
tak, by nie wchodziła do jego pokoju tylko po to, by wykonać czynności 
pielęgniarskie. Należy dołożyć starań, by osoby zajmujące się 
karmieniem dziecka czy sprzątaniem stosowały uniwersalne środki 
ostrożności przed zakażeniem, gdyż jak wspomniano wcześniej, nie 
należy izolować chorych, lecz przecinać drogi szerzenia się zakażeń. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy zabezpieczaniu i 
wyrzucaniu zużytych opatrunków oraz sprzętu jednorazowego użytku. 
Umieszczać je trzeba w szczelnie zamykanych pojemnikach, bez 
możliwości dostępu przez dzieci. 

Osoby odwiedzające nie potrzebują odzieży ochronnej, chyba że 
asystują pielęgniarce w czynnościach przy dziecku. Jeśli rodzice są np. 
przeziębieni, pielęgniarka powinna im zalecić środki ostrożności, by nie 
narażać dziecka z obniżoną odpornością na dodatkowe infekcje. Rodzice 
powinni współpracować z personelem i uczestniczyć w leczeniu dziecka.  

 58 



 
Kontrola zakażeń w praktyce pielęgniarskiej 

Należy zwracać uwagę, by wszyscy współuczestniczący w opiece nad 
dzieckiem, myli ręce przed i po każdym kontakcie z nim. Tej czynności 
należy również uczyć dziecko, by mycie rąk stało się jego nawykiem.  

Oprócz znajomości i stosowania środków ostrożności 
przedstawionych wcześniej, personel medyczny powinien mieć wiedzę na 
temat istoty choroby i dróg jej przenoszenia. Edukacja powinna być 
prowadzona nie tylko w czasie szkoleń. Każda pielęgniarka powinna też 
kształcić się sama, korzystając z fachowej literatury. 

Tak jak dorośli pacjenci, również dzieci mają własne potrzeby 
zdrowotne, które muszą być zaspokajane. Należy je określić podczas 
przeprowadzania oceny pielęgniarskiej. Poniżej przestawimy potrzeby, 
które zasługują na szczególną uwagę, gdyż niezaspokojenie ich nie 
pozwoli na prowadzenie prawidłowej opieki pielęgniarskiej. 
 
 
Potrzeba bezpieczeństwa 
 

Obejmuje między innymi takie elementy, jak zapewnienie sobie 
bezpieczeństwa czy życia wolnego od trosk materialnych, stabilności, 
ochrony, porządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń. 
Niezaspokojenie tej potrzeby może spowodować u dziecka dodatkowy 
stres i obciążenie emocjonalne. W zależności od stanu zdrowia dziecka i 
jego poziomu intelektualnego, w najbardziej przystępny sposób należy 
przygotować dziecko do wykonywanej czynności czy zabiegu. 
Zapobiegnie to lękom i zmniejszy obawy dziecka. Wskazane jest, by 
zespół terapeutyczno-leczniczy miał stały skład, gdyż po okresie 
adaptacji, dziecko szybciej przyzwyczaja się i nabiera zaufania do osób z 
zespołu. 

Bardzo często czynności przy dziecku wykonuje się zespołowo, 
np. ktoś przytrzymuje dziecko przy zakładaniu wejścia dożylnego i 
podłączaniu wlewu kroplowego. Mimo zespołowego działania, nie należy 
zapominać o konieczności uzyskania przez zespół pełnej akceptacji 
dziecka. Łatwiej uzyskamy wówczas gotowość dziecka do współpracy. 
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Potrzeby fizjologiczne  
 

To podstawowe potrzeby przetrwania, zaspokojenia głodu, wody, 
tlenu, snu, czyli biologicznego funkcjonowania człowieka. Często sama 
choroba czy też proces leczenia stanowi zaburzenie w realizacji potrzeb 
fizjologicznych dziecka. Ważne jest, by w przypadku chorych dzieci, 
zaspokajając ich potrzeby fizjologiczne, zadbać również o zaspokojenie 
potrzeby czystości i higieny osobistej. Do przewijania małych dzieci 
najlepiej używać jednorazowych pieluszek, zapewniających uczucie 
suchości i niepowodujących podrażnień naskórka. Zabrudzone pieluszki 
są ważone, w celu prowadzenia bilansu płynów, a następnie wyrzucane 
do specjalnych worków i spalane. Stanom chorobowym występującym u 
dzieci często towarzyszy gorączka. Gdy wystąpi gorączka, natychmiast 
podajemy środek przeciwgorączkowy, ochładzamy dziecko stosując 
zimny okład, kąpiel schładzającą czy nawilżanie powietrza. Utrzymująca 
się gorączka prowadzi do zaburzeń metabolicznych, dlatego należy 
często zmieniać bieliznę pościelową i osobistą. Pielęgniarka pediatryczna 
kontrolując temperaturę ciała, powinna dobierać miejsca pomiaru 
ciepłoty w zależności od stanu zdrowia dziecka i możliwości 
fizjologicznych, np. dziecku z biegunką nie mierzymy temperatury 
w odbycie.  

Aby utrzymać odpowiednią temperaturę ciała, dziecko należy 
przykrywać i ubierać, w zależności od temperatury otoczenia. 
Odwodnieniu organizmu dziecka zapobiegniemy, jeśli zapewnimy mu 
dostateczną ilość płynów doustnych. 

Przez cały czas opieki, pielęgniarka powinna informować lekarza 
o stanie dziecka, by wspólnie z nim modyfikować plan opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej. 

Zespół terapeutyczny musi mieć świadomość, że zaspokojenie kolej-
nych potrzeb, tj. potrzeby afiliacji, szacunku i uznania, samorealizacji, 
jest niezwykle ważne w procesie powrotu do zdrowia lub nauki życia 
z chorobą. Potrzeby te związane są z relacjami człowieka z otoczeniem 
(nawiązywanie przyjaźni, akceptacji, przywiązania), uzyskaniem uznania 
we własnych oczach i oczach innych ludzi oraz samorealizacją. 
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Maslow twierdzi, że jeżeli nie zostaną zaspokojone potrzeby rzędu 
niższego, to nie może być mowy o zaspokojeniu potrzeb rzędu wyższego. 
O zachowaniu człowieka w głównej mierze decydują potrzeby niższego 
rzędu. Jeżeli nie są one zaspokojone, dominują nad pozostałymi 
potrzebami, spychając je na dalszy plan. Zachowanie homeostazy, czyli 
równowagi potrzeb, jest gwarantem powrotu dziecka do zdrowia, 
utrzymania zdrowia, jak również prawidłowego rozwoju. 

 
 

Specyfika pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-
rodzinnego 
 

Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, obecnie pielęgniarstwo 
w podstawowej opiece zdrowotnej, jest jedną z młodszych dziedzin 
zawodu. Po wprowadzeniu reformy zdrowia świadczenia w rodzaju 
podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa 
POZ (środowiskowo-rodzinnego) realizują podmioty, które podpisały 
umowy na realizację tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Podmioty te zwane Świadczeniodawcami zobowiązane są wykonywać 
umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w: 

 zarządzeniu (na dany rok) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, 
 rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazów świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
 rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie organizacji 
profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą, 
 ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, zwanych ogólnymi warunkami umów (ukazujące się 
jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia na dany rok), 
 rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.  

 
Tak więc świadczenia zdrowotne pielęgniarki środowiskowo-

rodzinnej (POZ) są realizowane przez pielęgniarki zatrudnione 
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w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, niepublicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej lub świadczące usługi w ramach gru-
powych lub indywidualnych praktyk pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. 

w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej określa „Zakres zadań pielęgniarki i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej”, gdzie zgodnie z częścią I, pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki 
zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową 
opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo-
neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu 
zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania 
świadczenia, w zakresie: 

1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 
2) świadczeń pielęgnacyjnych; 
3) świadczeń diagnostycznych; 
4) świadczeń leczniczych; 
5) świadczeń rehabilitacyjnych. 
 
Natomiast część II ww. rozporządzenia określa zakres zadań 

pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Pielęgniarka POZ wykonując swoją pracę współpracuje z poradniami, 

instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami wsparcia. Ma to 
ogromne znaczenie w opiece nad ludźmi, którzy mogą być przecież sero-
pozytywni. Pielęgniarka musi współpracować z całym zespołem terapeu-
tycznym po to, by zaplanować wspólną strategię działania. Wraz 
z pracownikiem socjalnym powinna podjąć działania integrujące pacjen-
ta z jego bliskimi, zapewniając mu jednocześnie świadczenia wspierające 
i pomoc socjalną. W ramach kontroli zakażeń pielęgniarka powinna, 
w podległym sobie rejonie zapobiegawczo-leczniczym, objąć opieką 
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przede wszystkim osoby zdrowe, propagując wśród tych potencjalnych 
pacjentów zdrowy styl życia. Jej zadaniem jest też wykrywanie osób zaka-
żonych bądź zagrożonych zakażeniem oraz wyszukiwanie tych, które 
potrzebują pomocy. Pielęgniarkę POZ powinna cechować fachowość. Jest 
ona odpowiedzialna za promowanie zdrowia, czyli mobilizowanie swych 
podopiecznych do dbania o własne zdrowie, szczególnie w sytuacji za-
grożenia HIV. Dlatego najważniejsze będzie takie edukowanie pacjenta 
i jego środowiska rodzinnego, by w sytuacji zagrożenia mogli podjąć 
działania, które je zminimalizują. Wiąże się to z nauką samoopieki 
i samopielęgnowania. Ujawnienie prawdy o zakażeniu HIV może 
w sposób dramatyczny wpłynąć na jakość życia pacjenta i jego zdolność 
opiekowania się sobą. 

Rolą pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej jest też przygotowanie 
społeczeństwa do zmiany mentalności i świadomości dotyczącej HIV 
i AIDS, by móc zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby. 
Pielęgniarka musi postrzegać człowieka jako psychofizyczną całość, a 
swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z innymi. Aby temu sprostać, 
niezbędna jest znajomość sposobów przenoszenia HIV i metod 
zapobiegania zakażeniu. Wiedzę należy nieustannie pogłębiać 
i aktualizować. Przez cały czas prowadzone są bowiem badania nad tą 
na razie nieuleczalną, przewlekłą chorobą. Każdy dzień może jednak 
przynieść nowe doniesienia o sposobach zapobiegania i leczenia osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

Pielęgniarka POZ powinna pomóc pacjentowi zrozumieć, dlaczego 
ujawnienie prawdy o zakażeniu może być korzystne w pewnych 
sytuacjach, a niewskazane w innych. Pielęgniarka obejmuje opieką całą 
rodzinę, poszczególnych jej członków oraz osoby samotne. Osoby 
zakażone HIV lub chore na AIDS, często są opuszczone przez rodzinę i 
najbliższych. Należy traktować je z godnością i zrozumieniem. 
Niejednokrotnie pielęgniarka stać się może dla chorego osobą najbliższą 
i tylko ona będzie mogła udzielić mu wsparcia. Musi być też świadoma, 
że w domu, gdzie jeden lub dwoje partnerów uległo zakażeniu HIV, może 
wystąpić przemoc. 
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Pielęgniarka środowiskowa pełni też funkcje pielęgnacyjne wobec 
podopiecznych w ich środowisku domowym. Dobiera właściwy model 
pielęgnacji, w zależności od stanu zdrowia pacjenta, ogólnej sytuacji 
rodzinnej oraz materialnej. Opiekuje się chorymi w ich środowisku 
domowym i osobami wymagającymi opieki terminalnej. Każdy zasługuje 
na to, by swoje ostatnie dni spędzić we własnym domu, najlepiej 
z najbliższymi. Wśród chorych, którymi opiekuje się pielęgniarka 
środowiskowa, coraz więcej osób może żyć z HIV. Nigdy nie mamy pełnej 
wiedzy, którzy pacjenci są zakażeni. Dlatego pielęgniarka powinna 
w czasie pracy zawsze zachowywać środki ostrożności. 

Wczesna interwencja oraz edukacja mogą zwiększyć zaangażowanie 
pacjenta w leczenie, polepszyć dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz 
hamować rozprzestrzenianie się choroby. 

W swej pracy pielęgniarka środowiskowo-rodzinna styka się z 
sytuacjami zagrożenia występującymi we wszystkich działach 
pielęgniarstwa. Ta różnorodność problemów wymaga większej czujności 
i bezwzględnego stosowania wszystkich środków kontroli zakażeń. 

Ze względu na specyfikę pracy w środowisku domowym istotną rolę 
w kontroli zakażenia HIV pełni neutralizacja użytego sprzętu i materiału 
opatrunkowego. Neutralizacja skażonego materiału w domu pacjenta 
stanowi problem, gdyż nie opracowano jednolitego modelu 
postępowania. Zgodnie z obecną wiedzą uzasadnione jest spalanie 
zużytego materiału. Wszystkie działania należy wykonywać bezpośrednio 
po zakończonym zabiegu. Zużyte igły i inne ostre narzędzia należy 
bezwzględnie umieścić w szczelnych, nieprzekłuwalnych pojemnikach, 
wypełnionych do 2/3 pojemności i oznakować: „materiał zakaźny”. Tak 
zabezpieczony sprzęt należy dostarczyć do miejsca składowania 
odpadów medycznych. Każdy świadczeniodawca musi mieć podpisaną 
umowę z firmą utylizującą odpady medyczne (materiał zakaźny).  
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Kontrola zakażeń w praktyce pielęgniarskiej 

 
 

Zużytego ostrego sprzętu nigdy nie należy zostawiać 

w domu pacjenta. 

 
 

Bielizna z widocznymi śladami zabrudzenia krwią lub innymi płynami 
ustrojowymi powinna być zdezynfekowana, następnie prana przez 
25 minut, w gorącej wodzie z proszkiem lub mydłem do prania, w 
temperaturze powyżej 70oC. 

W opiece nad chorym w domu, wszystkie środki ochrony 
indywidualnej należy stosować tak jak na oddziałach szpitalnych. 

Ze względu na specyfikę pracy w terenie, w kontroli zakażeń ważna 
jest dezynfekcja rąk środkami odkażającymi oraz mycie rąk pod bieżącą 
wodą. Do wycierania rąk należy stosować wyłącznie ręczniki 
jednorazowego użytku. Wszystkie czynności pielęgnacyjne muszą być 
wykonywane w czystym fartuchu ochronnym (najlepiej jednorazowym). 
Najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie pielęgniarkom pracującym w 
środowisku domowym chorego odpowiednio wyposażonego środka 
transportu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadwiga Łyszczarczyk – pielęgniarka, promotor zdrowia, pedagog 
specjalny, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  
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III 
ROZDZIAŁ 

 
 
Beata Zawada 
 
 
 

Postępowanie po ekspozycji na HIV  
 
 
 

Profilaktyka zakażeń HIV 
– zawodowych i pozazawodowych 

 
 
Działania przedekspozycyjne 
 

Podstawowym przeciwdziałaniem ekspozycji zawodowej jest właściwa 
higiena pracy i świadomość możliwości zakażenia. Każda osoba (każdy 
pacjent) powinna być traktowana jako potencjalne źródło zakażenia.  
 

Najbardziej narażone na ekspozycję zawodową są osoby mające stały 
lub częsty kontakt z materiałem biologicznym:  

 lekarze specjalizacji zabiegowych,  
 pielęgniarki i położne,  
 pracownicy stacji dializ,  
 pracownicy laboratoriów diagnostycznych,  
 pracownicy służb ratowniczych,  
 osoby sprzątające w placówkach ochrony zdrowia,  
 stomatolodzy,  
 pracownicy prosektoriów itp. 
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Pracownicy ochrony zdrowia i innych służb ratowniczych, medycz-
nych itp. powinni: 

 rutynowo używać rękawic, zmieniać je po kontakcie z każdym 
pacjentem, 
 używać długich fartuchów, masek, okularów, ochraniaczy twarzy, 
które zwiększają bezpieczeństwo pracy, 
 transportować pościel do prania w szczelnych torbach, 
 dezynfekować odpady przed ich usunięciem,  
 dezynfekować narzędzia przed sterylizacją, 
 dbać o skupienie przy wykonywaniu czynności zabiegowych, 
operacyjnych i diagnostycznych do końca zadania. 

 
Narażenie zawodowe na czynniki zakaźne dotyczy najczęściej wirusów 

HIV, HBV i HCV. Potencjalnym źródłem infekcji HIV, HBV czy HCV jest 
każdy materiał biologiczny mogący zawierać wystarczającą do zakażenia 
liczbę kopii wirusa.  

Najbardziej niebezpiecznym źródłem wirusów w codziennej 
praktyce zawodowej jest krew. Inne materiały biologiczne potencjalnie 
zakaźne to: nasienie, preejakulat, wydzielina pochwy, mleko kobiece, 
płyny: mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, osierdziowy, otrzewnowy, 
owodniowy, maź stawowa oraz każdy materiał biologiczny, który zawiera 
krew oraz każda oddzielona tkanka lub narząd, komórki lub hodowle 
tkankowe zawierające HIV, pożywki oraz inne roztwory zawierające HIV 
lub HBV lub HCV.  
 

Ryzyko zakażenia po zakłuciu zanieczyszczoną igłą iniekcyjną 
wynosi dla:  
 HBV =   od 7 do 30%,  
 HCV =   od 5 do 15%  
 HIV   =   0,32%. 

 
Materiałem zakaźnym nie są: 
 ślina, łzy, 
 pot, 
 mocz, 
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Postępowanie po ekspozycji na HIV 

 kał osoby zakażonej HIV, chyba że znajduje się w nich domieszka 
krwi, ale wówczas to krew jest materiałem zakaźnym. 

 
Ekspozycja zawodowa jest to narażenie na zakażenie różnymi 

drobnoustrojami, m.in. wirusem HIV, HBV, HCV na skutek kontaktu z 
materiałem biologicznym podczas wykonywania pracy zawodowej (w 
opiece zdrowotnej, u pracowników policji, służb więziennych, służb 
sprzątających), jak na przykład: 

 zakłucie igłą zanieczyszczoną materiałem potencjalnie zakaźnym, 
 zakłucie igłą nieznanego pochodzenia w trakcie sprzątania, 
 powierzchowna rana bez widocznego krwawienia, ale powstała na 
skutek zranienia skażonym narzędziem,  
 skaleczenie skalpelem lub innym narzędziem chirurgicznym,  
 wcześniej nabyte skaleczenie bądź rana, która miała kontakt 
z krwią lub płynem ustrojowym,  
 kontakt błon śluzowych, spojówek z materiałem biologicznym – 
potencjalnie zakaźnym, 
 pokąsanie,  
 wstrzyknięcie krwi bądź płynu ustrojowego, 
 parenteralna ekspozycja na skażone próbki laboratoryjne. 

 
Profilaktyka po ekspozycji związanej z wykonywaniem pracy 

zawodowej stosowana jest najczęściej u pracowników opieki zdrowotnej, 
ale powinna być także stosowana u pracowników zatrudnionych w takich 
służbach jak straż pożarna i policja oraz incydentalnie u innych osób, 
spoza wyżej wymienionych kręgów.  

Ekspozycja pozazawodowa-wypadkowa jest to narażenie na zakażenie 
HIV niezwiązane z wykonywaniem obowiązków zawodowych, tzn. takich, 
do których doszło w konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń jak np.: 

 gwałt,  
 przypadkowe zakłucie igłą zanieczyszczoną materiałem 
potencjalnie zakaźnym – nieznanego pochodzenia poza pracą, 
 zranienia odniesione w trakcie napaści i bójki itp. 
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Celowość stosowania profilaktyki zakażeń poekspozycyjnych po-
twierdza fakt, iż dzięki zastosowaniu leków antyretrowirusowych 
(ARV) w celach profilaktycznych, nie zarejestrowano w Polsce 
żadnego przypadku zakażenia HIV po zawodowym lub 
pozazawodowym (wypadkowym) narażeniu na zakażenie. 

Ekspozycja, czyli narażenie na zakażenie HIV, jest zdarzeniem 
uznawanym jako wypadek w pracy i zgodnie z Kodeksem Pracy art. 229 
§ 6 „...Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy”.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.), zgodnie zapisem art. 41 ust. 5. – 
„Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim 
wirusem niedoboru odporności HIV, do której dosz o w wyniku 
wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest 
finansowane przez pracodawcę albo zlecającego pracę”. 

ł

Ministerstwo Zdrowia pokrywa tylko koszty zakupu leków 
antyretrowirusowych wykorzystywanych w postępowaniu 
poekspozycyjnym pozazawodowym (wypadkowym) na zakażenie HIV 
(zgodnie z programem polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pod 
tytułem: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w 
Polsce na lata 2010-2011”). Leki antyretrowirusowe na zabezpieczenie 
ekspozycji pozazawodowych na HIV są dostępne przez całą dobę w 
ośrodkach referencyjnych realizujących program leczenia ARV. 

 
 

Co należy zrobić bezpośrednio po zakłuciu 
(skaleczeniu) ostrym narzędziem 

zanieczyszczonym krwią zakażoną HIV? 
 

Ryzyko zakażenia można znacząco zmniejszyć poprzez szybkie i 
właściwe postępowanie po wypadku, w którym nastąpił kontakt z 
materiałem zakaźnym. 
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Postępowanie po ekspozycji na HIV 

Natychmiast po ekspozycji: 
 Skórę po naruszeniu jej ciągłości (miejsce zakłucia igłą do iniekcji 
lub skaleczenia ostrym narzędziem) należy przemyć dużą ilością 
wody z mydłem. Nie udowodniono, by środki dezynfekcyjne były 
bardziej skuteczne. 
 W przypadku ekspozycji błon śluzowych nie należy używać 
środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60-
90%. 
 Oko należy przepłukać kilkakrotnie czystą wodą lub roztworem 
soli fizjologicznej. 
 Śluzówki jamy ustnej i nosa płuczemy wielokrotnie czystą wodą. 
Ryzyko zakażenia poprzez kontakt zakażonej krwi z błonami 
śluzowymi jest niewielkie, wskazane jest więc zachowanie w takiej 
sytuacji spokoju i rozsądku. 
 Krew rozpryśniętą na skórze przemywamy wodą z mydłem. 

 
Nie należy wyciskać rany ani hamować krwawienia!!! Chyba że duże 

krwawienie z rany zagraża zdrowiu lub życiu. 
 
Po ekspozycji należy: 
 Pobrać krew od osoby eksponowanej i wykonać badanie w 
kierunku zakażenia HIV, HBV i HCV (oznaczyć przeciwciała anty-
HIV, anty-HCV i anty-HBV), u osób szczepionych przeciw WZW 
typu B oznaczyć miano przeciwciał anty-HBs, 
 Pobrać krew od osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia 
i za jej zgodą oznaczyć przeciwciała anty-HIV, anty-HCV i anty-
HBV. 
 U osoby eksponowanej zastosować profilaktykę przeciwko 
zakażeniom HIV, HBV,  
 U kobiet wskazane jest wykonanie testu ciążowego.  

 
Jeśli wiadomo, że krew lub potencjalnie zakaźne płyny ustrojowe 

pochodziły od pacjenta zakażonego HIV, wówczas dostępne informacje 
o stadium infekcji (bezobjawowe, AIDS, liczba komórek CD4, wiremia, 
wcześniejsze i obecne leczenie antyretrowirusowe) powinny zostać włą-
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czone do rozważań o wyborze właściwego zestawu leków antyretrowiru-
sowych.  

Jeśli informacje te nie są dostępne natychmiast, profilaktyka 
poekspozycyjna, jeśli jest ona wskazana, powinna być rozpoczęta 
możliwie szybko. Ewentualne zmiany leków antyretrowirusowych 
mogą być dokonane później. 

Gdy nie jest znany pacjent, od którego pochodziła krew lub 
potencjalnie zakaźny płyn ustrojowy, wówczas wskazana jest ocena 
okoliczności, w jakich nastąpiła ekspozycja.  

Pewne sytuacje, jak i rodzaj ekspozycji, sugerować mogą większe lub 
mniejsze ryzyko. Ważna jest ocena częstości występowania zakażeń HIV 
w populacji, z której pochodził potencjalnie zakaźny materiał. Jeśli 
ekspozycja nastąpiła na przykład w obszarze, gdzie jest wiele osób 
stosujących dożylnie środki odurzające lub na oddziale, gdzie 
hospitalizowani są pacjenci z AIDS, ryzyko jest większe niż w domu 
opieki dla ludzi starszych. 

Badanie igieł lub innych ostrych narzędzi, które były powodem 
ekspozycji zawodowej, niezależnie od tego, czy pacjent „źródło” był 
znany czy nie, nie jest zalecane. Zarówno niezawodność, jak i 
interpretacja wyników uzyskiwanych w takich okolicznościach są 
nieznane, a badania mogą stwarzać dodatkowe ryzyko dla wykonujących 
je osób. 

Jeśli nie są dostępne informacje o zakażeniu pacjenta, a istnieją 
wskazania do stosowania profilaktyki poekspozycyjnej, nie należy 
opóźniać jej rozpoczęcia. Zawsze możliwe jest przerwanie stosowania 
leków, gdy sytuacja się wyjaśni. 

Decyzje o postępowaniu poekspozycyjnym powinny być 
podejmowane zawsze na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.  

Dobrze byłoby, aby w ocenie ryzyka poszczególnych sytuacji, 
pracownikowi ochrony zdrowia pomógł lekarz mający doświadczenie i 
wiedzę w tym zakresie.  

W naszych warunkach, w Polsce, wskazane jest, aby eksponowany na 
HIV pracownik ochrony zdrowia jak najszybciej skontaktował się 
z lekarzem zajmującym się terapią osób zakażonych HIV (ośrodki 
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referencyjne prowadzące leczenie ARV), który pomoże w oszacowaniu 
ryzyka, a także w podjęciu decyzji o ewentualnym zastosowaniu leków 
antyretrowirusowych. 

Prawdopodobieństwo zakażenia HIV zależy od wielu czynników. Tak 
jak w przypadku innych chorób zakaźnych jednym z ważniejszych jest 
ilość wirusa: niebezpieczeństwo zakażenia jest tym większe, z im większą 
liczbą zakaźnych cząstek wirusa miał miejsce kontakt.  

Wiadomo, że wirusa HIV najwięcej jest na początku zakażenia 
(infekcja pierwotna, ostra choroba retrowirusowa), jeszcze przed 
pojawieniem się przeciwciał anty-HIV, a później w stadium AIDS.  

Innymi istotnymi czynnikami są: zakaźność (wirulencja) szczepu 
wirusa, przeniesienie nie tylko wolnego wirusa, ale także komórek 
zakażonych HIV oraz stan układu immunologicznego osoby narażonej 
na zakażenie. Niekiedy wystarczyć może pojedynczy kontakt z HIV, 
czasem zaś liczne ekspozycje mogą nie mieć żadnych następstw. 
Średnie ryzyko zakażenia: w następstwie skaleczenia (zakłucia) 

narzędziem zanieczyszczonym krwią zakażoną HIV wynosi: 0,32%.  
 
 

Czynniki wpływające na ryzyko zakażenia 
po parenteralnej zawodowej ekspozycji na HIV 

 

Czynnik Ryzyko zakażenia HIV 
(średnia: 0,32%) 

Głębokie zakłucie igłą o szerokim świetle 16-krotnie większe 

Widoczna krew na kaleczącym narzędziu 5-krotnie większe 

Pacjent w trakcie ostrej choroby 
retrowirusowej lub w zaawansowanym 
stadium AIDS 

6-krotnie większe 

Profilaktyczne przyjmowanie tylko jednego 
leku ARV: zydowudyny (AZT, Retrovir) 
przez pracownika ochrony zdrowia 

79-krotnie mniejsze 
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Ryzyko zakażenia HIV, w wyniku kontaktu błon śluzowych i skóry 

z krwią zawierającą HIV, zależy także od objętości krwi i stadium infekcji 
HIV pacjenta (czyli od liczby cząstek wirusa w jego krwi). Ryzyko 
zakażenia jest prawdopodobnie większe, gdy kontakt ze skórą jest długi, 
obejmuje rozległe jej obszary lub miejsca, w których jej integralność 
naruszona jest w widoczny sposób (to znaczy kiedy widoczne są świeże 
otarcia, pęknięcia, zmiany zapalne lub otwarte rany). 

 
Stosowanie barier mechanicznych i rękawic opisano w rozdziale I. 
 
 

Kiedy należy rozpocząć profilaktykę 
poekspozycyjną i jak długo ją stosować? 

 
Wszyscy eksperci zajmujący się profilaktyką poekspozycyjną 

sugerują, iż profilaktykę poekspozycyjną należy rozpocząć tak szybko, 
jak tylko to możliwe, najlepiej w ciągu 1 – 2 godzin od kontaktu z HIV. 

Profilaktyka poekspozycyjna na zakażenie HIV polega na 
przyjmowaniu leków antyretrowirusowych przez okres 28 dni lub do 
momentu wykluczenia zakażenia u źródła ekspozycji. W przypadku 
potwierdzenia zakażenia HIV lub braku możliwości wykluczenia 
zakażenia HIV u osoby będącej źródłem ekspozycji, osoba eksponowana 
powinna przyjąć w ciągu 1-2 godzin od ekspozycji leki 
antyretrowirusowe: COMBIVIR (zawierający w jednej tabletce 2 leki 
antyretrowirusowe: zydowudynę – Retrovir i lamiwudynę – 3TC) 
+ inhibitor proteazy lub TRUVADĘ (zawierający w 1 tabletce: tenofovir 
– Viread i emtricitabine – Emtriva) + inhibitor proteazy. 

U kobiet w wieku rozrodczym konieczne jest wykonanie testu ciążo-
wego przed wdrożeniem leczenia antyretrowirusowego. Ciąża nie jest 
bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia tej terapii, ale niektó-
re leki antyretrowirusowe są niewskazane do stosowania, zwłaszcza 
w pierwszym trymestrze ciąży. Decyzję o leczeniu ARV powinna podjąć 
kobieta w oparciu o informacje uzyskane od lekarza na temat ewentual-
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nego zagrożenia płodu związanego z leczeniem antyretrowirusowym 
(szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży). 

Wyboru leków antyretrowirusowych dla konkretnej osoby powinien 
dokonać, w razie możliwości, specjalista z zakresu terapii osób 
zakażonych HIV. Leki mają przecież działania uboczne. Leki 
antyretrowirusowe wchodzą też w interakcje z lekami przyjmowanymi z 
innych przyczyn, także lekami kupowanymi bez recepty. Niektóre z 
interakcji mogą obniżyć stężenie leków antyretrowirusowych, tak że 
przestaną one działać. Inne z kolei mogą doprowadzić do wzrostu 
stężenia leków ARV w surowicy, które mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia, a nawet życia. 

Niektórych leków antyretrowirusowych, stosowanych w terapii osób 
zakażonych HIV, nie powinno się stosować u osób niezakażonych. Na 
przykład Newirapina częściej powoduje niebezpieczne dla życia działania 
niepożądane u osób z wysoką liczbą komórek CD4. 
 

Do czasu wykluczenia zakażenia HIV (przez pierwsze 3 miesiące od 
wypadku, do uzyskania wyniku ujemnego testu na HIV) należy: 

 zachować wstrzemięźliwość seksualną lub przestrzegać zasad 
bezpieczniejszego seksu (m.in. stosować prezerwatywy), 
 nie zachodzić w ciążę, 
 nie karmić piersią, 
 wstrzymać się od oddawania krwi, plazmy, nasienia i tkanek.  

 
U osób, u których zastosowano leczenie ARV, należy w czasie 

zażywania leków monitorować jeden raz w tygodniu morfologię krwi 
oraz parametry oceniające funkcje wątroby, trzustki i nerek. 
 

Testy w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV należy wykonać 
jeszcze po 6 miesiącach od wypadku, w którym mogło dojść do zakażenia 
HIV. W przypadku ryzyka zakażenia równocześnie HIV i HCV wskazane 
jest sprawdzenie obecności przeciwciał anty-HIV jeszcze po 12 
miesiącach. 
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Więcej informacji na temat profilaktyki poekspozycyjnej znaleźć 
można na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS – 
www.aids.gov.pl – w zak adce „Informacje dla lekarzy”. ł
 

Lista ośrodków referencyjnych leczących osoby żyjące z HIV 
i chore na AIDS – w wykazie na końcu poradnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beata Zawada – lekarz medycyny, pediatra, Główny Specjalista 
ds. Programu Leczenia ARV w Krajowym Centrum ds. AIDS.  
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IV 
ROZDZIAŁ 

 
 
Beata Zawada 
 
 
 

System zintegrowanego leczenia 
specjalistycznego – antyretrowirusowego 

dla pacjentów żyjących z wirusem 
HIV i chorych na AIDS w Polsce 

 
 
 

„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” 
jest jedną z głównych części Krajowego Programu Zwalczania AIDS 
i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Ma na celu zapewnienie leczenia 
antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności, 
u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. Przedmiotem 
finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup leków 
antyretrowirusowych, testów monitorujących terapię ARV oraz 
szczepionek dla dzieci i noworodków urodzonych przez matki zakażone 
HI

i są w drodze konkursu ofert przeprowadzonego 
pr

V.  
Koordynatorem tego programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS, 

na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. 
w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 
Zakażeniom HIV (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1590). Realizatorzy 
programu wyłanian

zez Krajowe Centrum ds. AIDS. 
Zakażenie HIV, choć nadal jest nieuleczalne, w świetle dzisiejszego 

stanu wiedzy medycznej jest chorobą przewlekłą poddającą się leczeniu. 
Stało się tak dzięki wprowadzeniu skojarzonego leczenia antyretrowiru-

 77 



sowego, tzw. wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej – leczenie 
kombinacją kilku leków antyretrowirusowych (ang. Highly Active Antire-
troviral Therapy – HAART), co miało miejsce w roku 1996. Wprowadze-
nie leczenia spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spa-
dek śmiertelności z powodu AIDS. Ma ono również znaczenie profilak-
tyczne, gdyż u osób objętych terapią antyretrowirusową (ARV) dochodzi 
do zmniejszenia ilości krążącego we krwi wirusa, co powoduje zmniej-
sze

 
sta

i chorych na AIDS 
zan

2001 roku, w ramach programu zdrowotnego 
Mi

nie zakaźności tych osób.  
Ponadto, jak wykazują badania farmakoekonomiczne, leczenie 

antyretrowirusowe jest ekonomicznie efektywne, gdyż zmniejsza 
całkowite koszty wydatkowane na leczenie osób żyjących z HIV oraz 
pozwala na wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich. Dostęp do 
środków medycznych, w kontekście pandemii takiej jak HIV/AIDS, jest 
jednym z najważniejszych elementów działań zmierzających do 
osiągnięcia coraz pełniejszej realizacji prawa wszystkich ludzi do 
najwyższych możliwych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego. 
O korzyściach płynących ze stosowania leczenia HAART można 
pośrednio wnioskować z danych epidemiologicznych, mówiących o

bilizacji liczby zachorowań na AIDS i zauważalnym spadku 
śmiertelności z powodu AIDS w ostatnich latach.  

W celu zapewnienia jednolitego dostępu do leczenia ARV w latach 
1999 – 2000 leczenie to było realizowane w Polsce w ramach tzw. 
procedur wysokospecjalistycznych. Na podstawie umów zawartych 
między Ministerstwem Zdrowia a 12 ośrodkami referencyjnymi 
prowadzącymi opiekę stacjonarną i ambulatoryjną nad ludźmi żyjącymi 
z HIV, leczeniem objęto łącznie grupę około 1100 osób. Po wprowadzeniu 
systemowego leczenia pacjentów zakażonych HIV 

otowano od roku 1999 spadek zapadalności na AIDS, który można, 
przynajmniej częściowo, odnieść do prowadzonego leczenia ARV.  

Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów 
Polski jest prowadzone od 

nisterstwa Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących 
z wirusem HIV w Polsce”.  
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Program ten jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynaro-
dowymi (podjętymi na szczeblu globalnym, regionalnym, w tym Deklara-
ją Milenijną, Deklaracją Zobowiązań, protokołami Światowej Organiza-
ji Zdrowia, zaleceniami Rady Europy, prawem wspólnotowym UE, zasa-

dą

 

opart
dokum
 iego, Rady, 

miczno-Społecznego i Komitetu 
nii Europejskiej i krajach 

 

 

 awie HIV/AIDS (Declaration 

2001; 

 

ych w czerwcu 2000 
roku; 

ational Conference 

 

c
c

 „Trzech Jedności”). 
 

Strategia Państwa w walce z epidemią HIV/AIDS 
 

W tworzeniu stabilnej strategii Państwa w walce z epidemią HIV/AIDS 
o się m.in. na rekomendacjach zawartych w następujących 

entach i deklaracjach:  
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejsk
Europejskiego Komitetu Ekono
Regionów Zwalczanie HIV/AIDS w U
sąsiednich w latach 2009-2013, 26 października 2009 r.; 
Deklaracja Wileńska, UE 2004; 
Deklaracja Dublińska WHO, UE 2004; 
Deklaracja Zobowiązań w spr
of Commitment on HIV/AIDS), przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne podczas Sesji Specjalnej ONZ poświęconej walce z epidemią 
HIV/AIDS w dniu 27 czerwca 
 Cele rozwoju zawarte w Deklaracji Milenijnej (The United Nations 

Millennium Declaration), przyjętej przez ONZ podczas 55. Sesji 
ONZ we wrześniu 2000 roku; 
Pekińska Deklaracja Działań (Beijing Platform for Action), 
Pekin 1995 oraz późniejsze inicjatywy i działania mające na celu 
wdrażanie Deklaracji Pekińskiej i Platformy na Rzecz Działania 
(Platform for Action) przyjętych podczas 23. Sesji Specjalnej 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczon

 Program Działań z Międzynarodowej Konferencji Ludności 
i Rozwoju (Programme of Action of the Intern
on Population and Development – Kair 1994).  
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Za
z epide

 

p

HIV (Dz. U. 05.189.1590) – na podstawie którego został 

zania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 

 ych przeznaczanych 

  z organizacjami społeczeństwa 

 władz lokalnych do realizacji strategii państwa w 

rogramu walki z epidemią na poziomie 

  istniejącego systemu zapobiegania zakażeniom HIV, 
 edukację społeczeństwa, ochronę i promocję praw człowieka; 

UNAI Komisję Europejską koncepcję Trzech 
Jedno h działań 
wy

1. 
IDS. 

2. Opracowania krajowych programów działań HIV/AIDS. 

pewnienie właściwej realizacji polityki państwa w zakresie walki 
mią HIV/AIDS realizowane jest m.in. poprzez: 

wytyczenie polityki państwa na poziomie rządowym, poprzez 
rzyjęcie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 

r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 
Zakażeniom 
opracowany Harmonogram realizacji Krajowego Programu 
Zwalc
2011, zaakceptowany 31 października 2006 r. na posiedzeniu Rady 
Ministrów, 
 stworzenie ogólnopolskiej sieci specjalistycznych ośrodków terapii 
ARV, 
systematyczny wzrost nakładów finansow
z budżetu państwa na leczenie ARV, 
współpracę sektora rządowego
obywatelskiego, działającymi na polu walki z epidemią HIV/AIDS, 
poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe, 
włączenie 
zakresie walki z epidemią HIV/AIDS,  
 powołanie wojewódzkich koordynatorów odpowiedzialnych 
za wdrażanie Krajowego P
lokalnym, 
usprawnienie

wzmocnienie roli kobiet, 
 zapewnienie zintegrowanego systemu opieki nad osobami żyjącymi 
z HIV/AIDS. 

 
W wymiarze wewnętrznym Polska realizuje proponowaną przez 

DS i wspieraną przez 
ści (Three Ones), zakładającą, że do efektywnyc

mierzonych w HIV/AIDS potrzeba następujących środków: 
Ustanowienia na szczeblu państwa instytucji koordynującej 
w sprawach HIV/A
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3. Ustanowienia całościowego państwowego systemu monitoringu 
i ewaluacji sytuacji epidemiologicznej, działań medycznych 

 
Im
 

1. 

3. 
w, stanowi sytuację o charakterze kryzysu globalnego 

ólnoty, 

4. 
ć krajów 

5. ąca się epidemia HIV/AIDS stanowić będzie 
poważną przeszkodę na drodze do realizacji celów rozwoju 

ę i leczenie oraz zwiększają 
niekorzystny wpływ epidemii na wspólnoty i narody, na co również 

 

i prewencyjnych. 

plikacje społeczne problemu 

Na koniec 2009 roku na całym świecie żyło około 34 miliony ludzi 
z HIV/AIDS, z czego 90% w krajach rozwijających się. 

2. Epidemię HIV/AIDS uważa się za stan wymagający 
natychmiastowego działania, który zagraża rozwojowi, spójności 
społeczeństw, politycznej stabilności, bezpieczeństwu oraz 
przewidywanej długości życia, stan destrukcyjnie działający na 
gospodarkę. 
Ogólnoświatowa epidemia HIV/AIDS, poprzez swój niszczycielski 
zasięg i wpły
oraz jest jednym z najważniejszych wyzwań dla życia i godności 
ludzkiej, jak i dla skutecznego korzystania z pełni praw człowieka. 
Podważa społeczny i gospodarczy rozwój świata oraz uderza w 
społeczeństwo na każdym jego szczeblu – narodu, wsp
rodziny i jednostki.  
Epidemia HIV/AIDS dotyka wszystkich ludzi, bogatych i biednych, 
bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry. Ludnoś
rozwijających się narażona jest na zakażenia w największym 
stopniu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży 
i dzieci. 
Wciąż rozprzestrzeniaj

ogólnoświatowego, które przyjęto podczas Szczytu Milenijnego.  
6. Dyskryminacja i odrzucenie, jak również brak poufności 

utrudniają zapobieganie, opiek

należy zwrócić szczególną uwagę.  
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Rok 2010 jest dziesiątym rokiem realizacji Programu Zdrowotnego 
Ministerstwa Zdrowia, który koordynowany jest przez Krajowe Cen-
tru

yteria medyczne, w stosunku do których możliwość objęcia 
pro

pozycyjne po narażeniu na zakażenie HIV po ekspozycjach 
po

w

ejskiej, którym przysługują świadczenia 
zd

ą je 
wy

etrowirusowym mogą być objęci pacjenci zakwalifi-
kowani do wszystkich grup świadczeniobiorców (w tym przebywający 
w zakładach penitencjarnych), uprawnieni do leczenia zgodnie z ustawą 

m ds. AIDS.  
 

Programem zdrowotnym Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie 
antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 
2011” objęte są wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS 
spełniające kr

gramem polityki zdrowotnej nie pozostaje w sprzeczności z aktualnie 
obowiązującym prawodawstwem.  

Programem objęte są również kobiety ciężarne zakażone HIV oraz 
noworodki urodzone z matek zakażonych HIV, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie standardami. Poza leczeniem ARV osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS, program obejmuje postępowanie 
poeks

zazawodowych wypadkowych.  
Obywatele Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego – UOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii 
podlegający ubezpieczeniu powszechnemu w którymkolwiek z wyżej 

ymienionych krajów, mają prawo do bezpłatnego korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, w tym również do leczenia 
antytretrowirusowego. Koszty leczenia pokrywa wtedy właściwa 
instytucja ubezpieczająca.  

Obywatele Wspólnoty Europ
rowotne w Polsce podlegają tym samym zasadom kwalifikacji do 

leczenia lub jego kontynuacji jak obywatele Polski, zgodnie z programem 
zdrowotnym Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób 
żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”. Dla wszystkich 
zakwalifikowanych pacjentów leczenie ARV jest bezpłatne, prowadz

sokospecjalistyczne ośrodki (kilkanaście na terenie całego kraju) 
wyłonione przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w drodze konkursu na 
realizatorów Programu leczenia ARV.  

Leczeniem antyr
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z d
 ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).  

w pań
obowi
Państ

 

prawn

zenia społecznego w 
stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących 

 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

 
Sp

Gosp
i Szwa ia ze świadczeń opieki zdrowotnej 
fin
antyr

1) olski na podstawie wizy 

2) osoby, które w Polsce uzyskały status uchodźcy lub ochronę 

 EFTA – Eu-

nia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych

Również obywatele Polski, zakażeni HIV, uczący się, pracujący itp. 
stwach Wspólnoty Europejskiej, w których objęci są 
ązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą się w tych 

wach leczyć antyretowirusowo. 

Zakres należnych świadczeń wyznaczają trzy podstawowe akty 
e: 
 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpiec

działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin 
przemieszczających się we wspólnocie. 
 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 1972 r. – 
rozporządzenie wykonawcze. 
 Ustawa z dnia 27
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

ośród cudzoziemców pochodzących spoza Europejskiego Obszaru 
odarczego (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia) 
jcarii, możliwość korzystan

ansowanych ze środków publicznych, w tym ubiegania się o terapię 
etrowirusową, mają: 
osoby, które przebywają na terytorium P
w celu wykonywania pracy, na podstawie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 
Europejskich lub zgody na pobyt tolerowany,  

uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej, oraz 
zamieszkujący na terenie RP członkowie ich rodzin, 

3) osoby legalnie zamieszkujące na terytorium państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Norwegia, Szwajca-
ria, Lichtenstein i Islandia), oraz członkowie ich rodzin, 

 
pod warunkiem, że podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie (w Narodowym 
Funduszu Zdrowia, na podstawie pisemnego wniosku, pod warunkiem 
posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

olskiej).  
 

s 
uc
m.in.  zdrowotne. Tym zaś, którzy 
ub
doręc
postę
medy
 

Po
następ
Szwaj

1) iów doktoranckich oraz 
iązkowy staż, 

stulantom, nowicjuszom i 
juniorystom zakonów i ich odpowiednikom przebywającym na 

podstawie wizy, 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na 
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejs olerowany, lub osobom, 
które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

lskiego oraz kursy przygotowawcze 

P

Cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statu
hodźcy lub ochronę uzupełniającą, udziela się pomocy polegającej 

na opłacaniu składki na ubezpieczenie
iegają się o nadanie statusu uchodźcy do 2 miesięcy (maksymalnie) od 

zenia ostatecznej decyzji w tej sprawie, a w przypadku gdy 
powanie zostało umorzone – przez okres 14 dni przysługuje opieka 
czna w takim samym zakresie, jak osobom ubezpieczonym. 

nadto, możliwość ubiegania się o leczenie ARV przysługuje 
ującym grupom cudzoziemców pochodzących spoza EOG i 

carii: 
studentom i uczestnikom stud
absolwentom odbywającym obow

2) członkom zakonów oraz alumnom wyższych seminariów 
duchownych i teologicznych, po

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

kich, zgody na pobyt t

albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, 
3) odbywającym staż adaptacyjny, 

4) odbywającym kursy języka po
do podjęcia nauki w języku polskim,  
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– pod warunkiem, że ubezpieczają się dobrowolnie.  
 
 

Cele programu 
 

orzystanie dostępnych leków antyretrowirusowych służących 
oprawie i ratowaniu życia pacjentów. Zgodnie z założeniami Programu, 
oszt leczenia ARV i diagnostyki specjalistycznej jednego dorosłego 

ku to około 42 000 zł. 
W ramach realizacji Programu Krajowe Centrum ds. AIDS zawarło 

ówkami prowadzącymi terapię ARV, tj. 
be
się
te
zało 3500 zł, w przeliczeniu na jednego 

acjenta na jeden miesiąc.  

 
Cele 
 
1. 

Polski jest prowadzone od 2001 r., w ramach programu polityki 
 

osó
 
2. Cel zegółowe: 

 Zmniejszenie częstości zakażeń HIV w populacji Polaków. 

Celem programu jest leczenie antyretrowirusowe zakażonych HIV 
oraz zmniejszenie zapadalności i śmiertelności z powodu AIDS w 
populacji osób żyjących z HIV w Polsce.  

Strategia leczenia antyretrowirusowego jest tak prowadzona, by przy 
wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, możliwe 
było wyk
p
k
pacjenta w ciągu ro

stosowne umowy z plac
zpośrednimi realizatorami Programu, w ramach których zobowiązało 
 do przekazywania leków antyretrowirusowych i specjalistycznych 

stów diagnostycznych do monitorowania terapii (zgodnie z 
żeniami programu) do kwoty 

p
 

programu  

Kontynuacja programu 
Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów 

zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe
b żyjących z wirusem HIV w Polsce”. 

e główne i szc
 Zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób 
żyjących z HIV w Polsce. 
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 Zmniejszenie zakaźności osób żyjących z HIV/AIDS. 
 Zwiększenie dostępności do leków antyretrowirusowych pacjentów 

) i 

ez matki HIV+. 

e wypadkowe.  
 
Reali
 
A. W  20 

placówkach, na bazie których działają ośrodki referencyjne leczące 

 prowadzi badania 
przesiewowe w kierunku zakażenia HIV u kobiet ciężarnych oraz 
prowadzeni profilaktykę zakażeń wertykalnych HIV – podawania 

HIV i 

cjentów przed umieszczeniem ich w 
zak

cjarnych jest konsultowane 
prz

zakażonych HIV w Polsce.  
 Zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w 
profilaktyce zakażeń wertykalnych (dziecka od matki
prowadzenie indywidualnego kalendarza szczepień dla dzieci 
urodzonych prz
 Zapewnienie leków antyretrowirusowych na postępowanie 
poekspozycyjne na zakażenie HIV pozazawodow

zatorzy programu 

 2010 roku program leczenia ARV jest realizowany w

zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce (umowy na lata 2010-
2011). 
 Program ARV jest realizowany w pełnym zakresie w 14 szpita-
lach/ZOZ-ach; 
 4 szpitale realizują Program ARV w zakresie postępowania 
poekspozycyjnego: Lublin – 2 szpitale, Opole i Toruń; 
 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

leków antyretrowirusowych kobiecie zakażonej 
noworodkowi. 

 
Leczenie antyretrowirusowe jest prowadzone również w zakładach 

penitencjarnych (umowa z Centralnym Zarządem Służby Więziennej), 
jako kontynuacja leczenia pa

ładzie penitencjarnym lub wymagających włączenia do terapii 
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Leczenie 
antyretrowirusowe w ośrodkach peniten

ez specjalistów w dziedzinie HIV/AIDS ośrodków referencyjnych.  
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B. Profilaktyka zakażeń HIV pozazawodowych wypadkowych  
Przypadki ekspozycji pozazawodowej wypadkowej na zakażenie HIV – 

 osób zgwałconych, zakłutych igłą niewiadomego pochodzenia czy też 
akłutych przez osoby stosujące dożylne środki odurzające itp., objęte są 
rofilaktyką poekspozycyjną lekami antyretrowirusowymi poc

u
z
p hodzącymi 
z p

e

w
z alczaniu zakażeń i chorób 
akaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.; rozdz. 6, art. 41, 

zycyjne ze styczności z ludzkim 
wi doszło w wyniku 

u pracy, bez względu na nazwę 
 oraz zgodnie z art. 229 §6 „Pracodawca 

otnej nad 

 
C. 

ku zakażenia HIV 

15
zak ofilaktyka zakażeń wertykalnych HIV – podawanie 

i ic
i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17. 

uli programu leczenia ARV.  
Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych, do dnia 

dzisiejszego nie zarejestrowano żadnego przypadku zakażenia HIV po 
kspozycji pozazawodowej – wypadkowej. 

Natomiast w przypadku ekspozycji zawodowych (do których doszło 
 trakcie wykonywania pracy zawodowej) zgodnie z zapisami ustawy 

 dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zw
z
pkt 5) „profilaktyczne leczenie poekspo

rusem niedoboru odporności (HIV), do której 
wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest 
finansowane przez pracodawcę albo zlecającego pracę”. 

Poza zapisami art. 41 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, również zgodnie z Kodeksem Pracy: art. 22 
§ 11 „zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy 
jest zatrudnieniem na podstawie stosunk
zawartej przez strony umowy”
ponosi ponadto inne koszty profilaktyki opieki zdrow
pracownikami, niezbędne z uwagi na warunki pracy”. 

Profilaktyka zakażeń wertykalnych 
Badania przesiewowe w kierun

W ramach realizacji kolejnych szczegółowych celów Programu od 
 marca 2005 roku prowadzone są badania przesiewowe w kierunku 

ażenia HIV oraz pr
leków antyretrowirusowych u kobiet ciężarnych zakażonych HIV 

h nowo urodzonych dzieci, w ramach umowy z Instytutem Matki 
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D.
1) 

 

2) 
 żadnego przypadku 

3) 
a na powrót do funkcji społecznych 

4) 

oli na dalszą poprawę 

5) onego leczenia osób zakażonych HIV 
jest zmniejszenie zakaźności tych osób dla populacji osób zdrowych. 

6) Dodatkowym pozytywnym efektem leczenia ARV jest zmniejszenie 
każonych HIV i chorych na 

AIDS występuje jako zakażenie oportunistyczne. 

 pełne 

stanie wspomóc skuteczną 

łatwianie im 

9) Leczenie ARV ma decydujący wpływ na poprawę jakości życia osób 
zakażonych i chorych na AIDS. 

 

 Spodziewane efekty i korzyści z programu leczenia ARV  
Opierając się na literaturze światowej należy podkreślić, 
że niepodważalne korzyści płynące z zapewnienia dostępu do leczenia 
ARV to stabilizacja liczby zachorowań na AIDS i zauważalny spadek
śmiertelności z powodu AIDS. 
Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych po 
ekspozycji na zakażenie HIV, nie zarejestrowano
tego rodzaju zakażenia. 
Wydłuża się okres przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na 
AIDS, co pomimo choroby pozwal
i rodzinnych. 
Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej w grupie 
noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV, zmniejszył się 
odsetek zakażeń z 23% przed rokiem 1989 do < 1% zakażonych 
noworodków, od momentu wprowadzenia profilaktyki ARV zakażeń 
wertykalnych. Kontynuacja Programu pozw
wskaźników. 
Korzyścią wynikającą z prowadz

zapadalności na gruźlicę, która u osób za

7) Korzystnym efektem ekonomicznym prowadzenia terapii ARV jest 
zmniejszenie kosztów leczenia zakażeń oportunistycznych oraz
wykorzystanie zasobów ludzkich. 

8) Opieka, wsparcie i leczenie są w 
profilaktykę, poprzez zwiększenie akceptacji dobrowolnego i 
poufnego doradztwa i badań oraz poprzez utrzymywanie ścisłych 
kontaktów między grupami ludzi żyjących z wirusem lub narażonych 
na HIV/AIDS i systemem opieki zdrowotnej, a także u
dostępu do informacji, porad i środków zapobiegawczych. 

 88 



System zintegrowanego leczenia specjalistycznego – antyretrowirusowego 
 dla pacjentów żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS w Polsce 

 
yteria doboru ośrodków klinicznych Kr

 

20
 

os
a) torium) – przychodnia wzbogacona 

 pobierania krwi, pozajelitowego 
podawania leków, opracowania materiału biologicznego, 

ej z możliwością badań serologicznych, 

his
d) odenoskopia, 

his pracowania materiału, 
e) yjnej: punkcja szpiku, 

wą
f) dz

ugi diagnostyczne i terapeutyczne 

me

Kryteria doboru ośrodków referencyjnych leczących 
antyretrowirusowo zastosowane w doborze realizatorów programu na 

10 r. 

Warunki, które powinien spełniać ośrodek zajmujący się leczeniem 
ób zakażonych HIV i chorych na AIDS:  
oddział pobytu dziennego (ambula
o dział zabiegowy (możliwość

wykonywania drobnych zabiegów diagnostycznych i 
terapeutycznych), 

b) oddział pobytu stacjonarnego (sale z pełnym węzłem sanitarnym), 
c) dział diagnostyki laboratoryjn

bakteriologicznych, mykologicznych, parazytologicznych i 
topatologicznych, 

dział diagnostyki endoskopowej – gastrodu
bronchofiberoskopia, sigmoidoskopia z możliwością 

topatologicznego i mikrobiologicznego o
możliwość wykonania diagnostyki inwaz
punkcja lędźwiowa, punkcja opłucnowa, punkcja otrzewnowa, biopsja 

troby, biopsja węzłów chłonnych, 
iał diagnostyki radiologicznej. 

 
Placówka ta powinna świadczyć usł

na wysokim poziomie merytorycznym (personel lekarski o wieloletnim 
doświadczeniu w pracy z osobami żyjącymi z HIV i bardzo dobrym 

rytorycznym przygotowaniu), tzn.: 
 posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami 
żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,  
 prowadzić kompleksową terapię antyretrowirusową, 
  prowadzić profilaktykę i leczenie zakażeń oportunistycznych 
(również chemioterapia nowotworów), 
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 prowadzić profilaktykę poekspozycyjną,  
 mieć możliwość współpracy z psychologiem, pracownikiem 

 
Za
 
1. Kr

do ziom 

2. Prz rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej u nieleczonego 
, kliniczne 

, która 
raz rozpoczęta będzie musiała być kontynuowana do końca życia, 

 zaawansowanie infekcji HIV (liczba komórek CD4, poziom wiremii, 
występujące obecnie lub w przeszłości schorzenia definiujące 
AIDS), 
 potencjalne działania uboczne leków, 
 współwystępowanie schorzeń takich jak: gruźlica, choroby 
wątroby, depresja lub choroby psychiczne, schorzenia sercowo-
naczyniowe lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 
 potencjalne interakcje leków antyretrowirusowych z innymi 
lekami. 

3. Kryteria wykluczenia lub niewprowadzenia do terapii ARV: 
 osoby, które nie gwarantują ścisłej współpracy,  
 osoby nierokujące kontynuacji leczenia z innych powodów. 

 
Ze względu na ograniczone środki finansowe, w latach 2007–2010 

obejmowani są terapią ARV jedynie pacjenci ze wskazań życiowych. 
 

socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką środowiskową i osobami 
zajmującymi się leczeniem uzależnień. 

sady kwalifikacji do leczenia ARV 

yteria medyczne oparte na standardach międzynarodowych 
tyczących leczenia antyretrowirusowego: oznaczony po

wiremii HIV-RNA, liczba limfocytów CD4, kryteria kliniczne. 
ed 

wcześniej pacjenta, spełniającego kryteria immunologiczne
i wirusologiczne, dla jej wdrożenia należy rozważyć: 
 gotowość i przygotowanie pacjenta do rozpoczęcia terapii

 możliwości stosowania się pacjenta do zaleceń, 
 tryb życia pacjenta (aktywność zawodowa, etc.),  
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System zintegrowanego leczenia specjalistycznego – antyretrowirusowego 
 dla pacjentów żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS w Polsce 

Liczba pacjentów leczonych ARV 
wg sprawozdań z ośrodków leczących ARV 

 

Lp. Data 

Liczba 
pacjentów  
leczonych 

ARV 

Roczny wzrost liczby 
pacjentów leczonych ARV, 

w stosunku do roku 
poprzedzającego (w procentach) 

1. 31 grudnia 2001 1270 - 

2. 31 grudnia 2002 1656 30,39% 

3. 31 grudnia 2003 2100 26,80% 

4. 31 grudnia 2004 2247 7,00% 

5. 31 grudnia 2005 2652 18,02% 

6. 31 grudnia 2006 3071 15,80% 

7. 31 grudnia 2007 3358 9,35% 

8. 31 grudnia 2008 3822 13,82% 

9. 31 grudnia 2009 4434 16,01% 
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Wysokość środków niezbędnych na realizację programu leczenia ARV 
 
Wraz ze wzrostem liczby pacjentów leczonych ARV wzrastała co roku 

liczba środków przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia na 
realizację Programu leczenia ARV.  
 

 
 
 

Wnioski, efekty i korzyści ze zintegrowanego 
systemu leczenia antyretrowirusowego 

 
Leczenie ARV ma decydujący wpływ na poprawę jakości życia osób 

zakażonych i chorych na AIDS. Opierając się na literaturze światowej 
należy podkreślić, że niepodważalne korzyści płynące z zapewnienia do-
stępu do leczenia ARV to stabilizacja liczby zachorowań na AIDS 
i zauważalny spadek śmiertelności z powodu AIDS. Wydłuża się okres 
przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, co pomimo 
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System zintegrowanego leczenia specjalistycznego – antyretrowirusowego 
 dla pacjentów żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS w Polsce 

choroby pozwala na powrót do funkcjonowania w społeczeństwie 
i rodzinie. Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych 
po ekspozycji na zakażenie HIV, nie zarejestrowano żadnego przypadku 
tego rodzaju zakażenia.  

Wprowadzenie profilaktyki antyretrowirusowej w grupie 
noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV zmniejszyło odsetek 
zakażeń wertykalnych z 23% przed rokiem 1989 do poniżej 1% 
zakażonych noworodków. Kontynuacja Programu pozwoli na dalszą 
po

a 
ter

eki populacji ludzi żyjących z wirusem lub 
arażonych na zakażenie HIV, a także ułatwianie im dostępu do 
formacji, porad i środków zapobiegawczych. 

 
 

W Polsce do  leczeniem 

antyretyrowirusowym objętych było 4660 pacjentów, 

w tym 133 dzieci. 

prawę wskaźników. 
Innym, pozytywnym efektem leczenia ARV jest mniejsza zapadalność 

na gruźlicę, będącą u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS 
zakażeniem oportunistycznym. Efektem ekonomicznym prowadzeni

apii ARV jest zmniejszenie kosztów leczenia zakażeń 
oportunistycznych.  

Opieka, wsparcie i leczenie są w stanie wspomóc skuteczną 
profilaktykę, poprzez zwiększenie akceptacji dobrowolnego i poufnego 
doradztwa połączonego z wykonywaniem testów oraz poprzez 
zapewnienie dostępności opi
n
in

 połowy lipca 2010

 
 

Lista ośrodków referencyjnych leczących osoby żyjące z HIV 
i chore na AIDS – w wykazie na końcu poradnika. 

eata Zawada – lekarz medycyny, pediatra, Główny Specjalista ds. 
rogramu Leczenia ARV w Krajowym Centrum ds. AIDS.  

 
 
B
P

 93 



 94 

 
 



V 
ROZDZIAŁ 

 
 
 
 
 
 

Zapobieganie przenoszeniu zakażenia 
z matki na dziecko (transmisji wertykalnej) 
 
 
 

Omówienie rekomendacji grupy ekspertów 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) 

z dnia 24.10.2008 r.1
 
 

Na całym świecie, także w Polsce, liczba kobiet zakażonych HIV 
wzrasta. Najczęściej dotyczy to kobiet młodych. 

                                                

Od wielu lat możliwe jest zmniejszenie ryzyka przeniesienia zakażenia 
z matki na dziecko niemal do 0%, jednak zależy to od tego, czy kobieta 
jest świadoma swojego zakażenia. 

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, zdarza się, że kobiety 
zakażają się HIV od swojego pierwszego i jedynego partnera seksualnego 
(często nieświadomego własnego statusu serologicznego). Długi okres 
bezobjawowy zakażenia (mogący trwać ponad 10 lat) sprawia, że czują się 
zdrowe i niezagrożone. 

 
 
1 Niemiec T., Kotarski J., Radowicki S., Horban A., Marczyńska M., Dębski R. 

Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24.10.2008 r. Ginekol. 
Pol. 2009;80(1):59-62. 
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W idealnym świecie byłoby tak, że każda para planująca posiadanie 
dziecka wcześniej wykonałaby badanie w kierunku obecności przeciwciał 
anty-HIV. Do punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których testy 
na HIV wykonywane są bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo, bardzo 
rzadko zgłaszają się pary, które chcą sobie zrobić test przed podjęciem 
kontaktów seksualnych (żeby wiedzieć, czy są dla siebie bezpieczni), 
a jeszcze rzadziej pary planujące posiadanie potomstwa (by wiedzieć, jaki 
jest status serologiczny obojga). Ale to się już zdarza. 

Same kobiety mogą (i powinny) sprawdzić swój status serologiczny, 
najpóźniej w pierwszym trymestrze ciąży. Najlepiej zrobić to w jednym 
z punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych. W takim punkcie doradca 
prowadzący rozmowę przed testem wyjaśni, że rozpoznanie zakażenia 
HIV pozwala na uchronienie przed nim dziecka i zapewnienie jego 
mamie właściwego leczenia, by mogła swoje dziecko wychować, a nawet 
doczekać wnuków.  

Obecnie zakażenie HIV nie powoduje konieczności zmiany planów 
życiowych, planów dotyczących związków. W Polsce jest wiele par o 
różnym statusie serologicznym – w niektórych kobieta jest zakażona 
HIV, a mężczyzna nie, w innych to mężczyzna jest zakażony, a kobieta 
nie. Pary takie uprawiają seks, a jeśli konsekwentnie i stale używają 
prezerwatyw, wówczas niezakażony partner/partnerka nie zakaża się 
HIV. Pary takie mogą mieć także dzieci. Prawdopodobieństwo urodzenia 
zdrowego dziecka przez kobietę zakażoną HIV, świadomą tego, wynoszą 
praktycznie 100%. Niezakażona HIV kobieta może mieć także dziecko 
z zakażonym HIV partnerem – bezpiecznie dla siebie i dziecka – choć 
wymaga to pewnej pomocy medycznej. Wiadomo już, że same plemniki 
nie przenoszą zakażenia (wirus znajduje się w płynie nasiennym i innych 
komórkach). Wiadomo też, jak oddzielić plemniki od reszty nasienia, 
a wówczas możliwe jest podanie ich kobiecie – w naszym kraju już 
kilkanaścioro dzieci przyszło na świat dzięki tej procedurze. 

W krajach rozwiniętych, do których należy też Polska, to lekarze 
rodzinni i/lub ginekolodzy oraz położne powinni proponować kobiecie 
wykonanie testu przed zajściem w ciążę lub na początku ciąży.  
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Zapobieganie przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko 
(transmisji wertykalnej) 

Ciągle jednak w naszym kraju zdarzają się przypadki rozpoznania za-
każenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu AIDS u jej dziecka.  

Dlatego eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) 
opracowali zalecenia dla lekarzy ginekologów dotyczące zmniejszenia 
ryzyka przenoszenia zakażenia z matki na jej dziecko. 

 
 

dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska 
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Rekomendacje grupy ekspertów 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 

w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji 
HIV z dnia 24. 10. 2008 r.  

 
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Tomasz Niemiec 
Członkowie: 
prof. dr hab. Jan Kotarski 
prof. dr hab. Stanisław Radowicki 
prof. dr hab. med. Krzysztof Drews 
dr hab. Andrzej Horban 
prof. UW Magdalena Marczyńska 
prof. CMKP Romuald Dębski 
 
 

Wprowadzenie 
 
Liczba kobiet zakażonych HIV na świecie wzrasta. Również w Polsce 

obserwuje się podobne zjawisko – kobiety stanowią 30% osób 
zakażonych HIV. W całym regionie Unii Europejskiej liczba kobiet, które 
są zakażone HIV i decydują się na posiadanie potomstwa rośnie. 
W naszym kraju każdego roku odbywa się około 70 – 100 porodów u 
kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Od początku epidemii HIV w 
Polsce zarejestrowano 147 zakażeń u dzieci.  

Kluczowa dla prewencji transmisji zakażenia HIV od matki do dziecka 
jest identyfikacja zakażenia HIV u kobiet ciężarnych, zgłaszających się do 
porodu i u kobiet karmiących piersią.  

Zagrożeniem dla personelu medycznego nie jest kobieta HIV 
dodatnia, której status jest znany osobom sprawującym opiekę podczas 
ciąży i porodu, ale kobieta, która nie wie, że jest zakażona lub też 
świadomie nie zgłosiła zakażenia. 

W większości krajów Unii Europejskiej odsetek ciężarnych, u których 
wykonuje się badanie w kierunku HIV przekracza 60%, a w niektórych 
(Anglia, Holandia, Francja) sięga 98%. W Polsce liczba ta nie przekracza 
10%.  
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Zapobieganie przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko 
(transmisji wertykalnej) 

Przeniesienie zakażenia HIV z matki na dziecko jest najczęstszą przy-
czyną zakażeń HIV u dzieci na świecie. Do transmisji może dojść podczas 
ciąży, porodu czy też karmienia piersią. Odsetek dzieci zakażonych w ten 
sposób sięga 90%. Stosując odpowiednie metody zapobiegania 
(wielolekową terapię przeciwwirusową podczas ciąży i porodu u matki 
oraz u dziecka przez 4-6 tygodni po urodzeniu; elektywne cięcie cesarskie 
oraz unikanie karmienia piersią) można zmniejszyć ryzyko transmisji do 
poziomu poniżej 1%. Ciągle jednak zdarzają się przypadki rozpoznania 
zakażenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu AIDS u jej dziecka. 
Na Konferencji Ministrów Zdrowia Krajów Regionu Europejskiego 
w Dublinie w 2004 roku, Polska podpisała wspólną deklarację, która zo-
bowiązuje rządy wszystkich krajów do eliminacji zakażenia HIV u dzieci 
do 2010 roku we wszystkich krajach europejskich, również w Polsce. 

 
 

Rekomendacje szczegółowe 
 
Należy przyjąć, że prawie wszystkie zakażenia perinatalne HIV 

w Polsce są wynikiem nierozpoznania zakażenia HIV u matki w 
odpowiednim czasie, co było powodem, że nie zastosowano znanych i 
skutecznych środków prewencji. 

 
 

Opieka przedporodowa 
 

 Wszystkim kobietom ciężarnym należy zaproponować badanie 
w kierunku HIV podczas pierwszej wizyty u lekarza położnika-
ginekologa. 
 Ciężarnym z ujemnym wynikiem badania w pierwszym trymestrze 
należy zaproponować powtórne badanie w trzecim trymestrze 
ciąży. 
 Fakt wykonania lub odmowy badania w kierunku HIV powinien 
być odnotowany w karcie prowadzenia ciąży i w dokumentacji 
lekarskiej. 
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 Kobietę, która nie zgodziła się na wykonanie badania w kierunku 
HIV należy traktować jak osobę zakażoną (zasada generalnej 
ostrożności). 
 Każdej ciężarnej, która nie zgodziła się na wykonanie testu 
podczas pierwszej wizyty – należy powtórnie zaproponować to 
badanie, co najmniej raz, nie później jednak niż w drugim 
trymestrze ciąży. 
 Wynik dodatni (pozytywny, HIV+) powinien być znany pacjentce 
oraz lekarzowi prowadzącemu nie później niż dwa tygodnie po 
wykonaniu badania. 
 U ciężarnych objętych opieką przedporodową dopiero po 20. 
tygodniu ciąży – należy wykonać badanie w trybie pilnym lub 
zastosować „szybki“ test (ang. rapid test) po uzyskaniu świadomej 
zgody kobiety. Jest to szczególnie ważne u kobiet z zagrażającym 
porodem przedwczesnym. Dodatni wynik szybkiego testu nie 
świadczy ostatecznie o rozpoznaniu i wymaga potwierdzenia 
testem Western blot (w krajach o małej częstości zakażeń HIV 
wyniki testów przesiewowych często są – z różnych powodów – 
fałszywie dodatnie), służy wyłącznie do natychmiastowego 
rozpoczęcia profilaktyki u dziecka. 
 Kobietom ciężarnym, których wynik testu jest pozytywny, należy 
zapewnić specjalistyczną, multidyscyplinarną opiekę (ginekolog-
położnik, specjalista chorób zakaźnych, zajmujący się terapią osób 
żyjących z HIV, pediatra) podczas ciąży i porodu. 
 Leczenie antyretrowirusowe należy wdrażać zgodnie z aktualnymi 
zaleceniami, jeśli to możliwe nie później niż na początku 2. 
trymestru ciąży. Leczenie to powinno być prowadzone w 
wyspecjalizowanym ośrodku zajmującym się tym leczeniem, 
dysponującym dostępem do właściwego monitorowania terapii w 
laboratorium diagnostycznym. 
 W przypadku kobiet ciężarnych uzależnionych od środków psy-
choaktywnych w skład zespołu sprawującego opiekę przedporodo-
wą powinien wchodzić dodatkowo lekarz psychiatra (ze względu na 
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konieczność zapewnienia terapii substytucyjnej w przypadku uza-
leżnienia od opiatów) oraz pracownik socjalny. 
 Ośrodek sprawujący opiekę przedporodową (lekarz ginekolog) 
kieruje ciężarną HIV dodatnią do oddziału referencyjnego w 36. 
tygodniu ciąży (listę ośrodków referencyjnych dla ciężarnych 
HIV – dodatnich w każdym województwie ustala konsultant 
wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii). Ośrodek 
sprawujący opiekę w zakresie leczenia zakażenia HIV (lekarz 
chorób zakaźnych) zaopatruje ciężarną HIV+ w 36. tygodniu ciąży 
w tzw. pakiet porodowy (leki antyretrowirusowe dla matki i 
dziecka na czas porodu, instrukcje ich stosowania, zasady 
diagnostyki zakażenia HIV u dziecka). 
 Oddział położniczy oraz neonatologiczny szpitala referencyjnego, 
w którym odbędzie się poród matki HIV dodatniej powinien być 
o tym fakcie uprzedzony najpóźniej w 36. tygodniu ciąży przez 
ośrodek sprawujący opiekę przedporodową. 
 U ciężarnych HIV-dodatnich należy wykonać badania w kierunku 
innych zakażeń przenoszonych drogą płciową na początku ciąży 
i powtórzyć w 28. tygodniu ciąży. U wszystkich ciężarnych HIV - 
dodatnich lekarz ginekolog powinien wykonać badanie w kierunku 
wirusowego zapalenia wątroby typu C i B. 
 W przypadku zmiany miejsca opieki przedporodowej oraz 
przeniesienia ciężarnej HIV-dodatniej do innego oddziału – 
wszystkie wyniki badań powinny być przesłane do odpowiedniej 
osoby, która dalej będzie sprawowała opiekę.  
 U kobiet, u których wykonuje się amniocentezę (badania 
prenatalne), należy uprzednio wykonać badanie w kierunku HIV 
(po uzyskaniu świadomej zgody kobiety). U kobiet zakażonych 
amniopunkcja zwiększa ryzyko zakażenia dziecka. 
 Kobietom, które zgłaszają się do porodu bez wyniku badania 
w kierunku HIV – należy zaproponować wykonanie testu ekspre-
sowego (rapid test) przed przyjęciem na salę porodową. Dotyczy to 
szczególnie kobiet nieobjętych uprzednio opieką przedporodową 
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oraz tych, które uprzednio nie zgodziły się na wykonanie badania. 
Fakt ten należy odnotować w dokumentacji medycznej. 

 
 

Monitorowanie i profilaktyczna terapia antyretrowirusowa (ARV) 
 

 Wszystkie ciężarne, u których wynik badania w kierunku HIV jest 
pozytywny – należy kierować do ośrodków referencyjnych, 
odpowiedzialnych za leczenie zakażeń HIV. 
 Decyzję, co do momentu rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej 
oraz sposobu jej stosowania i monitorowania podczas ciąży 
podejmuje lekarz chorób zakaźnych specjalizujący się w terapii 
osób żyjących z HIV w oparciu o rekomendacje Polskiego 
Towarzystwa Naukowego AIDS. 
 W czasie ciąży obowiązuje standardowe monitorowanie terapii 
ARV tj. kontrola liczby limfocytów CD4 oraz wiremii (VL-HIV) 
co 12 tygodni, czyli w każdym trymestrze. Ostatnie badanie VL-HIV 
należy wykonać w 36. tygodniu ciąży. Badanie oporności na leki 
antyretrowirusowe należy wykonać: przed rozpoczęciem leczenia; 
gdy leczenie jest nieskuteczne.  
 Sposób stosowania profilaktycznej terapii ARV podczas porodu 
oraz u dziecka po porodzie powinien być ustalony wcześniej przez 
zespół sprawujący opiekę przedporodową (lekarz ginekolog 
i lekarz chorób zakaźnych, specjalizujący się w terapii osób 
żyjących z HIV). Oddział, w którym odbędzie się poród kobiety 
zakażonej HIV, powinien odpowiednio wcześniej zabezpieczyć leki, 
które powinny być stosowane u matki podczas porodu i u dziecka 
po porodzie. 

 
 

Opieka podczas porodu 
 
 Personel medyczny, który będzie sprawował opiekę nad rodzącą 
HIV-dodatnią powinien być o tym uprzedzony, posiadać dostęp do 
wyników badań oraz posiadać odpowiednie wyszkolenie w zakresie 
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opieki nad kobietami zakażonymi HIV. Zespół ten powinien rów-
nież posiadać dostęp do zaleceń (plan porodu, zalecany sposób 
ukończenia ciąży, stosowanie ARV), ustalony wcześniej przez leka-
rzy sprawujących opiekę w ciąży (lekarz położnik i chorób zakaź-
nych). Wynik testu na HIV, szczególnie dodatni, powinien być ob-
jęty tajemnicą! 
 Poród drogami i siłami natury u kobiet zakażonych HIV powinien 
być zalecany tylko w przypadku, gdy kobieta otrzymywała 
skojarzoną terapię antyretrowirusową (HAART) podczas ciąży i 
poziom wiremii jest niewykrywalny oraz nie ma głębokiego 
niedoboru odporności. W tych przypadkach wskazania do cięcia 
cesarskiego, ustalone przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, 
są takie same jak w przypadku kobiet niezakażonych HIV.  
 Planowe cięcie cesarskie w 38. tygodniu ciąży, należy wykonać 
u wszystkich ciężarnych zakażonych HIV otrzymujących 
kombinowaną terapię antywirusową, u których stwierdza się 
wykrywalny poziom wiremii (>50 kopii RNA HIV/ml) podczas 
ostatniego badania przed porodem. 
 Elektywne cięcie cesarskie należy rozważyć u kobiet ze 
współistniejącym zakażeniem HIV i HCV.  
 Podczas porodu należy unikać inwazyjnych procedur 
położniczych: amniotomii, stosowania elektrody bezpośredniej, 
pobierania pH ze skalpu płodu, nacięcia krocza, operacji 
kleszczowej oraz próżniociągu położniczego.  

 
 

Zasady podawania leków antyretrowirusowych podczas porodu:  
 
1. Pakiet porodowy (posiada pacjentka, łącznie z listem do ordynatora 

oddziału dotyczącym sposobu podawania leków matce podczas 
porodu oraz u dziecka). 

2. Pakiet awaryjny (posiada każdy szpital referencyjny dla porodów 
kobiet HIV-dodatnich; zawiera leki dla matki i dziecka oraz instrukcje 
stosowania). 

 103 



3. Lista konsultantów i ośrodków udzielających telefonicznej porady 
w sytuacjach awaryjnych (czynne 24 godz. na dobę, listę ustala kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych). 
 
 

Okres poporodowy 
 

 Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najwcześniej po porodzie 
rozpocząć podawanie dziecku leków antyretrowirusowych. 
Dokładny czas rozpoczęcia profilaktycznej terapii ARV powinien 
być odnotowany w dokumentacji medycznej, odpowiednio 
z wyjaśnieniem, jeżeli doszło do opóźnienia podawania leków.  
 Leki u noworodka powinny być stosowane odpowiednio do 
zaleceń PTNAIDS oraz wcześniejszych ustaleń lekarzy 
sprawujących opiekę przedporodową. 
 U noworodka należy pobrać badania, odpowiednio do zaleceń 
PTNAIDS w ciągu pierwszych 5 dni życia (przed wypisaniem 
z oddziału noworodkowego). Wyniki badań u noworodka powinny 
być dostępne nie później niż w czasie dwóch tygodni od pobrania 
i przekazane do ośrodka, który będzie sprawował dalszą opiekę 
nad dzieckiem. 
 Zakaz karmienia piersią. Matka zakażona HIV powinna otrzymać 
poradę w zakresie sztucznego żywienia dziecka. 
 U noworodków matek, u których nie wykonano badania w 
kierunku HIV podczas ciąży, lub które odmówiły wykonania 
badania, należy wykonać test w kierunku HIV, po uprzednim 
poinformowaniu o tym matki dziecka (badanie rutynowe, jak w 
przypadku np. fenyloketonurii). 
 W przypadku, gdy test w kierunku HIV u noworodka jest dodatni 
– należy niezwłocznie powiadomić o tym rodziców dziecka oraz 
ordynatora oddziału położniczego.  
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Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej HIV: 
 

 Dokładne obmycie noworodka jak najszybciej po urodzeniu. 
 Odessanie z górnych dróg oddechowych wód płodowych i innych 
wydzielin. 
 Pobranie krwi noworodka celem wykonania diagnostyki 
molekularnej w kierunku zakażenia HIV, zgodnie z danymi 
zawartymi w pakiecie porodowym. 
 Rozpoczęcie profilaktyki zakażenia HIV poprzez podawanie leków 
antyretrowirusowych, najlepiej w ciągu pierwszych sześciu godzin 
życia, nie później niż do 24 godzin. 
 Zakaz karmienia piersią. 
 W ciągu pierwszych 24 godzin życia: szczepienie przeciwko WZW 
B, u dzieci matek HBsAg (+) łącznie z immunoglobuliną anty HBs 
(w ciągu 12 h). Nie należy szczepić BCG - szczepienie BCG jest 
bezwzględnie przeciwwskazane u dzieci zakażonych HIV. Decyzję 
o szczepieniu BCG podejmuje pediatra prowadzący dalszą opiekę 
nad dzieckiem po wykluczeniu zakażenia HIV i wykonaniu próby 
tuberkulinowej. 
 W pierwszych dwóch dobach życia kontrola morfologii krwi ob-
wodowej. Do 5. doby życia – pierwsze badanie w kierunku zakaże-
nia HIV.  

Dalszą diagnostykę należy uzgodnić z ośrodkiem prowadzącym 
opiekę nad dziećmi matek HIV(+). 

Pierwsze badania należy wykonać w ciągu pierwszych 5 dni życia 
noworodka; są to: morfologia krwi obwodowej z rozmazem, oznaczenie 
liczby limfocytów CD4 i CD8, hodowla wirusa, PCR HIV. Krew musi być 
pobrana sterylnie, z naczyń obwodowych i w ciągu 24 godzin należy ją 
przetransportować do laboratorium.  

Diagnostykę wczesną u wszystkich noworodków i niemowląt w Polsce 
prowadzi Pracownia Diagnostyki Molekularnej Wojewódzkiego Szpitala 
Zakaźnego w Warszawie (tel. 022 33 55 238). 

Przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez ciężarną, a następnie 
– noworodka, wiąże się z ryzykiem wystąpienia wczesnej, znacznej nie-
dokrwistości. Noworodki objęte profilaktyką powinny mieć skontrolo-
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waną morfologię krwi w drugiej dobie życia, przed wypisem z oddziału 
noworodkowego, a potem nie później niż w 14. dobie życia. 
W zapobieganiu niedokrwistości należy wcześnie stosować preparaty 
żelaza i kwas foliowy. Pogłębianie się niedokrwistości jest wskazaniem do 
stosowania rekombinowanej erytropoetyny, może być konieczne uzupeł-
niające przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych.  

Dalsza opieka nad noworodkami urodzonymi przez matki zakażone 
HIV powinna przebiegać w ośrodku referencyjnym. Przed wypisaniem 
noworodka z oddziału noworodkowego należy uzgodnić termin wizyty 
w ośrodku referencyjnym. 

 
 

Profilaktyka u noworodka zależy od ryzyka zakażenia 
wertykalnego:  
 

 Jeśli matka była leczona HAART, nie miała głębokiego niedoboru 
odporności i wiremia VL-HIV RNA w 34 – 36. tygodniu ciąży była 
<50 kopii/ml oraz nie było żadnych dodatkowych czynników 
ryzyka, to noworodek może otrzymać tylko jeden lek: Retrovir 
przez 4 – 6 tygodni.  
 Jeśli w 34 – 36. tygodniu ciąży VL HIV> 50 kopii/ml i < 1000 
kopii/ml, ciążę ukończono planowym cięciem cesarskim to dziecko 
otrzymuje dwa leki: Retrovir i Epivir przez 4 tygodnie. 

 
Dziecko otrzymuje trzy leki: Retrovir, Epivir i Viramune przez 2 

tygodnie, a następnie przez kolejne dwa tygodnie tylko Retrovir i Epivir, 
jeśli:  

 w 36. tygodniu ciąży VL HIV RNA>1000 kopii/ ml lub nieznana 
wiremia,  
 poziom wiremii HIV w 36. tygodniu ciąży < 50 kopii/ml, ale 
obciążony poród: >4h od odejścia wód płodowych lub wystąpiło 
krwawienie przed porodem lub wykonano amniotomię lub 
zastosowano operację kleszczową albo próżniociąg położniczy, 
cięcie ze wskazań nagłych, 

 106 



Zapobieganie przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko 
(transmisji wertykalnej) 

 profilaktykę zastosowano dopiero w czasie porodu lub tylko 
u noworodka. 

Jeśli wystąpił więcej niż jeden z ww. czynników ryzyka – należy 
rozważyć podanie noworodkowi: Retroviru, Epiviru i Kaletry przez 4 
tygodnie. 

 
 
 
 
Pełny tekst, wraz z piśmiennictwem dostępny jest na stronie 

internetowej www.ginekolpol.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druk rekomendacji by  możliwy za zgodą prof. dr. hab. Jana Kotarskiego, 
Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 

ł  
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O prawo do życia wolnego od HIV 
 
 

W Polsce, w II połowie lipca 2010 roku leczeniem antyretrowirusowym 
objętych było 133 dzieci zakażonych wirusem HIV. Ile faktycznie dzieci 
zakażonych wirusem HIV żyje w Polsce, nie wiadomo. 

Prawie wszystkie dzieci mogłyby uniknąć tego dramatu, gdyby ich 
matki zrobiły w czasie ciąży badania na obecność wirusa HIV, a potem 
przyjmowały specjalistyczne leki. 

Polski system ochrony zdrowia nie jest doskonały, ale w zakresie 
profilaktyki i leczenia wirusa HIV spełnia standardy europejskie. Daje 
możliwość całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia HIV w łonie 
matki, w czasie przebiegu porodu czy karmienia piersią. 

Nikt nie ma prawa odrzucać tej szansy. 
Żadne dziecko nie musi i nie powinno rodzić się zakażone wirusem 

HIV. 
 
Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Pielęgniarek 

i Położnych, bez względu na to, w jakim miejscu wykonują swój zawód, 
aby włączyły się w akcję informowania i przekonywania przyszłych 
matek do ofiarowania swoim dzieciom życia wolnego od HIV. 

 
 

Anna Grajcarek 
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Aurelia Sega  
 
 
 

Problemy pielęgnacyjne osób zakażonych 
wirusem HIV oraz chorych na AIDS 

 
 
 

AIDS prowadzi do upośledzenia czynności układu immunologicznego. 
W efekcie, u osób nieleczonych lekami antyretrowirusowymi, zwiększa 
się podatność na zakażenia oportunistyczne oraz możliwość 
występowania tak zwanych chorób wskaźnikowych – nowotworów – 
które prowadzą do zgonu. 

.  

Leczenie antyretrowirusowe, nawet włączone późno, wówczas kiedy 
liczba komórek CD4 pacjenta jest niewielka, zmniejszając ilość wirusa 
krążącego we krwi pozwala na odtworzenie się komórek CD4, a co za tym 
idzie funkcji układu immunologicznego, dzięki czemu organizm chorego 
broni się przed wieloma infekcjami oportunistycznymi, przeciwko 
którym nie ma jak dotąd skutecznych leków

 
 

W erze skojarzonej terapii antyretrowirusowej żaden 

człowiek zakażony HIV nie powinien chorować na AIDS 

ani na AIDS umierać. Ale wykorzystanie dobrodziejstw 

dostępnego także w Polsce leczenia zależy od wczesnego 

rozpoznania zakażenia HIV. 
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W Polsce świadomość, że HIV może dotknąć każdego jest niska. Dla-
tego problemem są późne rozpoznania zakażenia HIV, już w stadium 
AIDS, kiedy leczenie jest znacznie trudniejsze, a czasem już niemożliwe. 
Pacjenci w stadium objawowym zakażenia często odwiedzają wielu 
lekarzy, zanim ktoś pomyśli, że w tle trapiących go dolegliwości jest HIV. 
Zdarzają się przypadki, kiedy po wielu miesiącach opieki różnych 
specjalistów, przy pogarszającym się stanie klinicznym pacjenta test na 
HIV wykonywany jest kilka dni przed śmiercią.  

Nie do przecenienia więc jest rola pielęgniarki, która może zwrócić 
uwagę na niepokojące objawy, mogące sugerować zakażenie HIV, jak na 
przykład szybkie, nieplanowane przez pacjenta chudnięcie lub 
nawracająca biegunka, której etiologii nie udaje się ustalić, nawracająca 
kandydoza czy gorączka, której przyczyny nie udaje się wyjaśnić. 
Podobnie, jeśli u pacjenta występuje małopłytkowość, której przyczyny 
nie znamy. Wówczas pielęgniarka mogłaby przekonać pacjenta do 
wykonania testu na HIV, najlepiej w jednym z punktów konsultacyjno-
diagnostycznych, w których testy wykonywane są bez skierowania, 
bezpłatnie, a co najważniejsze – anonimowo, co zapewnia, że informacja 
o wykonaniu testu, a tym bardziej o jego wynikach będzie tylko 
własnością pacjenta (lista PKD na końcu poradnika). 

Obraz kliniczny choroby zależny jest od stadium zakażenia HIV. 
Wyróżniono trzy kategorie kliniczne, które uwzględniają objawy choroby 
(szczegółowy opis kategorii znajduje się w rozdziale I).  

Model opieki nad pacjentem zakażonym wirusem HIV oraz 
chorującym na AIDS jest trudny i wieloetapowy. Ma to związek zarówno 
z obrazem klinicznym choroby, jak i różnorodnym profilem pacjentów. 
Choroba początkowo kojarzona ze środowiskiem homoseksualnym 
(wśród homoseksualnych mężczyzn po raz pierwszy rozpoznano AIDS) 
powodowała, iż pacjenci skazywani byli na ostracyzm społeczny. Strach 
przed chorobą, zakażeniem powodował marginalizację chorych nawet 
w środowisku medycznym. W późniejszym etapie, gdy znane były drogi 
szerzenia się zakażenia, wiązano AIDS z prostytucją i narkomanią, 
co również miało olbrzymi wpływ na postrzeganie pacjentów zarówno 
w środowisku lokalnym, rodzinnym oraz wśród personelu medycznego. 
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Dzisiaj, dzięki badaniom, szerokiej edukacji i profilaktyce, kampa-
niom prowadzonym przez instytucje społeczne i polityczne, zmienia się 
sposób postrzegania zarówno choroby, jak i chorych. Prowadzone są 
badania nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV (niestety dotąd nie-
skuteczne), wdraża się leczenie antyretrowirusowe, dzięki któremu cho-
rzy mają szansę na dużo dłuższe i prawie normalne komfortowe życie. 
Mimo tego nadal w niektórych środowiskach lokalnych osoby zakażone 
wirusem HIV spotykają się z aktami agresji, niechęci i w efekcie dochodzi 
do odrzucenia tych chorych poza nawias społeczny.  

Rolą pielęgniarki w kontakcie z pacjentem zakażonym wirusem HIV 
jest przede wszystkim edukacja zarówno chorego, jak i jego rodziny. 
Należy pamiętać, iż w dalszym ciągu jest to choroba śmiertelna, która 
rozpoznana za późno i nieleczona, w krótkim czasie prowadzi do zgonu.  

Model opieki nad pacjentem jest taki sam jak nad każdym chorym 
cierpiącym na chorobę nieuleczalną z podobnymi objawami 
podmiotowymi i przedmiotowymi. Przygotowując plan opieki nad 
chorym należy uwzględnić trzy wyżej wymienione kryteria kliniczne 
choroby.  

 
 

1. Problemy pielęgnacyjne osób zakażonych 
wirusem HIV – kategoria kliniczna A 

 
W tym stadium zakażenia znajdują się pacjenci, którzy mają 

pozytywny wynik testu anty-HIV i są albo na etapie bezobjawowym 
zakażenia lub ostrej choroby retrowirusowej. Zadaniem pielęgniarki w 
kontakcie z pacjentem jest przede wszystkim szeroko rozumiana 
edukacja i wsparcie psychologiczne.  
 
1. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko wystąpienia zaburzeń w sferze 

psychiczno-emocjonalnej, związanych z pozytywnym wynikiem testu 
anty-HIV. 
 
Cel: minimalizowanie negatywnych emocji. 
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Plan opieki: 
 wyjaśnienie choremu korzystnych aspektów wczesnego wykrycia 
wirusa HIV (możliwość wdrożenia we właściwym momencie, 
zanim układ odpornościowy ulegnie zniszczeniu, leczenia 
antyretrowirusowego; w razie niskiej liczby komórek CD4 – poniżej 
350 kom./mm3 – rozpoczęcia profilaktyki zakażeń 
oportunistycznych (Biseptol) i możliwie najszybsze włączenie 
terapii ARV; a dla osób z liczbą komórek CD4 wyższej od 200 
kom./mm3 szczepienia, np. przeciwko pneumokokom, HBV i 
innym). Ważne jest również wyjaśnienie pacjentowi ogromnego 
znaczenia dokonywania regularnych (zgodnie z zaleceniem lekarza 
leczącego) badań kontrolnych – liczby limfocytów T4 (CD4), 
poziomu wiremii, a także badań biochemicznych,  
 przeprowadzenie wieloetapowej edukacji zawierającej informacje 
na temat: istoty choroby, dróg szerzenia zakażenia, konieczności 
prowadzenia higienicznego trybu życia oraz wyeliminowania 
niebezpiecznych (bez użycia prezerwatywy) zachowań seksualnych, 
sposobów unikania zakażeń oportunistycznych. Uświadomienie 
choremu, że jest odpowiedzialny za życie swoje oraz partnerów 
seksualnych. Ważne jest też uspokojenie pacjenta, że życie pod 
jednym dachem z innymi osobami, pod warunkiem przestrzegania 
podstawowych zasad higieny, nie wiąże się z ryzykiem 
przeniesieniem zakażenia, 
 zapewnienie pomocy psychologicznej zarówno pacjentowi, jak i 
jego rodzinie, 
 współpraca z rodziną i osobami najbliższymi oraz edukacja w tej 
grupie osób, 
 wyjaśnienie choremu poufności wykonanych badań 
diagnostycznych,  
 umożliwienie choremu kontaktu z grupami wsparcia mogącymi 
pozytywnie wpłynąć na jego stan psychiczny. 
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Problemy pielęgnacyjne osób zakażonych wirusem HIV 
oraz chorych na AIDS 

2. Diagnoza pielęgniarska: występowanie skutków ubocznych leczenia 
antyretrowirusowego (zespołu lipodystrofii, kwasicy mleczanowej, 
oporności na insulinę, dyslipidemii, działania hepatoksycznego). 

 
Cel: monitorowanie pacjentów i łagodzenie dolegliwości. 

 
Plan opieki: 
 poinformowanie chorego o możliwości wystąpienia niepożądanych 
działań leczenia antywretrowirusowego i wyjaśnienie ich istoty, 
 wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych umożliwiających 
wczesne wykrycie pojawiających się powikłań, 
 uświadomienie choremu konieczności regularnych wizyt w 
poradni oraz współpracy z zespołem terapeutyczno-leczniczym, 
 poinformowanie chorego o konieczności stosowania diety, 
wyeliminowania używek oraz prowadzenia aktywnego trybu życia. 

 
 

3. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko utraty pracy oraz związane z tym 
pogorszenie warunków materialno-bytowych. 

 
Cel: zabezpieczenie warunków materialno-bytowych. 

 
Plan opieki: 
 wyjaśnienie pacjentowi, że w stadium bezobjawowym zakażenia 
HIV nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy zawodowej, 
że nie musi informować pracodawcy o swoim zakażeniu, 
 jeżeli pacjent z jakichś przyczyn nie może znaleźć lub podjąć 
pracy, wskazane jest umożliwienie choremu kontaktu z 
pracownikiem socjalnym mogącym pomóc w przypadku utraty 
pracy oraz w uzyskaniu środków finansowych przysługujących 
choremu ze względu na stan zdrowia, 
 kontakt z rodziną oraz osobami najbliższymi w celu oceny relacji 
panujących pomiędzy nimi a chorym (czy unikają kontaktów 
z chorym?, odrzucają go?, czy może liczyć na ich wsparcie i 
pomoc?). 
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2. Plan opieki nad chorymi – kategoria kliniczna B 
 

Pacjent w tym stadium choroby zaczyna mieć objawy związane 
z zakażeniem HIV. Zadaniem pielęgniarki jest monitorowanie chorego, 
reagowanie na pojawiające się objawy oraz zapobieganie powikłaniom.  
 
 
1. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko odwodnienia i zaburzeń 

elektrolitowych, związane z utrzymującą się gorączką oraz przewlekłą 
biegunką. 
 
Cel: zapobieganie odwodnieniu oraz zaburzeniom elektrolitowym. 
 
Plan opieki: 
 jeśli pacjent wie o swoim zakażeniu, a przyczyn biegunki nie udaje 
się ustalić, wówczas konieczne jest przekonanie pacjenta do jak 
najszybszego rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej,  

 
 
2. Diagnoza pielęgniarska: dolegliwości związane z kandydozą jamy 

ustnej, pochwy lub sromu (ból, trudności w przełykaniu, świąd). 
 
Cel: zmniejszenie dolegliwości. 
 
Plan opieki: 
 jeśli pacjent jest świadomy zakażenia, wówczas kandydoza jest 
wskazaniem do jak najszybszego zgłoszenia się do specjalisty 
zajmującego się terapią osób żyjących z HIV,  
 jeśli kandydoza nawraca lub trudno poddaje się leczeniu i wystąpi 
u pacjenta, który nie zna swojego statusu serologicznego, wówczas 
powinno się go przekonać do jak najszybszego wykonania testu na 
HIV, a jeśli to niemożliwe, wówczas wskazane jest: 
 stosowanie leków przeciwgrzybiczych na zlecenie lekarza, 
 w przypadku bolesnego, utrudnionego połykania zalecenie 

choremu, aby przyjmował pokarmy płynne lub półpłynne 
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(kiedy pacjent mówi, że ma uczucie, że pokarm zatrzymuje się 
w przełyku, wówczas należy podejrzewać kandydozę przełyku, 
która jest chorobą wskaźnikową AIDS, ale łatwo poddającą się 
leczeniu), 
 dbanie o higienę jamy ustnej oraz narządów moczowo-

płciowych, 
 w przypadku grzybicy pochwy i sromu zalecenie pacjentce 

unikania stosowania tamponów podczas menstruacji oraz 
noszenia obcisłej, nieprzewiewnej bielizny, 
 stosowanie dopochwowo bakterii Lactobacillus, które są 

dominującymi bakteriami prawidłowej flory pochwy. 
 
 

3. Diagnoza pielęgniarska: dolegliwości bólowe związane z 
nawracającym półpaścem. 
 
Cel: niwelowanie bólu. 
 
Plan opieki: 
 
 jeśli półpasiec wystąpi 2 razy w ciągu 12 miesięcy, jeśli obejmuje 
więcej niż dwa dermatomy, lub jeśli ma nietypową lokalizację, 
a pacjent nie zna swojego statusu serologicznego, wówczas 
wskazane jest przekonanie go o konieczności wykonania testu na 
HIV, 
 zażywanie leków przeciwwirusowych na zlecenie lekarza, 
 stosowanie miejscowo leków o działaniu odkażającym, 
znieczulającym miejscowo oraz ściągającym, 
 zalecenie pacjentowi przyjmowania dużej ilości płynów, 
 w razie silnych dolegliwości bólowych zastosowanie 
farmakoterapii przeciwbólowej. 

 
 
4. Diagnoza pielęgniarska: krwawienia, wybroczyny, krwawe 

podbiegnięcia na skórze związane z małą ilością płytek krwi. 
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Cel: zapobieganie skutkom ubocznym małopłytkowości. 
 
Plan opieki: 
 jeśli pacjent jest świadomy zakażenia HIV, wówczas wskazane jest 
przekonanie pacjenta, że możliwie szybkie rozpoczęcie leczenia 
antyretrowirusowego pozwoli na normalizację liczby płytek krwi, 
 Należy też: 
 wyjaśnić choremu przyczyny i skutki małopłytkowości, 
 zalecić unikanie sportów kontaktowych oraz czynności 

mogących powodować dodatkowe obrażenia, 
 pouczyć chorego jak należy postępować w przypadku krwawień 

z nosa czy przewodu pokarmowego,  
 zalecić unikanie leków o działaniu przeciwpłytkowym (kwas 

acetylosalicylowy, pochodne tienopirydyny). 
 
 

3. Problemy pielęgnacyjne pacjenta 
z pełnoobjawowym AIDS – kategoria kliniczna C 

 
Do tej kategorii zalicza się chorych, u których pojawiają się choroby 

wskaźnikowe (zakażenia oraz nowotwory oportunistyczne), i którzy 
wymagają hospitalizacji. Zadaniem pielęgniarki jest realizacja działań 
pielęgnacyjno-leczniczych nad pacjentem, współpraca z zespołem 
terapeutyczno leczniczym oraz współpraca z rodziną, osobami 
najbliższymi oraz instytucjami pozamedycznymi (grupy wsparcia, 
ośrodki socjalne). 
 
 

Wystąpienie którejkolwiek z chorób wskaźnikowych AIDS 

jest wskazaniem do bezzwłocznego rozpoczęcia leczenia 

antyretrowirusowego, niezależnie od liczby komórek CD4 

i poziomu wiremii! 
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Problemy pielęgnacyjne osób zakażonych wirusem HIV 
oraz chorych na AIDS 

 
1. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko wystąpienia niewydolności 

oddechowej w przebiegu chorób oportunistycznych. 
Cel: zminimalizowanie ryzyka. 
 
Plan opieki: 
 monitorowanie chorego w celu wychwycenia pojawiających się 
zaburzeń układu oddechowego (częstość i rodzaj oddechów, tętno, 
stan świadomości, zabarwienie powłok skórnych, rodzaj i 
charakter plwociny), 
 w razie konieczności zastosowanie tlenoterapii (wąsy tlenowe, 
maska tlenowa). Podczas stosowania tlenoterapii konieczność 
monitorowania saturacji oraz gazometrii krwi tętniczej, 
 nauka efektywnego kaszlu oraz ćwiczeń oddechowych (np. z 
wykorzystaniem aparatu Triflo), 
 zastosowanie drenażu ułożeniowego oraz intensywnej rehabilitacji 
oddechowej, 
 w razie konieczności odsysanie zalegającej wydzieliny. 

 
 
2. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko wystąpienia niedożywienia, 

odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. 
 
Cel: utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia i nawodnienia. 
 
Plan opieki: 
 ocena stanu odżywienia i nawodnienia (zważenie chorego, 
obserwacja skóry, błon śluzowych, obserwacja diurezy, kontrola 
wyników badań laboratoryjnych – białko, albuminy, elektrolity), 
 wprowadzenie zbilansowanej diety, uwzględniającej preferencje 
żywieniowe chorego oraz ewentualne alergie pokarmowe, 
 wybór optymalnej drogi odżywiania (doustna, dojelitowa, 
pozajelitowa). Wprowadzenie żywienia dojelitowego przez zgłębnik 
lub pozajelitowego wiąże się możliwością wystąpienia powikłań 
w postaci biegunek (żywienie dojelitowe) lub zakrzepicy 
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czy zakażenia (żywienie pozajelitowe). Należy w miarę możliwości 
jak najszybciej wycofać się z żywienia pozajelitowego, jeśli pozwala 
na to stan kliniczny pacjenta. Żywienie pozajelitowe należy podłą-
czać zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, 
 nawadnianie oraz uzupełnianie elektrolitów – jeśli chory nie może 
przyjmować płynów drogą doustną zastosować płynoterapię 
dożylną, z równoczesnym prowadzeniem bilansu płynów, aby nie 
dopuścić do przewodnienia pacjenta (ryzyko wystąpienia obrzęku 
płuc). 

 
 
3. Diagnoza pielęgniarska: brak możliwości samodzielnej pielęgnacji 

związanej z zespołem wyniszczenia. 
 
Cel: pomoc choremu w zaspokajaniu potrzeb oraz niedopuszczenie do 

powikłań. 
 
Plan opieki: 
 monitorowanie stanu pacjenta (ocena skóry, stanu świadomości, 
parametrów życiowych, funkcji wydalniczych), 
 pomoc choremu w wykonywaniu codziennych zabiegów 
higienicznych, 
 zastosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej: materace 
zmiennociśnieniowe, udogodnienia, pomoc przy zmianie pozycji, 
stosowanie na miejsca najbardziej narażone na powstawanie 
odleżyn – kość krzyżowa, kości biodrowe, pięty, łopatki, łokcie – 
środków zapobiegających podrażnieniom skóry oraz 
przyśpieszających regenerację, 
 zastosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej – stosowanie 
heparyny drobnocząsteczkowej w dawce profilaktycznej na 
zlecenie lekarza,  
 uniesienie kończyn ponad poziom serca – zapobieganie obrzękom, 
 współpraca z innymi członkami zespołu terapeutyczno-
leczniczego (rehabilitant, psycholog, lekarz), 
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 zapewnienie pacjentowi kontaktu z rodziną lub osobami najbliż-
szymi.  

 
4. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko wystąpienia zaburzeń 

termoregulacji, związanych z utrzymującą się gorączką oraz 
wzmożoną potliwością. 
 
Cel: utrzymanie prawidłowej temperatury ciała. 
 
Plan opieki: 
 regularne monitorowanie temperatury ciała chorego (kilka razy 
w ciągu doby) oraz dokumentowanie występowania nocnych 
potów, 
 dbanie o odpowiedni mikroklimat sali,  
 niedopuszczenie do utraty ciepła poprzez utrzymanie suchej i 
czystej bielizny pościelowej oraz bielizny pacjenta, 
 stosowanie farmakoterapii przeciwgorączkowej na zlecenie 
lekarza, 
 niedopuszczenie do odwodnienia poprzez odpowiednią podaż 
płynów (prowadzenie bilansu wodnego). 

 
 
5. Diagnoza pielęgniarska: ryzyko wystąpienia zaburzeń w oddawaniu 

moczu i stolca (biegunki, zaparcia, nietrzymanie moczu) oraz 
związane z tym problemy z utrzymaniem higieny osobistej. 
 
Cel: regulacja wypróżnień oraz pomoc w utrzymaniu higieny 

osobistej. 
 
Plan opieki: 
 zastosowanie zbilansowanej diety zmniejszającej ryzyko 
wystąpienia biegunek lub zaparć, 
 w przypadku wystąpienia biegunki zastosowanie początkowo, 
np. diety kleikowej (dotyczy to również pacjentów karmionych do-
jelitowo), nawadnianie chorego, uzupełnianie elektrolitów. Rozwa-
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żenie zastosowania leczenia farmakologicznego (węgiel leczniczy, 
antybiotykoterapia) w przypadku braku poprawy lub bardziej 
nasilonych objawów, 
 w przypadku występowania zaparć stosowanie diety bogato 
resztkowej. Jeśli pacjent nie jest unieruchomiony zalecanie ruchu, 
który aktywizuje również jelita. W przypadku braku rezultatu 
zastosowanie środków przeczyszczających na zlecenie lekarza 
(wlewki doodbytnicze – Enema, Hegar, środki poprawiające 
perystaltykę jelit), 
 rozważenie założenia cewnika Foleya w przypadku nietrzymania 
moczu przez pacjenta,  
 utrzymywanie w czystości okolic intymnych, częsta zmiana 
pampersów (dotyczy chorych unieruchomionych), 
niedopuszczanie do powstania odparzeń (stosowanie na miejsca 
narażone na odparzenia maści, np. sudokrem), 
 stosowanie jednorazowych kaczek, basenów, misek do mycia. 
W przypadku stosowania wielorazowego sprzętu dokładne ich 
mycie i dezynfekcja po każdorazowym użyciu. 

 
 
6. Diagnoza pielęgniarska: możliwość wystąpienia stanów depresyjnych 

związanych z nieuleczalną chorobą, hospitalizacją, utrudnionymi 
kontaktami z rodziną oraz osobami najbliższymi. 
 
Cel: zminimalizowanie ryzyka wystąpienia depresji. 
 
Plan opieki: 
 obserwacja chorego w celu wczesnego wykrycia pojawiających się 
zaburzeń – obniżenie nastroju, zmiana w zachowaniu, np. niechęć 
do wykonywania codziennych czynności (mycie, jedzenie, czytanie, 
oglądanie telewizji), unikanie kontaktu z personelem, rodziną,  
 rozmowa z chorym na temat jego choroby, lęków, obaw. 
Umożliwienie kontaktu z psychologiem oraz grupami wsparcia. 
Zachęcanie do kontaktu z innymi ludźmi oraz do realizacji swoich 
zainteresowań, 
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 w przypadku zdiagnozowanej klinicznej depresji, wymagającej le-
czenia farmakologicznego, stosowanie leków przeciwdepresyjnych 
na zlecenie lekarza. 

 
7. Diagnoza pielęgniarska: lęk i strach związany ze śmiercią i 

umieraniem. 
 
Cel: zminimalizowanie lęku i strachu. 
 
Plan opieki: 
 rozmowa z chorym, wsparcie – na tyle, na ile pozwala stan jego 
zdrowia i świadomości, 
 umożliwienie choremu realizacji praktyk religijnych, jeśli tego 
potrzebuje i takich, jakich potrzebuje, 
 zapewnienie ciszy i spokoju, zwłaszcza w godzinach nocnych. 
Umożliwienie choremu spokojnego snu – wyeliminowanie 
czynników zaburzających nocny wypoczynek (hałas, odwiedziny, 
napoje pobudzające), 
 pomoc w realizacji ostatniej woli pacjenta, jeśli wyrazi taką 
potrzebę, 
 umożliwienie osobom bliskim uczestnictwa w ostatnich chwilach 
życia pacjenta.  

Podsumowanie 
 

Opieka nad pacjentem zakażonym wirusem HIV oraz chorym na AIDS 
jest niezwykle trudna i wieloetapowa. W dalszym ciągu jest to choroba 
nieuleczalna, choć wczesne wdrożenie leczenia antyretrowirusowego 
może znacznie wydłużyć chorym życie. Choroba dzieli się na kilka 
etapów z dominującymi dla danej grupy problemami pielęgnacyjnymi. 

W procesie pielęgnacyjnym przedstawiono najważniejsze, istotne 
problemy mogące pojawić się w każdej kategorii klinicznej. Jednak nale-
ży pamiętać, iż problemów może być znacznie więcej, biorąc pod uwagę 
różnorodność chorych zakażonych wirusem HIV oraz chorujących na 
AIDS, trafiających do poradni czy oddziałów szpitalnych. Będą to tak 
zwani zupełnie normalni ludzie, ale też pacjenci należący do mniejszości 
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seksualnych, a także osoby uzależnione od narkotyków. Modyfikacja 
stylu życia oraz wyeliminowanie uzależnień pacjentów uzależnionych 
od narkotyków to zadanie całego zespołu terapeutyczno – leczniczego, 
w którego skład powinni wchodzić między innymi: lekarz, pielęgniarka, 
psycholog, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień.  

Pomimo iż podejście do osób zakażonych wirusem HIV oraz 
chorujących na AIDS zmieniło się na przestrzeni kilkunastu lat to często 
nadal jest to choroba piętnująca chorych w środowisku rodzinnym, 
lokalnym czy zawodowym. Chorzy tracą pracę, zdarza się, że zostają 
odrzuceni przez najbliższą rodzinę.  

Rolą pielęgniarki jest indywidualne, całościowe spojrzenie na chorego, 
zauważenie i wychwycenie pojawiających się problemów, podjęcie 
odpowiedniego działania. Opiekę nad chorym powinien sprawować 
interdyscyplinarny zespół terapeutyczno-leczniczy posiadający aktualną 
wiedzę na temat choroby – dróg i możliwości zakażenia, najnowszych 
metod leczenia itp. 

Wsparcie emocjonalne i psychiczne jest jednym z istotniejszych zadań 
stojących przed pielęgniarką na każdym etapie choroby. Dr Elisabeth 
Kübler-Ross przedstawiła w 1969 r. reakcje psychologiczne pacjentów 
na wiadomość o nieuleczalnej chorobie i wyróżniła w niej pięć etapów: 

1. Zaprzeczenie („Nie, to nie ja, to nie może być prawda”) i izolacja. 
2. Gniew („Dlaczego w aśnie ja?”). ł
3. Targowanie się (próba odroczenia wyroku, jego elementem 

zasadniczym musi być nagroda za „dobre zachowanie”, jak 
również ustalony przez samego pacjenta „ostateczny termin”). 

4. Depresja. 
5. Akceptacja, pogodzenie się. 

 
Według dr Kübler-Ross podobne etapy można zauważyć również 

wśród osób najbliższych pacjenta.  
Pacjent, który dowiaduje się o zakażeniu HIV, a który nic nie wie na 

ten temat albo uważa, że HIV = AIDS, a AIDS = śmierć, również może 
przechodzić przez te etapy. Pielęgniarka może mu w tym bardzo pomóc, 
wyjaśniając, jak wiele zmieniło się w rokowaniu osób żyjących z HIV. 
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Problemy pielęgnacyjne osób zakażonych wirusem HIV 
oraz chorych na AIDS 

Wiedza i znajomość tego, co dzieje się w sferze psychicznej i emocjo-
nalnej zarówno chorego, jak i jego najbliższych, pozwala na lepsze poro-
zumienie z pacjentem, a tym samym stwarza szansę na realną pomoc.  

 
Piśmiennictwo: 
1. Choroby Wewnętrzne, t. II, pod red. prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika; 

Wydawca: Medycyna Praktyczna; Kraków 2006. 
2. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, pod red. Elżbiety 

Walewskiej; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006. 
3. Maria Kózka, Lucyna Płażewska-Żywko: Diagnozy i interwencje 

pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 
4. AIDS. Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce 

pielęgniarskiej, pod red. Anny Grajcarek; Wydawnictwo ad vocem; 
Kraków 1999.  

5. Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina, 
Poznań, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelia Sega – pielęgniarka, II Katedra Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie. 
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VII 
ROZDZIAŁ 

 
 
Opracowanie zespołowe 
 
 
 

Opieka poszpitalna nad osobami żyjącymi 
z HIV i chorymi na AIDS 

 
 
 

1. Planowanie wypisu pacjenta ze szpitala 
 

W początkach epidemii HIV/AIDS pacjenci często trafiali do szpitali 
z ciężkimi infekcjami oportunistycznymi, nowotworami związanymi 
z zakażeniem. Skojarzone leczenie antyretrowirusowe znacznie 
zmniejszyło liczbę zachorowań. Jednak w dalszym ciągu do szpitali 
trafiają osoby nieświadome swojego zakażenia, które dopiero w stadium 
AIDS dowiadują się o infekcji.

Udana opieka poszpitalna  zależy od jej dobrego zaplanowania jeszcze 
podczas pobytu pacjenta w szpitalu.  

 
 

Planowanie opieki poszpitalnej 
 
Efektywne planowanie opieki poszpitalnej wymaga właściwej strategii 

postępowania. Tak, jak istnieje polityka przyjmowania pacjenta do 
szpitala, musi też istnieć polityka jego wypisu do domu. 

Ocena pacjenta dokonywana przez personel pielęgniarski po przyjęciu 
do szpitala musi obejmować wywiad społeczny i środowiskowy. Powinien 
on zawierać opis warunków zdrowotnych, które można będzie ocenić 
i udokumentować przy wypisie ze szpitala. W celu otrzymania bardziej 
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szczegółowych informacji, uzyskiwanych w ramach przeprowadzanego 
wywiadu, można stosować przygotowany wzorzec, jednak z uwzględnie-
niem indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.  

Zasady wypisu pacjenta ze szpitala powinny być określone i zawierać 
wskazówki dla  pielęgniarek środowiskowych oraz pracowników 
socjalnych. Poniższy model proponowany jest w celu zabezpieczenia 
dalszego losu pacjentów żyjących z HIV i chorych na AIDS.  

 
 

Przy wypisie ze szpitala należy zapewnić pacjentowi 

kontynuację leczenia. 

 
 

Wypis pacjenta ze szpitala na własną prośbę, wbrew zaleceniom 
lekarskim 
 

Należy usilnie odradzać wszystkim pacjentom, nie tylko zakażonym 
HIV, wypisywanie się ze szpitala na własną prośbę, wbrew zaleceniom 
lekarskim. Jeśli pacjent przed opuszczeniem szpitala wyrazi chęć 
spotkania z psychologiem lub psychiatrą, należy mu to ułatwić.  

W każdym przypadku należy poinformować pacjenta (i wręczyć mu to 
na piśmie), że instytucje ochrony zdrowia nie biorą żadnej 
odpowiedzialności za konsekwencje wypisu na własną prośbę. 

 
 

2. Opieka poszpitalna 
 

W przypadku chorych na poważne infekcje wskaźnikowe AIDS opieka 
sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe powinna trwać całą dobę. 
Powinnyśmy dążyć do tego, aby zatrudniono wystarczającą liczbę pielę-
gniarek środowiskowych, które odwiedzałyby pacjentów o każdej porze 
dnia i nocy oraz w dni świąteczne. Wielu pacjentom z AIDS można za-
pewnić bezpieczeństwo tylko przy sprawowaniu nad nimi całodobowej 
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Opieka poszpitalna nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS 

opieki. W Polsce, aktualnie jest to możliwe przede wszystkim w hospi-
cjach. W związku z tym, w warunkach polskich należy większy nacisk 
położyć na opiekę i współpracę ze strony rodzin.  

 
 

Pielęgniarska opieka środowiskowa (rodzinna)  
 

Wszyscy członkowie zespołu podstawowej opieki zdrowotnej mogą 
zetknąć się w swojej pracy z pacjentami żyjącymi z HIV i chorymi na 
AIDS. Mają oni istotny wpływ na planowanie wypisu ze szpitala, jeśli 
opieka nad pacjentem będzie kontynuowana w okresie poszpitalnym.  

Ludzie żyjący z HIV, szczególnie mieszkający w małych 
miejscowościach, bardzo chcieliby móc powiedzieć lekarzowi 
rodzinnemu o swoim zakażeniu HIV. Ale często panicznie się tego boją. 
Boją się, że lekarz odmówi opieki, że w jakiś sposób informacja o 
zakażeniu zostanie ujawniona pracownikom placówki, a później 
przedostanie do lokalnej społeczności. 

Ludzie świadomi swojego zakażenia pozostają pod opieką lekarzy 
specjalizujących się w leczeniu antyretrowirusowym. Jednak często, żeby 
odwiedzić swojego lekarza, muszą pokonać wiele kilometrów. W 
sytuacjach, w których będą mieli problem zdrowotny niezwiązany z HIV 
(np. zwichnięcie nogi, przeziębienie), chcieliby móc skorzystać z pomocy 
znacznie bliżej. 

Pacjenci żyjący z HIV i chorzy na AIDS mogą żyć razem ze swoimi 
rodzinami, w społeczeństwie, bez żadnej obawy o przeniesienie wirusa 
HIV na inne osoby.  

 
 
Udzielając porad pacjentom z zakażeniem HIV pielęgniarki powinny 

wziąć pod uwagę następujące zagadnienia: 
 
 

Higiena osobista 
 

Pacjentowi należy przybliżyć ogólne zasady utrzymywania higieny 
osobistej. Uświadomić mu, że nie należy używać wspólnych przyborów 
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do golenia, szczoteczek do zębów oraz innych przyborów, które mogą 
zostać zabrudzone krwią. Podpaski i tampony należy wyrzucać do trwa-
łych, plastikowych worków. 

Osoby zakażone wirusem HIV, mające upośledzoną odporność (niską 
liczbę komórek CD4), powinny zakładać rękawice, gdy czyszczą akwaria, 
klatki dla ptaków, pracują w ogrodzie, sprzątają kocie odchody, gdyż 
istnieje ryzyko ich skażenia drobnoustrojami patogennymi (np. 
Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans).  

 
 

Higiena ogólna 
 

Osoby żyjące z wirusem HIV mogą bezpiecznie przygotowywać posiłki 
sobie i innym, zachowując zwykłe zasady ogólnej higieny (tzn. mycie rąk 
przed przygotowaniem posiłku oraz po czynnościach dotyczących 
niegotowanej żywności). Osobne sztućce i naczynia nie są konieczne. 
Brudne sztućce i naczynia należy umyć ciepłą wodą z detergentem (nie 
ma potrzeby, by używać środka dezynfekującego) i pozostawić do 
wyschnięcia. 

Pościel i bielizna w widoczny sposób zabrudzone krwią, innymi 
płynami, wydzielinami lub wydalinami organizmu, mogą być bezpiecznie 
prane w pralce, w temperaturze powyżej 60°C, nie krócej niż przez 
25 minut. Temperatura > 56°C oraz detergenty inaktywują wirusy HIV 
i nie ma potrzeby dodawania środka dezynfekującego.  

Jeśli pacjent jest zbyt ciężko chory, by zrobić to sam, może to uczynić 
w lokalnej (miejskiej) pralni jego opiekunka (pomoc domowa), przyjaciel 
lub znajomy, lub gdy zaistnieje taka potrzeba, pielęgniarka 
środowiskowa.  

Osoby zakażone wirusem HIV mogą korzystać w domu z tej samej 
toalety, wanny i natrysku. Po użyciu należy je normalnie umyć (środki 
dezynfekujące nie są konieczne).  

Osoby zakażone wirusem HIV mogą normalnie, tak jak inni, bywać 
w pubach, restauracjach, bibliotekach, kinach. Nie ma możliwości 
przeniesienia wirusa HIV w czasie kąpieli w basenie. 
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Generalnie, osoby żyjące z HIV zachęca się do prowadzenia dotych-
czasowego trybu życia i pozostawia się im swobodę decyzji w informo-
waniu swych pracodawców i kolegów z pracy o stanie swojego zdrowia.  

 
 

Edukacja pacjenta 
 

Edukacja zdrowotna służy przekazywaniu rzetelnej informacji 
pacjentowi i jego rodzinie. Pielęgniarki środowiskowe powinny omówić z 
pacjentem zasady „bezpieczniejszego seksu", ulotki na ten temat są 
dostępne w wielu miejscach. W Polsce są to wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne. Na stronie internetowej Krajowego Centrum 
ds. AIDS dostępny jest poradnik „Żyć z wirusem…” 
www.aids.gov/pl/files/wiedza/zyc_z_wirusem_nowa_wersja.pdf.  

 
 

Osoby żyjące z HIV nie mogą być dawcami krwi, tkanek, 

narządów, nasienia, mleka kobiecego. 

Kobiety nie powinny karmić piersią ani oddawać mleka. 

 
 

Wskazania żywieniowe przy niektórych zaburzeniach mogących 
wystąpić u osób żyjących z HIV 

 
Zmiana odczuwania smaków. W przebiegu zakażenia HIV zdarza się, 

że znana, ulubiona potrawa niespodziewanie nabiera nieprzyjemnego 
smaku. Niektóre leki mogą powodować, że na przykład mięso często ma 
metaliczny smak. Aby tego uniknąć należy spróbować używania nowych 
przypraw, stosowania innych metod gotowania, takich jak np. 
marynowanie ryb, mięs i drobiu lub jedzenia innych produktów 
zastępując nimi te, które nabrały dziwnego smaku. 

Jeżeli pacjent ma nieprzyjemny smak w ustach, powinien starać się 
ssać twarde cukierki (ale nie w nadmiarze) lub kostki lodu sporządzone 
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z wody z dodatkiem soku z cytryny. Może też popijać swój ulubiony sok 
owocowy. Wskazane jest, aby zasiadał do jedzenia w przewietrzonym 
pokoju, w którym nie ma kuchennych zapachów i aby jadł powoli, spo-
kojnie, uruchamiając wszystkie zmysły smakowe. 

Suchość w ustach, trudności z łykaniem, bóle jamy ustnej i gardła. 
Jama ustna i gardło stosunkowo często są atakowane przez 
drobnoustroje wywołujące zakażenia oportunistyczne. W takich 
przypadkach popękane usta i krwawiące dziąsła mogą być bolesne i nie 
pozwalać na właściwe odżywianie. Konieczna jest wówczas modyfikacja 
dotychczasowej diety, z preferowaniem potraw delikatnych i 
niedrażniących, spożywanych na zimno lub w temperaturze pokojowej. 
Wskazane jest także jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza specjalisty w 
dziedzinie terapii osób zakażonych, który pomoże w leczeniu tych 
dolegliwości.   

 
Ponadto wskazane jest: 
 unikanie kwaśnych produktów, takich jak pomarańcze, grejpfruty, 
cytryny, pomidory i ananasy, a zamiast nich picie łagodnych 
nektarów owocowych (brzoskwiniowych, gruszkowych, 
morelowych itp.), soku jab kowego, mleka i napojów mlecznych 
oraz p ynnych odżywek, 

ł
ł

ł

ł

ł

ł ł

 unikanie napojów gazowanych, gdyż mogą one – podobnie jak 
gorąca kawa, herbata i alkohol – wywo ać bóle w jamie ustnej, 
 unikanie gorących dań i napojów, 
 wybieranie pokarmów miękkich, takich jak treściwe zupy, gulasze, 
potrawki, kasze, puree ziemniaczane i warzywne, p atki owsiane, 
potrawy i desery mleczne, budynie, ryż, banany, owoce z puszki, 
itp., 
 rozmiękczanie twardych pokarmów przez moczenie ich w p ynach 
– rogaliki w kawie, ciasteczka w mleku, makarony w sosach. Można 
również dodawać masło i sosy ze śmietaną do dań mięsnych, aby 
łatwiej by o je gryźć i po ykać, 
 unikanie palenia papierosów i picia alkoholu, jak również 
spożywania potraw zbyt ostrych, 
 regularne wypijanie dostatecznej ilości płynów, 
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 używanie słomki do pic a napojów. i
 
Zimne potrawy, takie jak lody, mrożony sok owocowy, galaretki itp. 

mogą przynieść znaczną ulgę jamie ustnej. 
Pacjenta należy zachęcać do częstego (kilka razy dziennie) płukania 

jamy ustnej. Do płukania należy używać łagodnego roztworu soli lub 
sody oczyszczonej. Natomiast do czyszczenia zębów zamiast 
energicznego szczotkowania używać trzeba bardzo miękkiej szczoteczki 
lub wacika nasączonego roztworem sody oczyszczonej. 

Dodatkowy problem może stanowić suchość w jamie ustnej, będąca 
ubocznym skutkiem przyjmowania leków. W takich przypadkach należy 
zachęcać pacjenta do żucia gumy, ssania twardych cukierków i używania 
odświeżacza do ust (Uwaga! Gumy i cukierki niezawierające cukru, 
słodzone sorbitolem mogą wywołać biegunkę). 

 
 

Utrata apetytu 
 
Istnieje wiele sposobów pobudzenia apetytu i zwiększenia 

atrakcyjności posiłków. W tym celu należy wybierać pokarmy, które 
pacjent najbardziej lubi. Zachęcać go do jedzenia tego, na co ma ochotę 
i wówczas, gdy ma na to ochotę. Korzystne jest spożywanie niewielkich, 
lecz częstych posiłków, nie rzadziej niż co parę godzin. Zaleca się 
czyszczenie zębów po każdym posiłku. Pastylki miętowe czy guma do 
żucia mogą być pomocne w odświeżaniu ust przed jedzeniem. Wskazane 
jest ponadto zaprzestanie palenia tytoniu, gdyż zmniejsza ono łaknienie 
i niekorzystnie wpływa na odczucia smakowe. Warto w tym celu 
skontaktować się z poradnią antynikotynową. 

 
 

Gorączka  
 

Gorączka wpływa na pogorszenie apetytu, zwiększa zapotrzebowanie 
na energię. Jest zjawiskiem niekorzystnym, stąd należy dążyć do szybkiej 
normalizacji temperatury. Jeśli nie potrafimy usunąć przyczyn gorączki, 
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możemy ją zwalczyć za pomocą np. paracetamolu. Ulgę przynosi prze-
mycie ciała gąbką zmoczoną w zimnej wodzie lub chłodne kąpiele. 
Wskazane jest picie dużych ilości płynów ze względu na możliwość od-
wodnienia. Przy braku apetytu i niechęci do jedzenia produktów o stałej 
konsystencji, konieczne jest podawanie płynów o dużej wartości odżyw-
czej, takich jak pełne mleko, soki owocowe i warzywne lub płynne od-
żywki. Z chwilą ustąpienia gorączki należy jak najszybciej powrócić 
do normalnych, pełnowartościowych posiłków. 

 
 

Nudności, wymioty 
 

Jeżeli jedzenie lub przyjmowane leki wywołują nudności i wymioty, 
pacjent nie będzie miał ochoty na przyjmowanie pokarmów. Może to być 
początkiem spirali prowadzącej do utraty wagi.  

Zarówno nudnościom, jak i wymiotom, pacjent może zapobiec 
stosując kilka prostych metod: 

 przede wszystkim musi unikać kuchennych zapachów, gdyż mogą 
prowokować wymioty. Może np. otwierać szeroko okno w czasie 
gotowania, względnie jeść potrawy zimne lub o temperaturze 
pokojowej, 

 

ł

ł

 
ł

ł

ł
ł

 przy jedzeniu powinien starać się dużo pić, gdyż potrawy o 
konsystencji sta ej są gorzej tolerowane. Również bardzo ostre 
przyprawy, kawa i alkohol mogą wywoływać nudności i wymioty, 
 powinien jeść 5-6 ma ych posiłków dziennie, zamiast trzech 
dużych, 
 dokładnie żuć pokarmy, wówczas szybciej opuszczą żołądek i 
zostaną lepiej wch onięte. Pomoże to zmniejszyć uczucie nudności 
oraz ryzyko wymiotów, 
 pić ch odne, klarowne napoje, np. wodę sodową z cytryną lub soki 
owocowe. Jeść desery na bazie żelatyny, kremy mleczno-jajeczne, 
budynie i inne agodne w smaku potrawy, 
 unikać produktów o dużej zawartości t uszczu, 
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 po jedzeniu wskazane jest wypicie miętowej herbaty i odpoczynek 
lub pozostanie w pozycji siedzącej, gdyż może to zapobiec nudno-
ściom, 
 po jedzeniu pacjent powinien odczekać przynajmniej dwie godziny 
zanim  się po oży,  ł

ł

ł
ł

ł

ł ł
ł

ł
ł

 gdy pacjent czuje się lepiej, powinien pić odżywki, aby uzupe nić 
utracone kalorie i białko, 
 jeśli nudności wywo ywane są przyjmowanymi lekami należy 
spytać lekarza, kiedy przyjmować lek, aby zmniejszyć to dzia anie 
uboczne. Gdy jest to możliwe, nie powinno się przyjmować leku 
podczas posi ków, 
 czasem nudnościom i wymiotom zapobiega ssanie kostek czystego 
lodu. 

 
Jeżeli podane wyżej rady nie dadzą efektu, a nudności i wymioty 

utrzymują się wiele dni, należy zgłosić się do lekarza zajmującego się 
terapią HIV.  

 
 

Biegunka 
 

U osób żyjących z HIV biegunka występuje stosunkowo często. Może 
być spowodowana różnymi przyczynami m.in. zaburzeniami 
wchłaniania, przyjmowanymi lekami lub zakażeniami 
oportunistycznymi. 

Opanowanie biegunki wymaga uwzględnienia wywołujących ją 
przyczyn. Niezależnie od tego określone, podane niżej zasady żywienia, 
mogą pomóc pacjentom w zmniejszeniu nasilenia objawów biegunki, 
a nawet przyczynić się do jej ustąpienia. 

 Przede wszystkim należy stosować agodną dietę, sk adającą się 
z takich produktów, jak bia e pieczywo, twaróg, ryż, makarony, 
kluski, ziemniaki, gotowane p atki zbóż, zupa marchwiowa, 
banany, mango, mus jab kowy względnie jabłko i gruszki bez 
skórek, natomiast unikać śliwek i owoców z nasionami. 
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 Zamiast owoców cytrusowych i sporządzonych z nich soków pić 
nektary owocowe. 
 Mleko zastępować jogurtem naturalnym (nie kefirem), zawierają-
cym żywe kultury bakterii lub mlekiem sojowym dostępnym już 
w wielu sklepach. 
 Z diety wykluczyć produkty bogate w cukier, konfitury, miód, cu-
kierki, czekoladę, a ponadto tłuszcz oraz dania smażone i wędliny. 
Szczegól nie unikać żywności o dużej zawartości błonnika, takiej 

 stawiając się 

 st zapobiega-

 

Przedłużająca się, obfita biegunka 

jak surowe warzywa, pełne ziarna zbóż, fasola, groch, bób i inne 
rośliny strączkowe oraz większość surowych owoców. Unikać też 
kapusty brukselki, kalafiora, cebuli i zielonej papryki. 
Ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z kofeiny, prze
na kawę bezkofeinową. Niewskazane jest picie napojów gazowa-
nych i alkoholu, który zwykle nasila biegunkę. 
Pamiętać trzeba, że podstawą zwalczania biegunki je
nie odwodnieniu przez dostarczanie organizmowi odpowiedniej 
ilości płynów. 

 

wymaga zgłoszenia się do lekarza. 

 

Ogólne zasady higieny żywienia 

Stosując się do ogólnych zasad przechowywania, przygotowywania, 
go

eba, by przestrzegać następujących zasad: 
ch, w których 

 

 

towania i dystrybucji dań gotowych, zapobiega się ryzyku zatrucia 
pokarmowego. 

Pamiętać trz
 poszukać dobrych i czystych sklepów detaliczny
przyjemnie jest robić zakupy, towar jest świeży i właściwie prze-
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chowywany. Sprawdzać zawsze termin ważności kupowanych pro-
duktów; 
 mleko (najlepiej sterylizowane lub UHT w kartonowych pudeł-
kach  i produkty nabiałowe kupować  tylko w sklepie; )

ł

ł

ł

ł

j ł

 warzywa i owoce spożywane w stanie surowym bardzo starannie 
umyć pod bieżącą wodą. Przedtem dok adnie myć ręce; 
 stanowczo unikać spożywania mięsa w stanie surowym i wędlin 
sporządzonych z surowego lub pó surowego mięsa; 
 nigdy nie jeść surowych jaj ani produktów przyrządzanych z suro-
wych jaj, np. sernika na zimno; 
 spożywać potrawy świeżo przygotowane. Unikać potraw odgrze-
wanych; 
 surowe mięso, drób i ryby przechowywać na dolnej półce w lodów-
ce, tak aby soki z nich nie kapały na inne produkty. Nigdy nie wol-
no kłaść gotowanego czy pieczonego mięsa, drobiu i ryb na talerz 
czy deskę do krojenia, na których jest sok z surowego mięsa; 
 mięso i drób rozmrażać w lodówce, a nie na blacie; 
 gotowe potrawy przechowywać zawsze w lodówce; 
 w okresie letnim unikać kupowania produktów garmażeryjnych, 
chyba że pochodzą ze znanego źród a; 
 w przypadku wątpliwości, co do jakości wody z wodociągu lub z 
w asnej studni, używać do picia i przygotowywania posiłków wy-
łącznie wody przegotowanej (poddanej temperaturze wrzenia przez 
5 minut) lub butelkowanej; 
 jeżeli odporność pac enta już uleg a obniżeniu, unikać powinien 
spożywania serów pleśniowych, np. Rochford, Camembert i inne. 

 
 

Leczenie stomatologiczne 
 

Osoba zakażona wirusem HIV powinna rozważyć poinformowanie 
o tym fakcie swojego dentystę. Wszyscy dentyści są zobowiązani do prze-
strzegania zasad aseptyki, do stosowania uniwersalnych środków ostroż-
ności wobec wszystkich pacjentów i w każdej sytuacji, niezależnie od 
tego, czy znają wyniki badań serologicznych anty-HIV pacjenta. 
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Sprzęt i wyposażenie 
 

Osoby kierujące pracą pielęgniarek środowiskowych powinny zapew-
nić im pełny dostęp do sprzętu i wyposażenia niezbędnego do kontroli 
zakażeń. Dotyczy to zaopatrzenia w odpowiednie środki odkażające po-
trzebne do likwidacji plam krwi lub innych płynów (co nie zdarza się 
często); plastikowe fartuchy; skuteczne maski na twarz o wysokiej zdol-
ności filtracyjnej, jednorazowe, niesterylne rękawice gumowe lub rękawi-
ce plastikowe dobrej jakości i odpowiedniego rozmiaru; pojemniki na 
ostre przedmioty; podkłady (pieluszki) dla osób z nietrzymaniem moczu, 
opatrunki oraz inne materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne. 

 
 

Ostre przedmioty 

Przy używaniu igieł lub innych ostrych przedmiotów należy zachować 
ryg

Zastrzyki 

Pielęgniarki środowiskowe muszą zakładać jednorazowe rękawice 
prz

akłucie skażoną igłą i skażenie błony śluzowej krwią  

Zasady postępowania podano w rozdziale II i III. 

 

orystyczne środki ostrożności.  
 
 

 

y wykonywaniu zastrzyków lub wenesekcji. Igieł nie wolno ponownie 
wkładać do fabrycznej ochronnej osłony. Po użyciu nie wolno zdejmować 
ich  ze strzykawki, tylko razem z nią wrzucić do  pojemnika. Jedyny wyją-
tek stanowi pobranie krwi, kiedy igłę zdejmuje się ostrożnie ze strzykaw-
ki (najlepiej przy użyciu specjalnego uchwytu), aby uniknąć rozpylania 
aerozolu krwi podczas jej wstrzykiwania do pojemnika na próbki. 
Do pobrania krwi powinno się używać specjalnych strzykawek, które 
po wypełnieniu krwią służą jako probówki. 
 
 
Z
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Rany 
 

Wszelkie rany lub inne otwarte uszkodzenia skóry na dłoniach i rę-
kach powinny być zabezpieczone wodoodpornym plastrem opatrunko-
wym. Pielęgniarki ze zmianami skórnymi (egzemą) nie powinny obsłu-
giwać żadnych pacjentów, również tych ze stwierdzonym zakażeniem 
HIV.  

 
 

Środki ostrożności 
 

Nie jest potrzebne stosowanie żadnych środków ostrożności związa-
nych z odwiedzaniem pacjenta, podaniem mu ręki, rozmową itp. Istotne 
jest, aby pielęgniarki środowiskowe opiekujące się pacjentami żyjącymi 
z HIV same nie chorowały na choroby infekcyjne (np. przeziębienie, 
opryszczkę) i nie zakażały nimi pacjenta.  

 
 

Toalety 
 

Jeśli pacjent ma ograniczoną możliwość chodzenia i nie może skorzy-
stać z ubikacji, należy przygotować basen, kaczkę lub nocnik.  

 
 

Baseny (nocniki i kaczki) 
 

Należy je opróżnić do toalety (unikając zabrudzenia), spłukać i prze-
chowywać suche (tzn. nie moczyć w środku dezynfekującym). Pielęgniar-
ki środowiskowe powinny mieć założone jednorazowe rękawice przy 
podawaniu i opróżnianiu basenów, kaczek i nocników oraz przy obsłu-
giwaniu pacjentów z nietrzymaniem moczu i/lub stolca. Po spłukaniu 
muszli klozetowej nie ma potrzeby wlewania środków dezynfekujących.   
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Plamy 
 

Plamy rozlanej krwi lub innych płynów organizmu, pochodzące 
od wszystkich pacjentów, w tym od zakażonych wirusem HIV, należy 
usuwać zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale „Kontrola zakażeń 
w praktyce pielęgniarskiej”. 

 
 

Opieka terminalna (nad umierającym) 
 

Niekiedy pacjenci z AIDS wymagają domowej opieki terminalnej. 
Nie zawsze jest to możliwe z powodu występujących zaburzeń 
neurologicznych lub braku wsparcia ze strony rodziny czy przyjaciół. 
Jednak domowa opieka terminalna nad pacjentami z AIDS jest 
sprawowana w niemal identyczny sposób, jak u pacjentów z innymi 
śmiertelnymi chorobami. Bardzo ważne znaczenie ma kontrola objawów 
wymagająca nocnego dyżurowania przy chorym.  

 
 

Śmierć w domu 
 

Czynności pośmiertne wykonuje się przy zachowaniu tych samych 
środków ostrożności dotyczących kontroli zakażenia, jak za życia pacjen-
ta. Osoby wykonujące je powinny mieć założone rękawice jednorazowe 
oraz plastikowe fartuchy. Ciało zostaje umieszczone w plastikowym wor-
ku na zwłoki.  

Personel zakładu pogrzebowego nie musi używać specjalnych ubrań 
ochronnych do wykonywania dalszych czynności związanych z transpor-
tem zwłok.  

 
 

Szkolenie pielęgniarki środowiskowej 
 

Dla instytucji ochrony zdrowia korzystne może być szkolenie i wyzna-
czenie specjalistycznej pielęgniarki środowiskowej (najlepiej pielęgniarki 
– instruktorki), by pełniła rolę eksperta dla swoich koleżanek i kolegów. 
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Jednak wszystkie pielęgniarki środowiskowe muszą wykazywać się dobrą 
znajomością opieki nad pacjentami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS 
oraz znajomością specyficznych zagadnień związanych z tą chorobą.  

 
 

Podsumowanie 
 

Powyższe zagadnienia powinny być uwzględnione przy ocenie, plano-
waniu i realizacji opieki poszpitalnej. Pielęgniarki środowiskowe powin-
ny mieć niezbędną ilość czasu konieczną do oceny potrzeb pacjenta w za-
kresie opieki domowej przed jego wypisaniem ze szpitala. Wskazane jest 
zachęcanie pacjentów do utrzymywania normalnych kontaktów społecz-
nych i towarzyskich oraz unikania izolacji.  

W chwili obecnej sposób sprawowania domowej opieki pielęgniarskiej 
nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS jest dokładnie taki sam, 
jak nad wszystkimi innymi, ciężko chorymi pacjentami. Z powodu róż-
nych zakażeń oportunistycznych pacjenci z AIDS mogą wymagać stoso-
wania, oprócz uniwersalnych, także dodatkowych środków ostrożności 
do kontroli zakażenia.  

Pielęgniarki środowiskowe odgrywają w epidemii tej choroby ogrom-
ną rolę – być może przełomową. Należy wykorzystać każdą okazję do 
propagowania świadomości zdrowotnej, a pielęgniarki środowiskowe, 
dzięki starannemu  planowaniu wypisu pacjenta ze szpitala, będą mogły 
koordynować wszystkie działania w zakresie świadczenia opieki i usług 
niezbędnych pacjentowi. Pielęgniarki te znajdują się na strategicznej 
pozycji, mając realny wpływ na jakość świadczonej opieki. Uzyskane da-
ne wskazują, iż z powodzeniem rozwiązują powstające problemy wykazu-
jąc zdolności organizacyjne,  odwagę i zaangażowanie. 

 
 

Piśmiennictwo: 
1. Robert J. Pratt RN BA Msc RNT DN – „HIV and AIDS” – A Strategy for 

Nursing Care – fourth edition published in Great Britain 1995. 
2. „Żyć z wirusem” – poradnik dla osób żyjących z HIV, pod red. Doroty 

Rogowskiej-Szadkowskiej, Krajowe Centrum ds. AIDS 2007 r. 
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VIII 
ROZDZIAŁ 

 
 
Bogusława Liszka-Kisielewska 
 
 
 

Relacja pielęgniarka – pacjent z HIV 
– możliwości profesjonalnej pomocy 

i wsparcia 
 
 
 

W początkach epidemii HIV/AIDS śmiertelność chorych była 
ogromna. Ludzie, u których rozpoznawano zakażenie HIV, czuli się tak, 
jakby otrzymali wyrok śmierci. Przed wprowadzeniem w 1996 r. w 
krajach rozwiniętych skojarzonej terapii antyretrowirusowej rolą lekarza 
i pielęgniarki było obserwowanie pogarszającego się stanu zdrowia 
pacjenta i towarzyszenie mu w umieraniu. Poradniki dla pacjentów 
zawierały rozdziały o tym, jak sporządzić prawomocny testament. 

W początkach epidemii zaczęło się też piętnowanie (stygmatyzacja) 
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Przyczyny tego są złożone, ale 
niewątpliwie przyczynił się do tego fakt, że pierwsze przypadki AIDS 
rozpoznano u homoseksualnych mężczyzn, osób prostytuującyh się oraz 
w środowisku osób przyjmujących narkotyki. Przyczyniło się do tego też 
określenie tych populacji jako „grup szczególnego ryzyka”, do których 
zaliczano właśnie homoseksualistów, osoby często zmieniające partne-
rów seksualnych, sprzedające usługi seksualne oraz narkomanów. Pa-
mięć o „grupach ryzyka” przetrwała lata i sprawia, że ludzie wiedząc, że 
nie należą do żadnej z tych grup są przekonani, że problem HIV ich nie 
dotyczy. Niewielu już w tej chwili pamięta, że w początkach epidemii do 
„grup ryzyka” zaliczano także pracowników opieki medycznej – zanim 
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okazało się, że do zakażenia HIV znacznie łatwiej może dojść w życiu 
prywatnym niż podczas wykonywania obowiązków zawodowych.  

Minęło ponad 25 lat od chwili wykrycia epidemii HIV i od tamtego 
czasu jej obraz bardzo się zmienił. Mimo że nie wynaleziono jeszcze leku, 
który by w 100% usuwał wirusa z organizmu, to współczesne metody 
terapii skutecznie powstrzymują rozwój infekcji, w konsekwencji 
przedłużając życie chorym na AIDS i poprawiając jego jakość przez wiele 
dalszych lat.  

Obecnie nie jest to też epidemia ograniczona do wąskich grup 
ryzykownych zachowań, takich jak homoseksualiści czy narkomani. 
Z HIV żyje coraz więcej heteroseksualnych kobiet, a także zwiększa się 
liczba zakażonych dzieci. Opieka nad pacjentem z HIV i AIDS jest jednak 
nadal opieką długoterminową. Wymaga systematyczności, ciągłości i 
bywa opieką terminalną, co z jednej strony stanowi duże wyzwanie 
zawodowe dla osób zajmujących się chorym (lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów), a z drugiej jest sprawdzianem ich empatii, 
humanitaryzmu i etyczności ich postępowania.  

Trzeba nauczyć się pomagać i wspierać w sytuacji znacznego 
własnego obciążenia emocjonalnego oraz lęku przed chorobą i śmiercią. 
Pracownicy ochrony zdrowia w przypadku tej choroby muszą pokonać 
wiele oporów, aby osobistą niechęć do zachowań chorych oddzielić od 
swoich obowiązków zawodowych. Pielęgniarki mają obowiązek udzielić 
pacjentom pomocy w przezwyciężeniu lęku oraz w zmniejszaniu 
cierpienia fizycznego. Wymaga to ogromnej pracy nad własnymi 
emocjami. 

Ze wszystkich chorób trapiących współczesność najwięcej lęku budzi 
właśnie HIV i AIDS. Brak dostatecznej wiedzy (pacjentów, ale często też 
pracowników opieki medycznej), nieuleczalność, zakaźność oraz stygmat 
„brudnej” choroby stanowią ogromną przeszkodę w usuwaniu barier 
psychicznych i emocjonalnych. Utrudniają walkę z samą chorobą, 
z obawami przed zachorowaniem własnym, a nawet przed niesieniem 
koniecznej pomocy chorym.  

Przy obecnej wiedzy na temat AIDS nieuzasadniona jest niechęć i lęk 
wobec osób chorych i zakażonych. Chorzy powinni normalnie żyć 

 142 



Relacja pielęgniarka – pacjent z HIV 
  - możliwości profesjonalnej pomocy i wsparcia 

w społeczeństwie, a społeczeństwo powinno uczyć się żyć obok i razem 
z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. 

Zakażenie HIV czy też zachorowanie na AIDS zaburza dotychczasowe 
życie pacjenta i zmienia je często o 180 stopni. Pacjent czasami traci 
stabilność zawodową, rodzinną (zagrożenie rozwodem lub separacją), 
mogą pojawić się problemy z rodziną, przyjaciółmi i otoczeniem. To 
bardzo stresujące sytuacje. Brak wsparcia ze strony otoczenia, brak 
kontaktów towarzyskich, odosobnienie, poczucie odizolowania od reszty 
społeczeństwa i „napiętnowania chorobą”, wątpliwości dotyczące własnej 
tożsamości, systemu wartości oraz poczucie bezradności, mogą 
dodatkowo nasilać problemy zdrowotne pacjentów z AIDS.  

Wyobcowanie i uzależnienia narkotyczne tworzą subkulturę, w której 
normalnie przestrzegane wartości ulegają przewartościowaniu. Pracę 
zastępuje pomoc społeczna i żebractwo, domem staje się ulica lub 
schronisko dla bezdomnych.  

Pojawiające się czasem wątpliwości, jak żyć i w co wierzyć, prowadzą 
do poczucia braku sensu życia. Lęk przed samotnością i społecznym 
odrzuceniem nasila stres. Długotrwały stres, niepokój, złość, ale też 
poczucie bezradności i braku perspektyw na przyszłość może prowadzić 
do depresji. Rozpacz, senność, negatywne uczucia w stosunku do samego 
siebie, wyczerpanie, hipochondria, przywidzenia i urojenia powodują, 
iż chory nie jest zdolny do prawidłowego funkcjonowania. Poczucie 
bezsensu własnego życia, podatność na infekcje i choroby, uczucie żalu 
i samotność powodują u niektórych chorych sięganie po alkohol 
i narkotyki.  

Takie samodestrukcyjne mechanizmy tylko pogarszają życiową sytu-
ację i przyczyniają się do dalszych negatywnych konsekwencji. Stres się 
kumuluje, sumują się niepowodzenia i zmniejszają zdolność do radzenia 
sobie z nimi. Konieczna jest pomoc farmakologiczna i psychoterapeu-
tyczna. Ból i beznadziejność śmiertelnej choroby mogą prowadzić 
do decyzji o odebraniu sobie życia. Choroba niszczy pragnienie życia 
i umiejętność normalnej egzystencji. Członkowie rodziny i przyjaciele 
odczuwają również lęk i czują się winni, ponieważ nie są w stanie 
pomóc bliskiej osobie. A osoby obce? Jedne potrafią wyciągnąć 
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 rękę z pomocą, inne jej odmówią uważając, że chorego spotkało to na co 
zasługiwał. 

Pomagając pacjentowi z AIDS, walczymy z chorobą razem z nim. 
Musimy go dopingować do tej walki, wspierać, dodawać odwagi, a przede 
wszystkim towarzyszyć mu, aby nie poczuł się samotny i nie poddał, 
walcząc o godne życie w czasie, który mu pozostał. Do tej pomocy 
konieczne jest skuteczne porozumienie, którego warunkiem jest uważne 
słuchanie, jasne wyrażanie się i zrozumienie także emocjonalnego stanu 
pacjenta. Wszelkie rozmowy z pacjentem, a szczególnie zbieranie 
wywiadu od chorego, należy przeprowadzać delikatnie i z taktem, z 
zapewnieniem mu całkowitej poufności otrzymanych informacji. 

Pielęgniarka może odegrać ogromną rolę w motywowaniu pacjentów 
do dokładnego przyjmowania przepisanych mu leków. Takich trudności 
doświadczają wszyscy chorzy na choroby przewlekłe, którzy muszą 
przyjmować leki przez długi czas, często do końca życia.  

W przypadku zakażenia HIV dokładność stosowania się do zaleceń 
związanych z przyjmowaniem leków decyduje o skuteczności leczenia. 
Pielęgniarki mogą doradzać, jak z przyjmowania leków zrobić codzienną 
rutynę, jak pamiętać o przyjmowaniu leków podczas wyjazdów – 
w delegacje, na weekend czy na wakacje. 

Podczas hospitalizacji osób żyjących z HIV rola pielęgniarki też jest 
niezwykle ważna. Do szpitali w Polsce trafiają często pacjenci, u których 
zakażenie HIV rozpoznano w jego stadium objawowym, często już 
w stadium AIDS. Na ogół tacy pacjenci nie mają podstawowych 
informacji dotyczących HIV/AIDS. Często bardzo się boją reakcji 
personelu medycznego.  

Nie należy mówić pacjentowi, że nic mu nie jest, nie zbywamy 
narzekań chorego, ale też nie należy poddawać się jego nieracjonalnym 
żądaniom. Pacjentowi trudno pogodzić się z myślą, że w skutek choroby 
staje się innym człowiekiem. Jego stan emocjonalny może być chwilowo 
zachwiany. Podczas choroby jest zwykle przerażony swoim stanem i 
cierpieniem, złości się, że musi być na łasce innych, wtargnięciem 
medycyny w jego prywatność. Przy takich emocjach trudno o racjonalizm 
i obiektywizm.  
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Osobisty stosunek pielęgniarki do każdego bez wyjątku pacjenta po-
maga mu łatwiej znieść pobyt w szpitalu i chorobę. Bardzo pomaga 
w tym empatia i wyobrażenie samego siebie w sytuacji pobytu w szpitalu 
jako pacjenta. Dobrze jest też pamiętać, że pacjent ma prawo nie zgodzić 
się z naszymi propozycjami i zasięgnąć opinii innych specjalistów. 
Personel powinien znać także treść Karty Praw Pacjenta. 

Poza umiejętnością prowadzenia rozmowy z pacjentem, musimy go 
umieć również słuchać. Rozmowa nie może się odbywać w pośpiechu, 
bez poczucia taktu, szacunku i intymności. W przypadku opiekowania 
się chorym na AIDS połączenie opieki pielęgniarskiej z serdecznym 
stosunkiem do pacjenta jest szczególnie istotne i nieodzowne. U chorych, 
do cierpienia spowodowanego samą chorobą, dołącza się (w ostatnich 
latach na szczęście coraz rzadziej) jeszcze bolesna utrata kontaktów 
interpersonalnych.  

Według psychologów bardzo ważne są dla osoby chorej jej związki 
z innymi ludźmi, relacje pozwalające poczuć bliskość drugiej osoby. Dla 
osób cierpiących znalezienie słuchacza jest sposobem na 
dowartościowanie własnej osoby. Wszyscy czasem zbyt dużo mówimy, 
ale niewielu umie, a przede wszystkim chce słuchać. 

Umiejętność słuchania jest rzadką sztuką. Pielęgniarka powinna 
umieć słuchać uważnie i dać pacjentowi krótką informację zwrotną. 
Pacjent boi się ujawniać swoje problemy i dolegliwości, ale jednocześnie 
oczekuje od pielęgniarki pomocy. Jeśli nie potrafisz wyjaśnić, słuchaj. 
Czasem najlepszą pomocą dla chorego jest to, że po prostu jesteśmy, 
chcemy go wysłuchać i że go nie oceniamy. Wsparciem może być też 
lekkie przyjacielskie dotknięcie (dłoni, ramienia) jako potwierdzenie, że 
słuchamy, rozumiemy, współczujemy. Należy odpowiadać na zadane 
nam pytania (w miarę naszych kompetencji, ale nie należy udzielać 
informacji niepopartych rzetelną wiedzą – uczciwiej jest się przyznać, że 
czegoś się nie wie, ale po sprawdzeniu udzieli odpowiedzi), unikać 
terminów naukowych, wyjaśniać naturę i cel prowadzonej terapii. Pacjent 
świadomy lepiej poddaje się leczeniu i mniej się boi. 

Należy pozwolić pacjentom mówić i słuchać ich propozycji, aby ulżyć 
ich cierpieniu. Stan psychiczny chorego jest istotnym czynnikiem walki 
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z AIDS, zwłaszcza w momencie diagnozy, kiedy pacjent dowiaduje się 
o nieuleczalnej chorobie. Musimy zadbać o to, aby pacjent jak najszybciej 
i najmniej boleśnie zaadaptował się do nowej sytuacji.  

W przypadku choroby AIDS przychodzi czasem niestety moment, 
kiedy możemy choremu ofiarować jedynie zmniejszenie cierpień 
fizycznych i lęku. To zadanie wymaga od pielęgniarki poświęcenia, 
wglądu we własne emocje związane ze śmiercią, cierpliwości i szacunku 
wobec drugiego człowieka (osoby wierzące nazwą to miłością do 
bliźniego). Pielęgniarka nie pozostawia chorego samego sobie, dając mu 
poczucie, że nie jest opuszczony i samotny. Wspiera go w znoszeniu tej 
ostatniej sytuacji życiowej. Zdobycie prawdziwego zaufania, zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa, wykazanie zrozumienia, udzielenie 
prawidłowej i fachowej pomocy wymaga bardzo ofiarnego personelu i 
dużego nakładu pracy. 

Pracując z pacjentem chorym na AIDS, pielęgniarka może mu 
dostarczać wsparcia na co dzień w ramach stałej opieki w przychodni lub 
w oddziale szpitalnym. Może też z taktem wysłuchać rodziny pacjenta 
i porozmawiać z nią, jeżeli ma ona takie życzenie. 

Musimy jednak pamiętać, iż ze względów etycznych i prawnych 
pacjent musi wyrazić na to zgodę. Nie należy jednak oczekiwać, iż cały 
ciężar wsparcia emocjonalnego pacjenta i jego bliskich weźmie na siebie 
tylko pielęgniarka, gdyż groziłoby to przeciążeniem jej sfery 
emocjonalnej i w konsekwencji uniemożliwiłoby wykonywanie zawodu. 
Konieczna jest współpraca z psychologiem, ale niestety ciągle jeszcze nie 
wszystkie placówki opieki medycznej stwarzają możliwość dostępu do 
takiego wsparcia.  
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Relacja pielęgniarka – pacjent z HIV 
  - możliwości profesjonalnej pomocy i wsparcia 

Gdy spostrzegamy, że bliscy pacjenta lub on sam 

przeżywają silną traumę, lęk przed śmiercią i chorobą i nie 

umieją się odnaleźć w nowej, trudnej dla nich sytuacji 

życiowej, konieczne jest skierowanie ich po pomoc do 

psychologa, aby nauczyli się radzić ze swoimi lękami 

i towarzyszyć osobie bliskiej w chorobie i umieraniu. 

 
 
Ważną rolą pielęgniarki jest także zwracanie uwagi na objawy, które 

mogą sugerować zakażenie HIV, a także przekonywanie kobiet 
planujących zajście w ciążę, by na wszelki wypadek zrobiły sobie test na 
HIV (najlepiej w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, w którym testy 
robione są bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo), bo wtedy – nawet 
gdyby okazały się zakażone – mają niemal stuprocentową szansę na 
urodzenie zdrowego dziecka. 

Człowiek żyjący z HIV nie ma obowiązku mówienia o swoim 
zakażeniu pracownikom medycznym. Ale większość osób świadomych 
swego zakażenia ma ogromne poczucie lojalności wobec pracowników 
medycznych, bo przecież żyją i żyją dobrze dzięki swoim lekarzom. 
Warto więc wiedzieć, że jeśli pacjent powie nam o swoim zakażeniu, to 
jest to wyrazem ogromnego zaufania wobec nas. Trzeba też wiedzieć, że 
w tym momencie zaczyna się panicznie bać naszej reakcji. Ludzie żyjący 
z HIV niestety bardzo często doświadczyli na sobie albo słyszeli o złych 
zachowaniach pracowników medycznych, wynikających z braku 
podstawowej wiedzy.  

Bo przecież nie pacjent zakażony HIV jest niebezpieczny. Zagrożenie 
stanowi brak podstawowych informacji o sposobach bezpiecznej pracy – 
dla siebie, a także dla innych pacjentów. A HIV w relacjach zawodowych 
pacjent – pielęgniarka przenosi się znacznie trudniej, niż HCV i HBV, 
które także mogą doprowadzić do przewlekłej, nieuleczalnej choroby. 

W tym miejscu należy zwrócić też uwagę na problemy kobiet w ciąży 
zakażonych wirusem HIV. Są one w szczególnie trudnej sytuacji. Przeży-
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wają te same problemy somatyczne i emocjonalne wynikające z ciąży, co 
wszystkie kobiety, a dodatkowo obciążone są lękiem, a często też poczu-
ciem winy, o zdrowie i życie swojego dziecka. Niektóre z nich mają też 
trudną i skomplikowaną sytuację życiową. Starajmy się poświęcać im 
dużo czasu, wspierać w decyzjach dotyczących dalszego leczenia ich 
i dziecka. Zainteresujmy się ich sytuacją bytową i skierujmy do organiza-
cji i instytucji, które będą im mogły pomóc w tej szczególnej dla nich 
sytuacji życiowej. Spotykając się z nimi, starajmy się im przekazywać jak 
najwięcej spokoju, ciepła, ludzkiej serdeczności i pomocy. Na pewno nie 
zdejmiemy z nich wszystkich trosk, możemy jednak zadbać, aby poczuły 
się bezpieczniej i uwierzyły, że są ludzie, którym los ich i ich dziecka nie 
jest obojętny. Zawsze możemy jednak zadbać, aby poczuły się bezpiecz-
niej i uwierzyły, że są ludzie, którym los ich i ich dziecka nie jest obojęt-
ny. 

Szczególnie ważne jest motywowanie kobiet – matek małych dzieci – 
do dbania o własne zdrowie, w szczególności do przyjmowania przez nie 
leków antyretrowirusowych dokładnie tak, jak zalecił to lekarz. Na całym 
świecie, także w Polsce, często zdarza się tak, że kobiety żyjące z HIV 
dbają tak bardzo o swoje nowo narodzone dziecko, że nie znajdują już 
czasu na dbanie o siebie. A przecież w dobie skojarzonej terapii 
antyretrowirusowej kobieta zakażona HIV może doczekać wnuków, jeśli 
będzie przyjmowała leki. 

 
 

Jak rozmawiać z dzieckiem o jego zakażeniu HIV 
 
Pamiętajmy, iż o zakażeniu HIV możemy rozmawiać tylko 

z dzieckiem, które wcześniej odbyło taką rozmowę ze swoimi rodzicami, 
a więc musimy wiedzieć jaką wersję choroby zna dziecko od rodziców. 
Dodatkowo rodzice muszą wyrazić zgodę na naszą rozmowę z dzieckiem 
o chorobie. Jeżeli chcą ją nadal zachować przed dzieckiem w tajemnicy, 
nie mamy prawa robić nic wbrew ich woli. Najlepiej, aby rodzice z tego 
typu rozmową o chorobie dziecka nie zwlekali zbyt długo.  

Z doświadczeń psychologów wynika, że dzieci ok. 10. roku życia, 
niektóre wcześniej, wiedzą lub domyślają się swojej choroby. Intuicyjnie, 
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Relacja pielęgniarka – pacjent z HIV 
  - możliwości profesjonalnej pomocy i wsparcia 

chyba też z powodu reakcji rodziny na magiczne słowo AIDS wiedzą, 
że nikomu nie wolno o tym powiedzieć. Tworzą wtedy własne projekcje 
na ten temat, podparte tym, co usłyszą od innych ludzi i np. w mediach, 
a więc na mitach. I są z tą tajemnicą smutne i samotne, nie mogąc o nic 
zapytać swoich bliskich, ani nie mogąc podzielić się swoimi problemami 
z rówieśnikami. 

Dzieci, z którymi rodzice przeprowadzili odpowiednio wcześnie 
szczerą rozmowę o ich chorobie, znają swój status, znają swoje 
możliwości i ograniczenia z tym związane, mają możliwość zadawania 
pytań (w tym również personelowi medycznemu) i otrzymują wsparcie 
od najbliższych (rodziców, rodzeństwa, ciotek, wujków itd.). Mają też 
możliwość kontaktów i rozmów z innymi rówieśnikami żyjącymi w 
świecie AIDS. Dzieci te lepiej znoszą hospitalizacje, chętniej przyjmują 
leki i są bardziej uważne pod kątem swojego zdrowia. Są też bardziej 
samodzielne. Choroba jednak rzuca cień na całe ich dzieciństwo i okres 
dorastania, stąd zwykle rodzina, jak i dziecko, wymagają stałej opieki 
psychologicznej. 

 
 

Podsumowanie 
 
HIV oddziałuje na pacjenta nie tylko przez swój neurotropizm, a więc 

niszczenie komórek układu nerwowego, lecz także przez stres, jaki 
przeżywają osoby seropozytywne z powodu lęku o własne zdrowie i życie, 
a także z powodu odrzucenia społecznego.  

Szczególnie głębokie kryzysy psychiczne z reguły wywołują dwa 
momenty – wiadomość o pozytywnym wyniku testu na obecność HIV 
oraz pojawienie się pierwszych objawów chorób towarzyszących 
obniżeniu odporności. Ogólna sytuacja życiowa osób zakażonych zwykle 
sprzyja narastaniu poczucia nieprzystosowania, rozpaczy, depresji i lęku. 
U niektórych chorych pojawiają się nawet objawy psychotyczne – 
urojenia, halucynacje, zachowania agresywne. Często nie tylko myślą oni 
o samobójstwie, ale nawet próbują pozbawić się życia. 

Wyjątkowo trudna jest psychologiczna i społeczna sytuacja zakażo-
nych dzieci. Jeżeli ich matki zażywają narkotyki, to dziecko zwykle po-
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zbawione jest rodzicielskiej opieki. Na samopoczucie, ale także zdolności 
poznawcze dzieci, wpływają też częste pobyty w szpitalu i różnego typu, 
czasem agresywne, terapie. W oddziałach szpitalnych dla małych pacjen-
tów zakażonych HIV często można spotkać dzieci porzucone, walczące 
nie tylko z zaburzeniami somatycznymi, ale przede wszystkim z chorobą 
sierocą. Niezwykle trudnym problemem, szczególnie u dzieci starszych, 
które wiedzą już o swojej infekcji, jest silny stres wynikający ze świado-
mości choroby i ograniczeń życiowych towarzyszących zakażeniu. 

Oczywiście, stan psychiczny osoby zakażonej – i dziecka, i dorosłego – 
nie pozostaje bez wpływu na przebieg choroby. Związek między 
psychicznym nastawieniem jednostki a rozwojem choroby, znany z 
wcześniejszych badań nad schorzeniami układu pokarmowego, układu 
krążenia, a także nowotworami, został potwierdzony także w pracach 
dotyczących AIDS. Gorsze rokowanie dotyczy chorych, którzy mają 
nastawienie depresyjne, reakcje lękowe, nie chcą przyjąć do wiadomości, 
że grozi im niebezpieczeństwo, są apatyczni.  

W dużo lepszej sytuacji są ci, którzy mają pełną świadomość sytuacji, 
a także potrafią zmobilizować się do walki o własne zdrowie i życie. 
Równie ważna, jak nastawienie samego chorego, jest akceptacja 
społeczna. Szczególnie istotny wpływ ma akceptacja i pomoc ze strony 
najbliższych – rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, nauczycieli. 
A także profesjonalna, ale też pełna serdeczności, ciepła i akceptacji, 
opieka ze strony personelu medycznego.  

Pamiętajmy „tyle jesteśmy warci, ile zrobimy dla innych”. 
 
 
 
 
 
 
 

Bogusława Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny, Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Przewodnicząca Oddziału 
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
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IX 
ROZDZIAŁ 

 
 
Opracowanie zespołowe 
 
 
 

Rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej 
w podnoszeniu jakości opieki nad 

pacjentami z HIV i AIDS 
 
 
 

Aby skutecznie realizować opiekę nad pacjentem konieczne jest 
świadome kierowanie pracą personelu pielęgniarskiego. Brak 
kompetentnych struktur zarządzających powoduje niedostateczną 
bezpośrednią opiekę nad pacjentami, dezorientację, a w rezultacie 
negatywny wizerunek szpitala. 
 
 
Koordynacja opieki pielęgniarskiej 

 
Polityka kierowniczej kadry pielęgniarskiej powinna zmierzać do 

rozwoju metod sprawowania opieki przez personel pielęgniarski. Istotne 
jest, by model opieki był dynamiczną i szeroko rozpowszechnioną 
koncepcją wśród tej grupy zawodowej. Konieczne jest inicjowanie przez 
kierowniczą kadrę pielęgniarską współpracy z pozostałymi strukturami 
szpitala, innymi placówkami ochrony zdrowia, grupami wsparcia, 
mediami, organizacjami pozarządowymi. 

Pielęgniarki zajmujące się opieką nad żyjącymi z HIV i chorymi na 
AIDS powinny podjąć działania mające na celu powołanie stowarzyszenia 
pielęgniarek i położnych zajmujących się problematyką HIV i AIDS. Taka 
grupa inicjowałaby działania zmierzające nie tylko do poprawy jakości 
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opieki nad chorymi, ale przede wszystkim wspierałaby pracowników 
zawodowo zaangażowanych, wymieniała doświadczenia. 

 
 

Szkolenie w miejscu pracy 
 
Szpitale, które wprowadziły aktywizujące programy szkolenia 

personelu w miejscu pracy, osiągnęły korzystną zmianę polegającą na 
zmniejszeniu bariery lęku w stosunku do pacjentów z HIV i AIDS. 
Szkolenie w postaci dyskusji, warsztatów i spotkań z profesjonalistami, 
powinno zaczynać się w chwili przyjęcia nowego pracownika i trwać 
przez cały okres pracy. Pielęgniarki odpowiedzialne za prowadzenie 
szkoleń w szpitalu powinny zaplanować roczne szkolenia, w czasie 
których poruszane będą również tematy z zakresu HIV i AIDS. 

Personelowi niechętnemu opiece nad niektórymi pacjentami, należy 
udzielić odpowiednich rad i skierować go na dodatkowe szkolenia. 
Opieka nad pacjentem powinna być sprawowana bez względu na jego 
wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, religię lub rodzaj choroby – jest to 
nadrzędna zasada dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia 
mających kontakt z pacjentami.  

Należy przygotować strategię utrzymania wysokiej jakości opieki nad 
pacjentem, tak by chory nie został poszkodowany w wyniku ignorancji, 
uprzedzeń lub nieetycznych uwag wyrażanych przez pracowników 
ochrony zdrowia. Szpitale przyjmujące wielu pacjentów z HIV i AIDS 
powinny rozważyć możliwość przeszkolenia i stworzenia grup, które 
będą wiodące w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej.  

Wynikają z tego następujące korzyści: 
 wyspecjalizowana strategia sprawowania opieki może być 
rozwijana i doskonalona tak, by skuteczniej rozwiązywać złożone 
problemy psychospołeczno-medyczne obserwowane u pacjentów, 
 wiedza zawodowa personelu pracującego z osobami żyjącymi 
z HIV może być rozszerzona dzięki ciągłemu nabywaniu 
praktycznych doświadczeń i umiejętności. 
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Rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej w podnoszeniu jakości opieki 
nad pacjentami z HIV i AIDS 

Istnieją wyspecjalizowane kliniki leczące pacjentów HIV/AIDS, co nie 
oznacza, że nie będą oni leczeni również w innych szpitalach. Wielu cho-
rych nie wymaga intensywnej opieki specjalistycznej. Opiekę terminalną 
mogą sprawować hospicja lub podobne ośrodki. Kliniki lub szpitale 
współpracują z przychodnią przyszpitalną, która wykonuje badania 
wstępne i diagnostyczne oraz prowadzi leczenie ambulatoryjne. 

Istotne jest również, by prowadzić szeroko zakrojone działania 
dotyczące profilaktyki zakażeń. Prowadzona w tym zakresie polityka 
musi opierać się na aktualnych, praktycznych zaleceniach, iż wszelka 
krew i inne płyny ustrojowe wszystkich pacjentów we wszystkich 
placówkach opieki zdrowotnej muszą być uważane za potencjalnie 
zakaźne. Zasadą jest traktowanie każdego pacjenta jako osobę 
potencjalnie zakażoną nie tylko wirusem HIV, ale również innymi 
chorobami zakaźnymi np. HBV i HCV. W związku z tym należy stosować 
odpowiednie środki ostrożności. 

Kierownicza kadra pielęgniarska powinna wdrażać i egzekwować 
zasady postępowania pracowników w kwestiach: 

 uniwersalnych środków ostrożności, 
 profesjonalnej i troskliwej opieki, 
 poufności, 
 zgody na przeprowadzenie badań serologicznych, 
 samokształcenia. 

 
Zasady postępowania dotyczące opieki nad osobą żyjącą z HIV 

powinny być przedyskutowane ze wszystkimi aktualnie zatrudnionymi 
pielęgniarkami oraz ze wszystkimi kandydatami do pracy w czasie 
rozmowy wstępnej.  

 
 

Współpraca kierowniczej kadry pielęgniarskiej z grupami 
wsparcia na terenie lokalnej społeczności 

 
Szpitale powinny zapewnić szeroki zakres poradnictwa dla pacjentów 

z HIV i chorych na AIDS. Złożone problemy występujące w tej chorobie 
powinny być rozwiązywane interdyscyplinarnie. Konsultanci medyczni, 
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pracownicy socjalni i pracownicy z organizacji pozarządowych mogą 
uzupełnić działalność prowadzoną przez psychologów klinicznych. Po-
radnictwo dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych potrzebne jest we 
wszystkich stadiach choroby, od badań wstępnych po pomoc i wsparcie 
w obliczu śmierci. W obrębie szpitala powinny funkcjonować grupy 
wsparcia, które uczestniczącym w nich pacjentom pomagać będą rozła-
dowywać emocje i napięcia. Grupy te pozwolą personelowi ocenić po-
ziom lęku i frustracji oraz dostrzec inne ważne problemy. Dlatego muszą 
być prowadzone przez osoby specjalnie w tym celu przeszkolone. Kie-
rownictwo musi zapewnić w pełni zrozumiałe przez personel zasady po-
stępowania dotyczące zachowania tajemnicy oraz nadzór nad ich realiza-
cją.  

Kontakty z mediami mogą sprawiać szpitalowi problemy, ale 
i przynosić korzyści (objęcie wiodącej roli w procesie edukacji 
zdrowotnej). Udzielanie dokładnych i prawdziwych informacji zmniejsza 
niepotrzebny rozgłos i sensacyjny ton doniesień prasowych. Korzystne 
jest wyznaczenie kompetentnego pracownika do roli rzecznika 
prasowego szpitala, w kwestiach dotyczących zagadnień HIV i AIDS. Przy 
udzielaniu informacji konieczne jest zachowanie tajemnicy lekarskiej 
oraz uszanowanie godności pacjenta. 

 
 

Zatrudnianie pracowników ochrony zdrowia zakażonych 
wirusem HIV 

 
Obecnie problem pracownika zakażonego wirusem HIV nie jest 

wyraźnie zaznaczony, ale istnieje możliwość powstania takiej sytuacji. 
Dlatego omówimy to zagadnienie w oparciu o doświadczenia z Wielkiej 
Brytanii. Pracownikami żyjącymi z HIV byli tam chirurdzy, 
stomatolodzy, pielęgniarki, personel pomocniczy. Wyłączając rzadkie, 
udokumentowane przypadki zakłucia się igłą, zakażenie nastąpiło u nich 
drogą płciową. 

We wczesnym okresie epidemii, niektóre szpitale i inne placówki, re-
agowały nieadekwatnie do sytuacji. Zawieszały lub zwalniały pracowni-
ków twierdząc, że stwarzają zagrożenie dla pacjentów. Jest to działanie 

 154 



Rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej w podnoszeniu jakości opieki 
nad pacjentami z HIV i AIDS 

z gruntu złe. Obecnie nie istnieją przeciwwskazania, aby zatrudniać oso-
by żyjące z HIV. 

Należy więc omówić kilka istotnych zagadnień, by określić właściwą 
reakcję kierownictwa wobec takiego zdarzenia. 

 Gdy pracownikiem ochrony zdrowia jest zakażony wirusem HIV, 
trzeba podjąć odpowiednie środki ostrożności, by wykluczyć 
możliwość zakażenia pacjenta krwią lub innymi płynami 
ustrojowymi pracownika. Obejmuje to opatrywanie skaleczeń 
i otarć nieprzemakalnym opatrunkiem oraz zakładanie 
jednorazowych rękawic do obsługi pacjenta. Rękawiczki należy 
zawsze stosować w ramach zapobiegania zakażeniom 
krwiopochodnym, niezależnie od statusu serologicznego. 
 Pracownicy ochrony zdrowia zakażeni HIV, przeprowadzający 
zabiegi inwazyjne (chirurgiczne, położnicze, dentystyczne), mogą 
być uważani za potencjalne źródło zagrożenia dla pacjenta. 
Zastanawiano się, czy nie powinni być przeniesieni do innych 
zajęć. Ważne jest, by kierownictwo miało w tej sprawie określone 
stanowisko. Na świecie, jak również w Polsce, nie ma zakazu 
wykonywania jakiegokolwiek zawodu przez osobę żyjącą z HIV. 
 W literaturze medycznej opisano jedynie trzy przypadki 
przeniesienia zakażenia HIV z lekarza na pacjenta: w USA (w latach 
90. źródłem zakażenia dla kilku osób miał być stomatolog chory na 
AIDS, choć ta sprawa nie została ostatecznie wyjaśniona), 10 lat 
później we Francji (ortopeda wcześniej nieświadomy swojego 
zakażenia zakaził pacjentkę) i kilka lat później w Hiszpanii 
(również nieświadomy swojego zakażenia ginekolog zakaził 
pacjentkę). Opisano także jeden przypadek przeniesienia zakażenia 
z pielęgniarki na pacjenta, jednak nie opisano sposobu, w jaki do 
tego doszło. 

 
 
Podsumowanie 
 

Fachowe kierowanie pracą personelu pielęgniarskiego jest równie 
ważne, co bezpośrednia opieka sprawowana przez pielęgniarkę przy łóż-
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ku chorego. Zagadnienia omówione w tym rozdziale nie mogą być nie-
znane osobom kierującym pracą zespołu pielęgniarskiego.  

Perspektywiczne planowanie pozwala na niezakłóconą pracę szpitala 
oraz na sprawowanie opieki wysokiej jakości nad wszystkimi pacjentami 
leczonymi w szpitalu (w tym nad chorymi na AIDS). Choć pielęgniarka 
odpowiada za swoją praktykę zawodową, to kierownictwo personelu 
pielęgniarskiego też jest odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego 
poziomu kwalifikacji podległych mu pracowników. Planowanie i 
realizacja filozofii kierowania zespołem wpływa na podwyższenie 
standardu sprawowanej opieki, czego mają prawo oczekiwać pacjenci.  

Z powodu stale rosnącej liczby pacjentów żyjących z HIV coraz 
częściej personel pielęgniarski będzie miał kontakt z osobami 
zakażonymi. Pielęgniarki muszą być przygotowane, że z tym problemem 
mogą się zetknąć na wszystkich oddziałach szpitalnych i we wszystkich 
klinikach, a nie wyłącznie w wydzielonych do tego celu jednostkach.  

 
Ciągła kontrola realizacji zasad postępowania zwiększa 

bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz sprawia, że bieżąca opieka 
pielęgniarska realizowana jest bez zagrożeń. 
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X 
ROZDZIAŁ 

 
 
Barbara Daniluk-Kula 
 
 
 
 

Polityka Państwa w zakresie HIV i AIDS 
 
 
 

Polityka państwa w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV, opieki 
nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS od 1996 roku realizowana jest na 
podstawie Krajowych Programów ustalanych na kolejne lata.  

Pierwszy Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki 
nad Osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS realizowany był 
w latach 1996-1998. Kolejne edycje Programu obejmowały lata 1999-2003 
oraz 2004-2006.  

W chwili obecnej zadania realizowane są zgodnie z Harmonogramem 
opracowanym na lata 2007-2011, na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2005 roku w sprawie Krajowego Programu 
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 189, poz. 
1590).  

W imieniu Ministra Zdrowia zadania z zakresu zapobiegania 
i zwalczania HIV/AIDS realizuje Krajowe Centrum ds. AIDS, które jest 
agendą Ministra Zdrowia, jednostką odpowiedzialną za koordynację 
działań, mających na celu zwalczanie epidemii HIV/AIDS w Polsce.  

Centrum istnieje od 1993 r. (początkowo jako Krajowe Biuro 
Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS), działa na podstawie zarządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. MZ. Nr 7, poz. 57 
oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 73).  
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Działania Centrum mają na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się 
zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, eduka-
cji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, poprawę jakości życia 
w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i 
bliskich, poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej 
nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie 
HIV, ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci.  

W związku z tym Centrum realizuje również program zdrowotny 
„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce”, w ramach 
którego dokonuje zakupu i dystrybucji leków antyretrowirusowych 
(ARV), testów do monitorowania przebiegu zakażenia, szczepionek dla 
dzieci matek HIV (+) oraz współpracuje z ośrodkami leczącymi 
pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS.  

Jednym z najważniejszych zadań Krajowego Centrum ds. AIDS jest 
opracowywanie oraz koordynowanie realizacji zadań krajowej strategii 
przeciwdziałania HIV i AIDS. W realizacji Programu uczestniczą między 
innymi: minister właściwy do spraw zdrowia, do spraw oświaty 
i wychowania, do spraw kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa wyższego, 
do spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej, minister 
sprawiedliwości, minister do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 
podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązane do 
opracowania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, 
prorodzinnej, zdrowia itp., w tym jednostki samorządu terytorialnego.  

 
W Programie za najważniejsze priorytety uznano: 
a) w zakresie profilaktyki: 

• prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-
edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla 
młodzieży; 

• prowadzenie programów o charakterze ograniczania szkód 
zdrowotnych i społecznych; 

• szkolenia przygotowujące certyfikowanych edukatorów 
w zakresie rozwiązywania problemów HIV/AIDS; 
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• organizowanie kampanii medialnych kierowanych do grup od-
biorców wybieranych ze względu na istniejącą i prognozowaną 
sytuację epidemiologiczną; 

• opracowywanie, wydawanie i rozprowadzanie różnorodnych 
materiałów informacyjno-edukacyjnych; 

• systematyczne rozszerzanie sieci punktów konsultacyjno-
diagnostycznych (PKD) prowadzących anonimowe testowanie 
w kierunku HIV, z profesjonalnym poradnictwem przed 
wykonaniem testu i po uzyskaniu jego wyniku; 

• współpracę międzynarodową w zakresie wymiany doświadczeń 
i wdrażania najlepszych praktyk w celu podnoszenia 
efektywności działań profilaktycznych. 

 
b) w zakresie pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych 

na AIDS oraz ich bliskich: 
• promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych 

w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV, pomocy osobom 
zakażonym HIV i chorym na AIDS; 

• wspieranie działań opartych na wolontariacie; 
• promowanie i wspieranie realizacji zadań mających na celu 

integrację społeczną. 
 
c) w zakresie dostępu do metod diagnostycznych wynikających 

z aktualnego stanu wiedzy medycznej: 
• zapewnienie specjalistycznej diagnostyki monitorującej 

zakażenie HIV i prowadzoną terapię; 
• objęcie dobrowolnymi badaniami w kierunku HIV jak 

największej liczby osób, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 
w ciąży. 

 
d) w zakresie leczenia antyretrowirusowego (ARV), zgodnego 

z aktualnym stanem wiedzy medycznej: 
• zapewnienie dostępu do diagnostyki, leczenia ARV oraz jego 

ciągłości; 
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• zapewnienie specjalistycznej opieki w okresie ciąży, porodu 
i połogu nad kobietą w ciąży zakażoną HIV; 

• zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci urodzonych przez 
kobiety zakażone HIV; 

• stałą aktualizację standardów opieki medycznej nad osobami 
żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS w zakresie wprowadzania 
do terapii nowych leków antyretrowirusowych, zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy medycznej; 

• zapewnienie dostępu do profilaktyki ARV po ekspozycji na 
zakażenie HIV. 

 
e) prowadzenie badań, ze szczególnym uwzględnieniem analiz 

umożliwiających szybką i precyzyjną diagnozę sytuacji 
epidemiologicznej 

 
Poniżej przedstawiony został w formie tabeli schemat Harmonogramu 

realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 
Zakażeniom HIV opracowany na lata 2007-2011. 

 
 

I. Profilaktyka zakażeń HIV  
(profilaktyka pierwszorzędowa) 

 
Cel ogólny: ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. 
 

Cele szczegółowe Zadania 

kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych 
(edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na 
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży, w tym promocja i wdrażanie 
nowatorskich programów profilaktycznych oraz 
prowadzonych metodami aktywnymi 

Wzrost poziomu 
wiedzy nt. HIV/AIDS 
u ogółu 
społeczeństwa oraz 
zmiana postaw, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie i życie

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do 
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie 
z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej 
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Cele szczegółowe Zadania 

włączenie do podstawy programowej szkół na 
wszystkich poziomach kształcenia oraz do 
programów szkół wyższych (w tym w szczególności 
do programów kształcenia nauczycieli, lekarzy 
i pielęgniarek) treści dotyczących profilaktyki 
HIV/AIDS oraz profilaktyki chorób przenoszonych 
drogą płciową, przeciwdziałania przemocy i komercji 
seksualnej z udziałem dzieci i młodzieży 

 

wspieranie opracowań mających na celu ocenę 
szczegółowych problemów HIV/AIDS w Polsce 

dalszy rozwój programów o charakterze 
ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych 

promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie 
redukcji szkód w społeczeństwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań edukacyjnych 
prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób 
o wysokim poziomie zachowań ryzykownych 

edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami 
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym 
uwzględnieniem HIV/AIDS 

Zmniejszenie 
poziomu zachowań 
ryzykownych 

wspieranie opracowań mających na celu ocenę 
szczegółowych problemów epidemiologii HIV/AIDS 
w Polsce 

promowanie wśród lekarzy prowadzących kobiety 
w ciąży obowiązku proponowania wszystkim 
ciężarnym dobrowolnego wykonania testu 
w kierunku zakażenia HIV 

szkolenia dla lekarzy ginekologów położników 
w zakresie specjalistycznej opieki podczas ciąży, 
porodu i połogu nad kobietą ciężarną oraz 
poradnictwa okołotestowego 

Usprawnienie opieki 
nad kobietami 
w wieku 
prokreacyjnym i ciąży 

systematyczne szkolenia dla lekarzy ginekologów 
położników w zakresie psychospołecznych 
i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS 
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Cele szczegółowe Zadania 

 opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-
edukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS, 
przeznaczonych dla kobiet w ciąży 

ujednolicenie oraz wzmocnienie systemu szkoleń 
i certyfikacji specjalistów (np. edukatorów, 
doradców) 

Rozwój bazy 
szkoleniowo-
edukacyjnej 

opracowanie, wydawanie i dystrybucja 
różnorodnych materiałów informacyjnych 
adresowanych do grup docelowych 

Poszerzenie 
współpracy 
międzynarodowej na 
rzecz zapobiegania 
zakażeniom HIV 

kontynuacja i rozwój współpracy międzynarodowej 
(ze szczególnym uwzględnieniem państw 
członkowskich i instytucji Unii Europejskiej oraz 
państw Europy Środkowo-Wschodniej) na rzecz 
ograniczenia zakażeń HIV w Polsce i w państwach 
ościennych, w tym w dziedzinie wymiany 
najlepszych doświadczeń, uczestnictwa 
w programach pomocy rozwojowej i 
implementowania przez Polskę zaleceń oraz 
rekomendacji (w tym metodologii zapobiegania 
zakażeniom HIV) 

 
 
Cel ogólny: zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji 

i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. 
 

Cele szczegółowe Zadania 

zintegrowanie i rozbudowa istniejącego systemu 
informacyjnego wykorzystującego wszystkie 
środki przekazu, m.in. poprzez: stronę 
internetową, telefon zaufania, internetową 
poradnię ds. HIV/AIDS, biuletyn informacyjny 

Poszerzenie oferty 
informacyjnej 
dostosowanej do potrzeb 
indywidualnego odbiorcy 

kontynuacja działalności i zwiększenie liczby 
stacjonarnych punktów informacyjno-
konsultacyjnych (PIK) oraz podejmowanie 
działań zmierzających do standaryzacji 
świadczonych usług 
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Cele szczegółowe Zadania 

Zwiększenie dostępu do 
usług oraz poprawa 
jakości usług 
świadczonych 
w punktach 
konsultacyjno-
diagnostycznych (PKD) 
wykonujących 
anonimowe i bezpłatne 
testy w kierunku HIV 
połączone 
z poradnictwem 

kontynuacja działalności punktów konsultacyjno-
diagnostycznych prowadzących anonimowe 
i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, 
połączone z profesjonalnym poradnictwem przed 
i po teście, zgodnie ze standardami europejskimi, 
zapewniającymi profesjonalny personel, wysoki 
poziom jakości usług, łatwy dostęp do usług, 
szybką diagnozę oraz zwiększenie liczby 
funkcjonujących punktów konsultacyjno-
diagnostycznych (stosownie do potrzeb 
i możliwości) 

kontynuacja gromadzonych danych 
epidemiologicznych wraz z ich weryfikacją na 
temat osób wykonujących test w kierunku HIV, 
u których wykryto zakażenie HIV, u których 
rozpoznano AIDS, zakażonych, którzy zmarli, 
a także tych, u których wykryto zakażenie innymi 
chorobami przenoszonymi drogą płciową 

aktualizacja zaleceń Ministra Zdrowia 
dotyczących sposobu prowadzenia nadzoru 
epidemiologicznego nad HIV/AIDS 

wprowadzenie elementów czynnego nadzoru 
epidemiologicznego 

wspieranie opracowań mających na celu ocenę 
szczegółowych problemów epidemiologii 
HIV/AIDS w Polsce 

gromadzenie informacji na temat 
przeprowadzonych badań społecznych, 
opracowań i analiz sytuacji epidemiologicznej 
HIV/AIDS w Polsce, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym 

poprawa dostępu do informacji na temat sytuacji 
epidemiologicznej i dynamiki epidemii HIV/AIDS 
w Polsce 

Usprawnienie nadzoru 
epidemiologicznego nad 
wykrywalnością zakażeń 
HIV, zachorowalnością 
na AIDS i umieralnością 
osób żyjących z 
HIV/AIDS oraz innych 
chorób przenoszonych 
drogą płciową 

udział w strukturach ponadnarodowego, 
regionalnego i globalnego monitoringu 
epidemiologicznego HIV/AIDS 
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II. Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej 
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin oraz bliskich  

(profilaktyka drugorzędowa) 
 
Cel ogólny: poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób 

żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. 
 

Cele szczegółowe Zadania 

kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla 
osób zakażonych HIV w zakresie 
kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia 
oraz akceptacji w środowisku osób najbliższych 

działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy 
w zakresie swoich praw i obowiązków wśród osób 
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich, m.in. 
poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznych 
usług w tym zakresie 

kontynuacja i wspieranie programów (realizowanych 
m.in. przez organizacje pozarządowe) 
zwiększających szanse podjęcia pracy przez osoby 
z grup docelowych, w tym szczególnie programów 
w zakresie nabycia umiejętności aktywnego 
i skutecznego poszukiwania pracy, programów 
związanych z pośrednictwem pracy, programów 
ukierunkowanych na podnoszenie poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub 
reorientacji zawodowej zgodnie z istniejącymi 
potrzebami rynku pracy 

wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju 
już istniejących organizacji pozarządowych 
zrzeszających osoby żyjące z HIV/AIDS, ich rodziny 
i bliskich działających na rzecz grupy docelowej 

Poprawa jakości życia 
i funkcjonowania osób 
zakażonych 
HIV/chorych na AIDS, 
ich rodzin i bliskich 

kontynuacja i rozszerzenie działalności instytucji 
rządowych i samorządowych świadczących m.in. 
pomoc socjalną, prawną, psychologiczną 
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Cele szczegółowe Zadania 

ocena jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS, 
ich rodzin i bliskich 

 

opracowywanie, wydawanie i dystrybucja 
materiałów informacyjno-edukacyjnych 
przeznaczonych dla osób żyjących z HIV/AIDS, 
ich rodzin i bliskich 

przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób 
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez 
kontynuowanie programów promujących postawy 
wolne od uprzedzeń i lęków 

współdziałanie, rzecznictwo i pomoc 
w przestrzeganiu praw dziecka, człowieka i pacjenta 
na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin 
i bliskich przez instytucje rządowe, samorządowe 
oraz media 

wspieranie procesu powstawania nowych 
organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich 

wspieranie działań, programów, realizowanych 
przez organizacje pozarządowe i opartych 
na wolontariacie, ukierunkowanych na niesienie 
pomocy dla osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin 
i bliskich 

działania na rzecz zapewnienia osobom żyjącym 
z HIV/AIDS, ich rodzinom i bliskim równego dostępu 
do rynku pracy i usług medycznych 

Podniesienie poziomu 
akceptacji społecznej 
wobec osób żyjących 
z HIV/AIDS, ich rodzin 
i bliskich 

opracowywanie, wydawanie i dystrybucja 
materiałów informacyjno-edukacyjnych 
przeznaczonych dla osób pracujących na rzecz 
ludzi żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich 
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Cele szczegółowe Zadania 

przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego Dostosowanie 
aktualnie 
obowiązującego stanu 
prawnego w zakresie 
HIV/AIDS 
do przyjętych przez 
Polskę zobowiązań 
wspólnotowych 
i międzynarodowych 

inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS 
wynikające ze zobowiązań międzynarodowych 
i wspólnotowych 

Współpraca 
międzynarodowa na 
rzecz poprawy jakości 
życia osób 
zakażonych 
HIV/AIDS, ich rodzin 
i bliskich 

kontynuacja i rozszerzanie współpracy 
międzynarodowej dotyczącej wymiany dobrych 
praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem 
implementacji zaleceń i standardów 
międzynarodowych, mających na celu poprawę 
jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS 
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III. Zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki 
oraz leczenia ARV (profilaktyka trzeciorzędowa) 

 
Cel ogólny: poprawa jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej 

nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi 
na zakażenie HIV. 

 

Cele szczegółowe Zadania 

zapewnienie osobom zakażonym HIV i chorym na 
AIDS dostępu do leczenia antyretrowirusowego 
(ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie międzynarodowymi standardami, 
w tym objęcie terapią osób nieubezpieczonych oraz 
osadzonych 

okresowa aktualizacja standardów terapii ARV 

działania na rzecz zapewnienia dostępu do leczenia 
zakażeń oportunistycznych, nowotworów, 
współzakażeń HCV i HBV oraz innych chorób 
związanych z zakażeniem HIV, zgodnie 
z międzynarodowymi standardami w terapii 

zapewnienie ujednoliconej, wykonywanej przez 
certyfikowane laboratoria, specjalistycznej 
diagnostyki monitorującej zakażenia HIV, 
prowadzoną terapię ARV, diagnostykę chorób 
współistniejących 

utworzenie systemu kontroli jakości diagnostyki 
HIV/AIDS 

działania na rzecz zapewnienia leczenia ARV 
osobom stosującym środki psychoaktywne, 
z uwzględnieniem terapii substytucyjnej, zgodnie 
z międzynarodowymi standardami terapii w tym 
zakresie 

Poprawa istniejącego 
systemu opieki 
medycznej nad 
osobami żyjącymi 
z HIV/AIDS 

zapewnienie równego dostępu do kompleksowej 
i wielospecjalistycznej opieki medycznej, 
psychologicznej i socjalnej 
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Cele szczegółowe Zadania 

poprawa dostępu do opieki paliatywnej 
i długoterminowej opieki medycznej osób chorych 
na AIDS 

udoskonalenie i poszerzenie bazy leczniczo-
diagnostycznej ARV, zgodnie z zapotrzebowaniem 

 

wdrożenie standardów opieki medycznej nad 
osobami żyjącymi z HIV/AIDS w zakresie 
wprowadzania do terapii nowych leków ARV 
i specjalistycznej diagnostyki, zgodnie z postępem 
wiedzy medycznej i zaleceniami oraz najlepszymi 
praktykami międzynarodowymi 

opracowanie i ujednolicenie procedury 
postępowania poekspozycyjnego oraz jej wdrożenie 

zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki 
medycznej, diagnostyki i leków ARV w przypadku 
ekspozycji na zakażenia HIV 

zapewnienie poradnictwa i opieki psychologicznej 
przez cały czas trwania postępowania 
poekspozycyjnego, zgodnie z obowiązującymi 
standardami 

upowszechnienie przepisów Kodeksu Pracy 
zapewniających refundację kosztów postępowania 
po ekspozycji zawodowej 

inicjatywa w zakresie podstawy prawnej dla 
procedury poekspozycyjnej na HIV, z określeniem 
zasad finansowania oraz dostępu do diagnostyki 
i leków ARV w ramach procedury 

kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania 
poekspozycyjnego dla pracowników służby zdrowia 
i innych grup zawodowych 

Usprawnienie 
systemu opieki nad 
osobami, które uległy 
ekspozycji na 
zakażenie HIV 

stworzenie bazy danych dotyczącej przypadków 
ekspozycji na zakażenia HIV 
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Cele szczegółowe Zadania 

kontynuowanie implementacji międzynarodowych 
standardów dotyczących procedury postępowania 
w przypadku ekspozycji na zakażenie HIV 
i szerokiego dostępu do tej usługi 

 

uaktualnienie i dystrybucja materiałów dotyczących 
standardów postępowania poekspozycyjnego 

 
 
Cel ogólny: ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci. 
 

Cele szczegółowe Zadania 

opracowanie i wdrożenie standardów postępowania 
w przypadku kobiet ciężarnych żyjących 
z HIV/AIDS, dotyczących rozwiązywania ciąży 

zapewnienie specjalistycznej opieki ginekologicznej 
kobietom żyjącym z HIV/AIDS w wieku 
prokreacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet uzależnionych od środków psychoaktywnych 

Usprawnienie opieki 
nad kobietami 
w wieku 
prokreacyjnym 
i w ciąży, 
a w szczególności 
żyjącymi z HIV 

zapewnienie kobiecie ciężarnej żyjącej z HIV/AIDS 
specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu 
i połogu  

zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom 
urodzonym przez matki żyjące z HIV, 
w szczególności m.in. poprzez diagnostykę 
w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu 
szczepień ochronnych 

Usprawnienie 
systemu opieki nad 
dziećmi żyjącymi 
z HIV/AIDS, w tym 
szczególnie 
urodzonymi przez 
matki żyjące z HIV aktualizacja i dystrybucja materiałów dotyczących 

standardów postępowania z noworodkami 
urodzonymi przez matki żyjące z HIV/AIDS 
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Obecnie w Polsce obserwuje się wzrost liczby zakażeń HIV drogą kon-
taktów seksualnych (homo/heteroseksualnych), szczególnie wśród osób 
w wieku 18-49 lat i młodszych. Szczególnie niepokojący jest wzrost liczby 
zakażeń w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne 
z mężczyznami oraz wzrost liczby zakażeń w populacji kobiet. 

Problemem wśród Polaków pozostaje brak odniesienia ryzyka 
zakażeniem HIV do własnej osoby oraz zbyt mała świadomość 
konieczności poznania własnego statusu serologicznego (rozważenie 
wykonania testu w kierunku HIV). 

Pomimo względnie stabilnej sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS 
w Polsce, kraj nasz stoi w obliczu zagrożenia epidemiologicznego ze 
strony państw Europy Wschodniej, przede wszystkim Federacji 
Rosyjskiej (ok. 2 mln zakażonych HIV), Ukrainy (ok. 500 tys. 
zakażonych) i innych państw byłego Związku Radzieckiego. Tymczasem 
z racji sytuacji geopolitycznej można założyć zwiększoną liczbę 
przyjazdów do Polski ludności zza wschodniej granicy, wśród nich osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

W Polsce występuje duże zapotrzebowanie na wczesną diagnostykę, 
w tym wzrost dostępności testowania w kierunku HIV, m.in. poprzez 
rozbudowę ogólnopolskiej sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych 
(bezpłatnego i anonimowego testowania). Przyczyni się to do 
ograniczenia dalszego wzrostu późnych rozpoznań AIDS.  

Leczenie ARV ma decydujący wpływ na poprawę jakości życia osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. Zapewnienie dostępu do leczenia 
ARV oznacza stabilizację liczby zachorowań na AIDS i zauważalny 
spadek śmiertelności z powodu AIDS. Wydłuża się okres przeżycia 
pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, co pomimo choroby 
pozwala na powrót do funkcji społecznych i rodzinnych. 

W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby 
pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego 
ze wskazań życiowych. Wynika to m.in. z sytuacji epidemiologicznej na 
początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wykrywano najwięcej zakażeń 
HIV, obecnie przechodzących w fazę pełnoobjawowego AIDS. Wiąże się 
to z koniecznością dalszego wzrostu nakładów na leczenie ARV. 
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W Polsce występuje coraz większe zapotrzebowanie na działania pro-
filaktyczne, w tym na informację o HIV/AIDS. W dłuższej perspektywie 
zaniechanie profilaktyki HIV/AIDS spowoduje znaczący wzrost kosztów 
leczenia chorych (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie - koszt utra-
conej produktywności osób zakażonych HIV i chorych na AIDS). W 
ramach Unii Europejskiej, Polska należy do państw, które w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, przeznaczają najmniej (0,05 Euro = około 20 gr 
w przeliczeniu na głowę mieszkańca wg ECDC) środków pochodzących 
z budżetu państwa na profilaktykę HIV/AIDS, czego wyrazem jest stały 
spadek nakładów w latach 1994-2008. 

Niezależnie od zapewnienia możliwości leczenia ARV wszystkim 
pacjentom spełniającym kryteria medyczne, istnieje pilna potrzeba 
wzmocnienia i rozszerzenia działań prewencyjnych. Obecnie około 96% 
wszystkich środków na HIV/AIDS z budżetu państwa przeznacza się na 
leczenie ARV, a jedynie 4% środków pozostaje na profilaktykę zakażeń 
HIV. Jest to bardzo niepokojące w aspekcie sytuacji epidemiologicznej 
HIV/AIDS za wschodnimi granicami Polski. Przykładem może być tutaj 
województwo warmińsko-mazurskie położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie Regionu Kaliningradzkiego, mającego najwyższe w Europie 
wskaźniki zakażeń HIV. Od 4-5 lat obserwuje się systematyczny wzrost 
liczby zakażeń HIV w tym województwie.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe pochodzące z budżetu 
Ministra Zdrowia, a także ograniczenia w pozyskiwaniu środków od 
prywatnych donatorów, istnieje konieczność włączania się w działania 
profilaktyczne innych, poza Ministerstwem Zdrowia, ministerstw oraz 
władz lokalnych i samorządowych. 

W celu przeprowadzenia lepszej diagnozy problemu i skierowania 
działań profilaktycznych do konkretnych populacji, konieczne jest 
systematyczne prowadzenie badań behawioralnych i 
epidemiologicznych. 

Istnieje konieczność dalszego prowadzenia wielopłaszczyznowych 
działań profilaktycznych skierowanych do różnych grup społecznych, 
uwzględniających specyficzne potrzeby każdej z nich. W szczególności 
konieczne jest wprowadzenie rzetelnej wiedzy o problemie HIV/AIDS do 
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programów nauczania na różnych poziomach edukacji szkolnej i zawo-
dowej. 

 
 
 
 
 

Piśmiennictwo: 
1. Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS 

i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 - 2011. 
2. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS 

i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007-2011 – za 
rok 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Daniluk-Kula – dr n. med., zastępca Dyrektora Krajowego 
Centrum ds. AIDS w Warszawie, doradca w punkcie konsultacyjno-
diagnostycznym.  
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XI 
ROZDZIAŁ 

 
 
Anna Grajcarek 
 
 
 

Prawne aspekty HIV i AIDS. 
Prawa pacjenta 

 
 
 

Osoba zakażona wirusem HIV lub chora na AIDS nie może być 
traktowana inaczej niż jakikolwiek inny pacjent. Ma takie same prawa 
do opieki medycznej. Nie ma żadnych podstaw do jej 
dyskryminowania. 

atesa. 

Tolerancyjna postawa środowiska pielęgniarek i położnych oparta na 
zasadach szacunku do człowieka, poszanowania jego godności i prawa do 
samostanowienia, może być znakomitą przeciwwagą dla nietolerancji 
i negatywnych konotacji społecznych. 

 
 

1. HIV i AIDS a tajemnica lekarska 
 

Tajemnicą lekarską (zawodową) objęte są wszystkie informacje 
uzyskane przez pielęgniarkę i położną (należy przez to rozumieć również 
przedstawicieli płci męskiej) w związku z wykonywanymi przez nią 
czynnościami zawodowymi. Dotyczy to też informacji związanych z HIV 
i AIDS. Tajemnica obowiązuje również po śmierci pacjenta.  

Praźródłem obowiązku zachowania w tajemnicy informacji 
związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywanymi 
czynnościami zawodowymi, jest przysięga Hipokr
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Podstawy prawne obowiązku zachowania tajemnicy 
 
Podstawowymi aktami prawnymi chroniącymi tajemnicę zawodową 

pielęgniarek/położnych są: 
 Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 6 lipca 1996 r., 
 Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej z 4 grudnia 1993 r., 
 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. 
z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 
2008 r. 

 
Odpowiedzialność prawną pielęgniarek i położnych za ujawnienie 

tajemnicy zawodowej można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: 
odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. 

 
r

 

i ści do lat 2”. 

om. 

 
 

Odpowiedzialność karna 
 
Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (służbowej) 

jest przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej zawartej w art. 
266 §1 Kodeksu karnego, który brzmi: 

„Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie
zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z któ ą zapoznał się 
w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością
publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbaw enia wolno

 
Zatem zgodnie z tym zapisem, tajemnicą objęte są tylko informacje 

uzyskane przez pielęgniarkę/położną w związku z wykonywaniem pracy 
zawodowej.  

 
Innym przestępstwem w rozumieniu art. 266 §1 Kodeksu karnego jest 

wykorzystywanie informacji objętych tajemnicą. Wykorzystywanie 
oznacza uzyskiwanie korzyści, dzięki posiadanym informacj
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Przestępstwo z art. 266 §1 kk jest przestępstwem umyślnym, tzn. że 
pielęgniarka/położna miała zamiar ujawnienia lub wykorzystania infor-
macji. 

Odpowiedzialność karna z art. 266§ 1 kk może być również 
w przypadku ujawnienia informacji w związku z: 

 niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych – art. 
49 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych,  
 przechowywaniem danych niezgodnie z celem utworzenia zbioru – 
art. 50 ustawy o ochronie danych osobowych 
 udostępnianiem danych osobowych nieuprawnionym – art. 51 
ustawy o ochronie danych osobowych 
 naruszeniem obowiązku zabezpieczenia danych – art. 52 ustawy 
o ochronie danych osobowych 
 niezgłoszeniem do rejestru zbioru danych – art. 53 ustawy 
o ochronie danych osobowych 
 niedopełnieniem obowiązku informowania osoby, której dane 
dotyczą o jej prawach – art. 54 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

Odpowiedzialność cywilna 

zianej 
w K

biste zostało naruszone, może domagać się zadośćuczynienia 
pie

ednak zadośćuczynienie należy się tylko 
w przypadkach określonych w ustawie.  

 

 
 

 
Tajemnica dotycząca stanu zdrowia podlega ochronie przewid
odeksie cywilnym, jest związana bowiem ze sferą prywatności. 

Ochrona ta jest regulowana przez przepisy o ochronie dóbr 
osobistych. Zgodnie z art. 24 §1 Kodeksu cywilnego (Kc) osoba, której 
dobro oso

niężnego. 
Zasada zadośćuczynienia jako odszkodowania za szkodę 

niematerialną, czyli tzw. krzywdę, uregulowana jest w art. 445 i art. 448 
Kodeksu cywilnego. J
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Odpowiedzialność zawodowa 
 
Niezależnie od odpowiedzialności karnej pielęgniarka/położna może 

ponosić także odpowiedzialność zawodową z tytułu naruszenia tajemnicy 
informacji o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, na podstawie art. 21 ust.1 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz Kodeksu Etyki 
Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.  

nu zdrowia. 

 określone. 

 sądzie. 

, który brzmi: 
 

b

 
wolności do 

lat 3”. 

Odpowiedzialność zawodowa jest niezależna od odpowiedzialności 
karnej czy cywilnej. Rolę oskarżyciela pełni Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej, do którego powinien zwrócić się pacjent, w przypadku 
bezprawnego ujawnienia przez pielęgniarkę/położną informacji 
dotyczących jego sta

 
 

Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy 
 
Obowiązujący system prawny przewiduje pewne wyjątki od 

obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej, ale okoliczności 
wyjątków są precyzyjnie

Ma to miejsce, np. kiedy pielęgniarka/położna występuje w 
charakterze świadka, biegłego lub oskarżonego w

 
 

2. Odpowiedzialność prawna  
za nieudzielenie pomocy 

 
Nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w 

niebezpieczeństwie jest przestępstwem. Stanowi o tym art. 162 §1 
Kodeksu karnego

„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
ezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 
narażenia siebie i innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia 
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Prawne aspekty HIV i AIDS. Prawa pacjenta 

 
Ponadto naruszenie przez pielęgniarki/położne przepisu art. 19 

ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – polegające na nieudzieleniu 
pomocy, może stać się przedmiotem postępowania o odpowiedzialności 
zawodowej, niezależnie od odpowiedzialności karnej czy cywilnej. 

 

3. Problem HIV/AIDS w środowisku pracy 

Ustawodawstwo międzynarodowe 

AIDS. 
Do

narodowej Organizacji Pracy na 
tem

wanie się uprzedzeń. Edukacja jest najlepszym sposobem 
pr

dotycząca 
dy

ana przez Polskę dotyczy rozwiązywania stosunku pracy z inicjatywy 

 

 

 
Najbardziej zaangażowaną w przeciwdziałanie uprzedzeniom i 

dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS w środowisku pracy jest 
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO). Jej konwencje i rekomendacje 
zazwyczaj mają charakter uniwersalny, dzięki czemu mogą znaleźć 
zastosowanie również w rozwiązywaniu problemów osób z HIV/

tyczą one w szczególności prawa do zdrowia i przyjaznego środowiska 
pracy. 

Kodeks dobrej praktyki Między
at HIV w miejscu pracy zawiera modelowe rozwiązanie w podejściu 

do problemu HIV w środowisku pracy.  
Przyjęto go w 2001 roku. Jest to modelowe zalecenie podejścia do 

HIV/AIDS w środowisku pracy i zbiór zasad, którymi należy się kierować. 
Kodeks zaleca stosowanie profilaktyki w środowisku pracy oraz 

edukację pracowników, której celem jest nie tylko ochrona, ale również 
wyzby

ewencji HIV/AIDS. Programy edukacyjne powinny być dostosowane do 
odbiorców. 

Zasada niedyskryminowania w zatrudnieniu to jedna z 
fundamentalnych zasad polityki ILO wobec osób żyjących z HIV/AIDS. 

Konwencja nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
skryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu została 

ratyfikowana przez Polskę.  
Konwencja nr 158 Międzynarodowej Organizacji Pracy – nieratyfi-

kow
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pra

 
nie

sprawnych – zawiera definicje 
nie

ronę przed dyskryminacją 
zaw

1 Międzynarodowej Organizacji Pracy.  

nej. 

V w miejscu 
pracy, określając wytyczne dotyczące osób żyjących z HIV. Osoby te nie 
po ia HIV poprzez 
wykonywanie testów, jak i pytane o zachowania ryzykowne. 

Sfo ano 5 punktów dotyczących zatrudnionych: 
ość wirusa HIV, 

mnicy wszystkich danych 

 zakaz dyskryminowania, 

żenia HIV. 

a ochronę prywatności. 

codawcy i określa międzynarodowe stanowisko zwalniania pracowni-
ka. 

Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy, również
ratyfikowana przez Polskę, dotyczy rehabilitacji zawodowej i 

zatrudniania osób niepełno
pełnosprawności. 
Przywołuję te dwie ważne konwencje z nadzieją, że również one 

zostaną ratyfikowane przez Polskę. 
Prawo do równego traktowania i och
ierają: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy 

Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych oraz Konwencja 
nr 11

Państwa członkowskie Rady Europy zobowiązane są do przestrzegania 
zakazu dyskryminacji, również na podstawie Europejskiej Karty 
Społecz

Wprawdzie fakt zakażenia HIV nie jest bezpośrednio wymieniony, ale 
mieści się w sformułowaniu „jakiekolwiek inne okoliczności” 
dyskryminacji.  

W 1988 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy i Światowa 
Organizacja Zdrowia podpisały porozumienie w sprawie HI

winny być obligowane do badania na obecność zakażen

 
rmułow
 zakaz testowania na obecn
 obowiązek zachowania w taje
medycznych,  

 zapewnienie dostępu do świadczeń, 
 zakaz zwalniania z powodu zaka

 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Publicznych w art. 17 

ust.1 zapewni
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Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności w art. 8 gwarantuje każdemu prawo do poszanowania życia 
prywatnego. 

W państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadzi się 
onitoring, wymienia wiedzę i doświadczenia, analizuje stopień 

 

zereg dokumentów Międzynarodowej Organizacji Pracy 
skierowanych jest do grup zawodowych, które ze względu na charakter 
swojej pracy nara

 
 

Prz rki 

i położne nie zapominały, że mają prawo do bezpiecznej 

pracy, a obowiązek zagwarantowania bezpiecznego 

stanowiska pracy spoczywa na pracodawcy. 

m
integracji społecznej i zawodowej osób żyjących z HIV. 
 

Uregulowania prawne dotyczące pracowników ochrony zdrowia 
 

S

żone są na zakażenie HIV. 

edstawiam te dokumenty po to, aby pielęgnia

 
 
Rekomendacja nr 157 z 1977 roku dotycząca zatrudnienia oraz 

wa

elęgniarka/położna 
po

 anonimowość.  

runków pracy i życia personelu pielęgniarskiego nakazuje podjęcie 
niezbędnych działań w celu kontroli, redukcji i wyeliminowania zagrożeń 
dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego. 

Rekomendacja ta nakazuje prowadzenie badań lekarskich personelu 
pielęgniarskiego przy przyjęciu do pracy, po jej zakończeniu oraz 
regularnie w okresie zatrudnienia. Wykonywanie badań w kierunku HIV 
może być proponowane, ale nieobowiązkowe. Jeśli pi

dejrzewa możliwość zakażenia się podczas wykonywania pracy 
zawodowej, wówczas najlepiej, aby zrobiła test w punkcie konsultacyjno-
diagnostycznym, który gwarantuje jej
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Nakazuje również przestrzeganie wymogu poufności tych badań. Za-
leca, by w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia pracodawca zapewnił 
właściwą odzież i akcesoria ochrony. 

Konwencja nr 161 dotycząca pracowników ochrony zdrowia nakłada 
na

djęcie 
środków dla ochrony zdrowia i życia pracowników ochrony zdrowia. 

awodowe zakażenie HIV stanowi szczególny rodzaj wypadku przy 
pracy, o czym stanowi 

 
 

Zespół nabytego niedoboru odporności będący skutkiem 

ekspozycji zawodowej jest – w świetle obowiązujących 

przepisów – chorobą zawodową. 

 państwa-strony obowiązek stworzenia bezpiecznego stanowiska 
pracy, a towarzysząca jej Rekomendacja nr 171 nakazuje po

Z
Konwencja nr 121oraz Rekomendacja 121. 

 
 

Pr

e pracownicy mają równe prawa z 
tyt

zasady obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny 
pra

lno dyskryminować, w tym 
nie

zakazie dyskryminacji w życiu 
po

 współpra-
co enia jego 

oblemy HIV/AIDS w środowisku pracy w ustawodawstwie 
polskim 
 

Kodeks Pracy w art. 112 mówi, ż
ułu jednakowego wykonywania takich samych obowiązków. Oznacza 

to, że pracodawca nie może oferować niższego wynagrodzenia osobom 
żyjącym z HIV niż innym pracownikom. 

Naruszenie 
cowników reguluje art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy. Artykuł 113 (Kp) 

wyodrębnia powody, dla których nie wo
pełnosprawności. 
Konstytucja RP w art. 32 ust. 2 mówi o 
litycznym, społecznym i gospodarczym. 
Prawo do zabezpieczenia socjalnego, w razie niezdolności do pracy, 

zabezpiecza art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. 
Przejawy dyskryminacji, stosowane przez pracodawcę lub

wników zakażonego wirusem HIV, mogą mieć formę narusz
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go
uje poszanowanie godności pracownika. 

aniem faktów z życia prywatnego, ochronę przed niewłaściwym 
wy

e danych 
os

ia karnego wytoczyć powództwo. 

domagać się 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

żeli pracownik zostaje zwolniony z pracy z powodu zakażenia HIV 
może dochodzi

 
 

Ustawodawstwo polskie dotyczące problemu HIV/AIDS 

w środowisku pracy spełnia standardy międzynarodowe. 

dności osobistej – co narusza art. 30 Konstytucji RP. Również art. 111 
Kodeksu pracy nakaz

Sąd Najwyższy uznał godność i cześć za najwyższe wartości. 
Pracownikom przysługuje ochrona godności na podstawie art. 23 i 24 

Kodeksu cywilnego. 
W ustawodawstwie polskim ochronę życia prywatnego, rodzinnego, 

czci, dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym 
gwarantuje art. 47 Konstytucji RP. 

Ochronę przed zbieraniem informacji o życiu prywatnym, 
ujawni

korzystywaniem informacji, przed zbieraniem materiałów o osobie 
bez jej zgody zapewnia ustawa z 29 sierpnia z 1977 r. o ochroni

obowych. 
Człowiek, którego dobro zostało naruszone może na podstawie 

art. 189 Kodeksu postępowan
W przypadku gdy naruszona została prywatność, cześć, 

pokrzywdzony może na mocy art. 448 Kodeksu cywilnego 

Je
ć swoich praw na podstawie Kodeksu pracy.  

 
 

4. Obowiązki osoby żyjącej z HIV 
 
 
Dla pełnego obrazu przepisów prawnych dotyczących HIV/AIDS 

rzytoczę również ten nakładający obowiązek na osoby żyjące z HIV. Jest p
to art.161 § 1, który brzmi: 
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„Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio in-
ną osobę na takie zarażenie podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3”.  

 

apis ten dotyczy przede wszystkim partnerów seksualnych. Osoba 
zakażona wirusem HIV formowania o swoim 
zakażeniu pracowników medycznych.  

lują relacje pomiędzy pacjentem a instytucją lub 
oso

 
iędzy innymi w: 

pieki zdrowotnej finansowanych ze 

 Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, 

ywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. 

j 
ch

awstwie pojawiły się z początkiem lat dziewięćdziesiątych, 
rzede wszystkim w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku. 

 
Z

 nie ma obowiązku in

 
 

5. Prawa pacjenta 
 
 
Prawa pacjenta regu
bą świadczącą usługi medyczne, czyli świadczeniodawcami. 

Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych m
 Konstytucji RP, 
 Ustawie o świadczeniach o
środków publicznych, 

 Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, 
 Ustawie o zawodzie lekarza, 
 Ustawie o ochronie danych osobowych. 

 
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem 

wszystkich świadczeniodawców: od organów władzy publicznej, poprzez 
osoby wykonujące zawód medyczny, po wszystkich, którzy z racji 
wykon

Wszystkie prawa pacjenta obowiązują również w przypadku osób 
żyjących z HIV i chorych na AIDS, jednak niektóre z nich wymagają 
szczególnej ochrony w związku z negatywnym społecznym odbiorem te

oroby. 
Pierwsze uregulowania prawne dotyczące praw pacjenta w polskim 

ustawod
p
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Aktualnie prawa pacjenta rozproszone są w kilkunastu aktach norma-

cje
 

1. . naukowa dr hab. 

3. ubicki „HIV/AIDS – odmowa leczenia i nieudzielenie 
pomocy”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001. 

. „Jak włączyć się w przekształcenia systemowe zachodzące w ochronie 
zdrowia” praca zbiorowa pod. red. A. Grajcarek, Wydawnictwo „Ad 
Vocem”. 

 
 
 
Anna Grajcarek – pielęgniarka, prezes Fundacji „ad vocem”. 

tywnych, a zebrane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
nta. 

Piśmiennictwo: 
HIV/AIDS Prawa człowieka w miejscu pracy, red
Andrzej Kijowski, wydane przez Program Narodów Zjednoczonych 
(UNDP), Warszawa 2003. 

2. Agnieszka Liszewska, Wojciech Robaczyński, „AIDS a tajemnica 
lekarska”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001. 
Leszek K

4
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Fragment ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) 
zawierający prawa pacjenta. 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 

Ustawa określa: 
1) prawa pacjenta; 
2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej; 
3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane 

z prawami pacjenta; 
4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw 

Pacjenta; 

. 

ych. 

rzez 

3)
dyczny w rozumieniu art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa 
pacjentów

 
Art. 2. 

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem 
organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób 
uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotn
 

Art. 3. 
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) opiekun faktyczny – osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, 
stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia 
albo stan psychiczny opieki takiej wymaga; 

2) osoba bliska – małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 
stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną p
pacjenta; 

 osoba wykonująca zawód medyczny – osobę wykonującą zawód me-
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1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 
89, z późn. zm.1)); 

4) pacjent – osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych 
lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą 
zawód medyczny; 

iarek, położnych; 

. 

lnego. 

: 

                                                

5) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – zakład opieki 
zdrowotnej oraz indywidualną praktykę lekarską, indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską, grupową praktykę lekarską, 
indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych, indywidualną 
specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych oraz grupową 
praktykę pielęgn

6) świadczenie zdrowotne – świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; 

7) (uchylony). 
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to także 

lekarza dentystę oraz felczera w zakresie wynikającym z przepisów o 
zawodzie felczera

 
Art. 4. 

1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać 
poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu 
cywi

2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w 
spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub 
powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela 
ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez 
nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa 
pacjenta do
1) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie stacjonarnego 

zakładu opieki zdrowotnej; 

 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. 

Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 
r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 
641. 
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2) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych; 

3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. 
 

Art. 5. 
Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważ-
niony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta 
w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których 
mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne za-
kładu. 
 
 

Rozdział 2 
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 

  
Art. 6. 

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

. 

kie; 

żnej). 

adne. 

. 

cia. 

2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia 
odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, 
opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność 
dostępu do tych świadczeń

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium 

lekars
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki 

(poło
4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub 

zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym 
mowa w ust. 3, jest bezzas

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmowę, o której mowa 
w ust. 4, odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie 
zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej)

 
Art. 7. 

1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń 
zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub ży
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2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń 
zdrowotnych związanych z porodem. 

 
Art. 8. 

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą 
starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w 
warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach 
wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami 
etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów 

edycznych. 

 

Prawo pacjenta do informacji 

2.

ch zastosowania albo zaniechania, 

3.

4. o żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której 

5. pacjent ma prawo 

6.

karz udzielił mu informacji, o 

7.

rawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub 
terapeutycznego. 

m
 

Rozdział 3 

  
Art. 9. 

1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 
 Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy 
przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej 
informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach i
wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

 Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia 
zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom. 
Pacjent ma praw
mowa w ust. 2. 

 Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, 
przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 

 W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 
857), pacjent ma prawo żądać, aby le
której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie. 

 Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania 
od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie i formie 
potrzebnej do p
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8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy 
przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej 
przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. 

 
Art. 10. 

W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej 
informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta 
i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia 
zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych. 

ch. 

 ust. 3 stosuje się 
dpowiednio. 

 

 
Art. 11. 

1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych 
w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej 
ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie 
pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu 
ogólnodostępnym. 

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych 
wyłącznie w miejscu wezwania indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych 
praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych specjalistycznych 
praktyk pielęgniarek, położny

3. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której 
mowa w ust. 1, udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się 
z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa. 

 
Art. 12. 

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten 
podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i
o
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Rozdział 4 
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 

 
Art. 13. 

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące 
zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, 
informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem 
zawodu medycznego. 

mnicy; 

nta. 

otnych 

 inaczej. 

 
Art. 14. 

1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące 
zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje 
związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy: 
1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia 

lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na 

ujawnienie taje
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom 
wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych 
świadczeń. 

3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń 
zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-
3, są związane tajemnicą również po śmierci pacje

 
Rozdział 5 

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń 
zdrow
 

Art. 15. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na 
udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, jeżeli 
przepisy odrębnych ustaw nie stanowią
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Art. 16. 
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świad-
czeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji 
w zakresie określonym w art. 9. 
 

Art. 17. 
1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych 
świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 

 faktyczny. 

kuńczego. 

woli. 

t. 17 ust. 2 

2.  pacjent ma 
art. 9 ust. 2. 

. Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
 

2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie 
ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia 
zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W 
przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu 
do badania, może wykonać opiekun

3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona 
albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz 
dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia 
sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim 
przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opie

4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone 
ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych 
przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę 
poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak 
takiej 

 
Art. 18. 

1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody 
leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla 
pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie 
pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się ar
i 3. 

 Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1
prawo do uzyskania informacji, o której mowa w 

3

Art. 19. 
Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdro-
wotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia 
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sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają przepisy art. 33 
i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka-
za dentysty. 

 

rawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 
 

1. godności, w 

2.

zeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu 
i innych cierpień. 

 

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba 

2.

pieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje 
się w dokumentacji medycznej. 

 

1.
wać w sposób 

2.

i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej 
świadczenia zdrowotnego. 

 

r

Rozdział 6 
P

Art. 20. 
 Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i 
szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 

 Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania 
w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma 
prawo do świadc

Art. 21. 

bliska. 
 Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń 
zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze 
względu na bez

Art. 22. 
 W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba 
wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępo
zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 

 Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń 
zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, 
gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, 
a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku 
pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub 
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela 
ustawowego, 
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Rozdział 7 
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 

 

Art. 23. 
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej 

jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.  
2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie 

określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. 
 

Art. 24. 
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, 
przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób 
określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych 
zawartych w tej dokumentacji. 

 art. 25. 

, 

kania; 

ch; 

tnych; 

2. Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i 
przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o 
których mowa w

 

Art. 25. 
Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 

a) nazwisko i imię (imiona), 
b) datę urodzenia, 
c) oznaczenie płci, 
d) adres miejsca zamieszkania, 
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – 

numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego 
numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie 
ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia 
zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz 
adres jego miejsca zamiesz

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze 
wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń 
zdrowotny

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń 
zdrowo

4) datę sporządzenia. 
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Art. 26. 
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia 

dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 

ą również: 

tnych; 

oru; 

aniem; 

; 

ie 

6) ycznych, w zakresie 

8)

hronie zdrowia, w 

[4
 

i innych danych 

<4

ożliwiają-
cych identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.> 

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma 
osoba upoważniona przez pacjenta za życia. 

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia 
dokumentację medyczn
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli 

dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń 
zdrowo

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom 
krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadz

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom 
dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom 
odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym 
postępow

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, 
jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o 
niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez n
postępowaniem; 

 podmiotom prowadzącym rejestry usług med
niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 
 lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem 
procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
na podstawie przepisów o akredytacji w oc
zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia. 

. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole 
wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla
celów naukowych, bez ujawniania nazwiska 
umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.] 
. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole 
wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach na-
ukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych um
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Nowe brzmienie n. 1.10.2010 r.  ust. 4 w art. 26 wchodzi w życie z d

(Dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 

 

1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń 

3)
rawniony organ lub 

podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 
 

1.
 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać 

2.

 Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 

3.
elający świadczeń zdrowotnych. 

4.
1)

                                                

 

Art. 27. 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

zdrowotnych; 
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 

 poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z 
zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli up

Art. 28. 
 Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 
27 pkt 2
opłatę. 

 Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych 
w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.22)) 
i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu
poz. 353, z późn. zm.3)). 

 Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony 
w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzi

 Maksymalna wysokość opłaty za: 
 jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie mo-
że przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 
kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po 

 
 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. 

Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. 
Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056. 

3 Zmiany tekstu jednolitego wymiennej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, 
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 
167, poz. 1397 i Nr 169 poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, 
poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 
200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411 i Nr 192, poz. 1180. 
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ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

2) raczać 

3)

kraczać 
0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 

1. ch przechowuje 

ka
1)

ia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 

2) ntacją 

3)
kres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

2. dzielający 
świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób 
uniemożliwiający identyfikację , którego dotyczyła. 

1.

rzania, uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 
 jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przek
0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 

 sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na 
elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumen-
tację medyczną w formie elektronicznej – nie może prze

 
Art. 29. 

 Podmiot udzielający świadczeń zdrowotny
dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

lendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 
 dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek 
uszkodzen
okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
nastąpił zgon; 

 zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokume
medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 

 skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane 
przez o
udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub 
zlecenia; 

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku 
życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. 

 Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot u

 pacjenta
 

Art. 30. 
 Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej 
Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządze-
nia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwa-
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zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostę-
pu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz 

2.

ochrony danych i informacji 
dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 

 

Prawo pacjenta  wobec opinii  
albo orzeczenia lekarza 

1. 

na prawa lub obowiązki pacjenta 

2.

o orzeczenia przez lekarza 

3. wa, 

4. ślonych w ust. 3 sprzeciw 

5.

ie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
wniesienia sprzeciwu. 

ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 
 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po 
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej 
Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, 
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji 
medycznej oraz sposób jej przetwarzania, uwzględniając konieczność 
zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, 
rzetelnego jej prowadzenia oraz 

 

Rozdział 8 
 do zgłoszenia sprzeciwu

 
Art. 31. 

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec 
opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia 
albo orzeczenie ma wpływ 
wynikające z przepisów prawa. 

 Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku 
Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 
30 dni od dnia wydania opinii alb
orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. 

 Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu pra
z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w ust. 1. 

 W przypadku niespełnienia wymagań okre
jest zwracany osobie, która go wniosła. 

 Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w 
miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje 
orzeczenie niezwłoczn
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6. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną większością głosów 
w obecności pełnego składu tej komisji. 

7. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. 
8. Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 
9. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w przypadku postępowania 

odwoławczego w odniesieniu do opinii i orzeczeń, uregulowanego w 
odrębnych przepisach. 

 
Art. 32. 

1. W skład Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powołanych przez 
Rzecznika Praw Pacjenta z listy, o której mowa w ust. 2, w tym dwóch 
tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo orzeczenie, 
o których mowa w art. 31 ust. 1. 

2. Konsultanci krajowi, w porozumieniu z właściwymi konsultantami 
wojewódzkimi, opracowują raz w roku w terminie do dnia 30 marca, 
listę lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy mogą być członkami 
Komisji Lekarskiej.  

3. Z tytułu uczestnictwa w Komisji Lekarskiej lekarzowi przysługuje 
wynagrodzenie, które ustala Rzecznik Praw Pacjenta. 

4. Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane z budżetu 
państwa, z części będącej w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej 
Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób działania 
Komisji Lekarskiej uwzględniając efektywność realizacji praw pacjenta. 

 
 

Rozdział 9 
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

 
Art. 33. 

1. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób 
wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 
korespondencyjnego z innymi osobami. 

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi 
w ust. 1. 
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Art. 34. 
1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, 

rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w 
warunkach ciąży, porodu i połogu. 

 
Art. 35. 

1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 
i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami 
poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej. 

2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, 
ustala kierownik zakładu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji 
praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1. 

3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie 
jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu opieki 
zdrowotnej. 

 
 

Rozdział 10 
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej 

 
Art. 36. 

Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1, 
ma prawo do opieki duszpasterskiej. 
 

Art. 37. 
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład 
opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany 
umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. 
 

Art. 38. 
Zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o 
których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
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Rozdział 11 
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 

 
Art. 39. 

Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1, 
ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty 
realizacji tego prawa ponosi ten zakład opieki zdrowotnej, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 

Art. 40. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu, 
2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, 
3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów – 

uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, 
o którym mowa w art. 39. 
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WYKAZ: 
 
 

 ośrodków referencyjnych prowadzących leczenie 
pacjentów HIV/AIDS i specjalizujących się 
w postępowaniu poekspozycyjnym na zakażenie 
HIV.  

 
 

 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, 
w których można anonimowo i bezpłatnie 
wykonać test w kierunku HIV. 

 
 

 organizacji pozarządowych wspierających osoby 
żyjące z HIV i chore na AIDS. 
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Ośrodki referencyjne prowadzące 
leczenie pacjentów HIV/AIDS 

i specjalizujące się w postępowaniu 
poekspozycyjnym na zakażenie HIV 

 

Lp. Nazwa placówki, adres Szpitale, na bazie których 
działają ośrodki referencyjne 

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa 

Wojewódzki Szpital Zakaźny 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa 
tel. (22) 33-58-102, 33-58-101 

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku 
Dziecięcego AM w Warszawie, 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa  

Wojewódzki Szpital Zakaźny 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa 
tel. (22) 33-55-292, 33-55-258 

1.  

Klinika Hepatologii i Nabytych 
Niedoborów Immunologicznych AM 
w Warszawie, 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa,  

Wojewódzki Szpital Zakaźny 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa 
tel. (22) 33-55-222; 33-55-294 

2.  
Klinika Obserwacyjno-Zakaźna AM 
ul. Żurawia 14, 
15-540 Białystok 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Dłuskiego, 
ul. Żurawia 14, 
15-540 Białystok 
tel. (85) 741-69-21, 74-09-479 

3.  
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Św. Floriana 12, 
85-030 Bydgoszcz 

Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny 
im. T. Borowicza, 
ul. św. Floriana 12, 
85-030 Bydgoszcz 
tel. (52) 32-55-605, 32-55-600 

4.  
Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS 
ul. Zjednoczenia 10, 
41-500 Chorzów 

Szpital Specjalistyczny 
ul. Zjednoczenia 10, 
41-500 Chorzów 
tel. (32) 34-99-341, 34-99-350 
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Lp. Nazwa placówki, adres Szpitale, na bazie których 
działają ośrodki referencyjne 

5.  
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Smoluchowskiego 18, 
80-214 Gdańsk 

Pomorskie Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy, 
ul. Smoluchowskiego 18, 
80-214 Gdańsk 
tel. (58) 341-28-87, 341-40-41 

6.  

Oddział Kliniczny Klinik 
Gastroenterologii i Hepatologii 
oraz Chorób Zakaźnych 
Collegium Medicum UJ, 
ul. Śniadeckich 5,  
31-531 Kraków, 

Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie 
ul. Kopernika 36, 
31-501 Kraków 
tel. (12) 42-47-340, 42-47-380 

7.  
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych AM 
ul. Kniaziewicza 1/5, 
91-347 Łódź 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
im. Wł. Biegańskiego, 
ul. Kniaziewicza 1/5, 
91-347 Łódź 
tel. (42) 251-61-24, 251-60-50 

8.  
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Wincentego 2, 
61-003 Poznań 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
Stare Miasto 
ul. Szwajcarska 3, 
60-987 Poznań 
tel. (61) 873 92 90 

9.  
Klinika Chorób Zakaźnych i 
Neurologii Dziecięcej AM, 
ul. Szpitalna 27 /33, 
65-572 Poznań 

Samodzielny Szpital Kliniczny 
AM Nr 5  
ul. Szpitalna 27 /33, 
65-572 Poznań 
tel. (61) 849-13-62, 847-29-60 

10.  
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych PAM 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony, 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin 
tel. (91) 431-62-42, 81-39-000 

11.  
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych AM 
ul. Koszarowa 5, 
51-149 Wrocław 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego 
ul. Koszarowa 5, 
51-149 Wrocław 
tel. (71) 325-52-42, 326-13-25 

 202 



Lp. Nazwa placówki, adres Szpitale, na bazie których 
działają ośrodki referencyjne 

12.  
Oddział Obserwacyjno Zakaźny 
ul. Bujwida 44, 
50-345 Wrocław 

Szpital Kliniczny nr 1 
we Wrocławiu 
ul. Chałubińskiego 7, 
50-368 Wrocław 
tel. (71) 770-31-51, 770-31-58 

13.  
Poradnia 
Profilaktyczno-Lecznicza 
ul. Podwale 7, 
50-043 Wrocław 

Wrocławskie Centrum Zdrowia 
ul. Podróżnicza 26/28, 
53-208 Wrocław 
tel. (71) 356-07-80, 356-07-83 

14.  
Oddział Zakaźny 
ul. Zyty 26, 
65-046 Zielona Góra 

Szpital Wojewódzki 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej 
Górze, 
ul. Zyty 26, 
65-046 Zielona Góra 
tel. (68) 327-02-21, 325-58-08 

15.  
Klinika  
Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci  
ul. Biernackiego 9, 
20-089 Lublin 

Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego 
w Lublinie 
ul. Biernackiego 9, 
20-089 Lublin 
tel. (81) 740-20-39, 740-20-41 
Tylko ekspozycje 

16.  
Oddział Chorób Zakaźnych AM 
ul. Staszica 1, 
20-081 Lublin 

Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny 
Nr 1 w Lublinie 
ul. Staszica 1, 
20-081 Lublin 
tel. (81) 532-39-35, 532-50-43 
Tylko ekspozycje 

17.  
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Kośnego, 
45-372 Opole 

Szpital Wojewódzki w Opolu 
ul. Kośnego 53, 
45-372 Opole 
tel. (77) 44-33-100, 44-33-110 
Tylko ekspozycje 

 203 



Lp. Nazwa placówki, adres Szpitale, na bazie których 
działają ośrodki referencyjne 

18.  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Krasińskiego 4/4a, 
87-100 Toruń 

Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny 
w Toruniu, 
ul. Krasińskiego 4/4a, 
87-100 Toruń 
tel. (56) 658-25-00, 622-54-43 
Tylko ekspozycje 

19.  
Klinika Położnictwa i Ginekologii 
ul. Kasprzaka 17, 
01-211 Warszawa 

Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17, 
01-211 Warszawa 
tel. (22) 32-77-044, 32-77-111 
Tylko ciężarne 

20.  
Centralny Zarząd Służby Więziennej,
ul. Rakowiecka 37a, 
02-521 Warszawa 

Szpital Aresztu Śledczego, 
ul. Rakowiecka 37, 
02-521 Warszawa 
tel. (22) 640-84-21, 
fax 640-84-22 
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Punkty konsultacyjno-diagnostyczne,  
w których można anonimowo i bezpłatnie 

wykonać test w kierunku HIV 
 

Lp. MIASTO 
PUNKTY 

KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNE 

ADRES 

1.  BIAŁYSTOK 

PKD przy Ośrodku 
Diagnostyczno-
Badawczym Chorób 
Przenoszonych Drogą 
Płciową 

ul. Św. Rocha 3 
15-879 Białystok 

2.  CHORZÓW 
PKD przy Szpitalu 
Specjalistycznym 
w Chorzowie 

ul. Zjednoczenia 10 
41-500 Chorzów,  

3.  CZĘSTOCHOWA

Punkt Konsultacyjno 
Diagnostyczny  
przy Poradni Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień 
MONAR 

AL. Wolności 44/19 
42-200 Częstochowa 

4.  EŁK 

PKD przy Poradni 
Dermatologiczno-
Wenerologicznej Szpitala 
Wojskowego w Ełku 

ul. Kościuszki 30 
(I piętro, pok. 209) 
19-200 Ełk 

5.  GDAŃSK 
PKD przy Niepublicznym 
Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej INVICTA 

ul. Podwale Grodzkie 2 
80-895 Gdańsk 

6.  GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

PKD przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 

ul. Mickiewicza 12 B 
66-400 Gorzów Wlkp. 

7.  JELENIA GÓRA 

PKD przy Szpitalu 
Wojewódzkim SPZOZ 
(finansowany ze środków 
samorządowych) 

ul. Ogińskiego 6 
58-506 Jelenia Góra 

8.  KIELCE PKD przy NZOZ 
„Nadzieja Rodzinie” 

ul. Karczówkowska 36, 
25-711 Kielce 
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Lp. MIASTO 
PUNKTY 

KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNE 

ADRES 

9.  KOSZALIN 
PKD przy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 

ul. Zwycięstwa 136 
blok B 
75-613 Koszalin 

10.  KRAKÓW 
PKD w siedzibie 
Lekarskiej Poradni 
Specjalistycznej TRR 

ul. Bronowicka 73 
(I piętro, pokój 4) 
30-091 Kraków 

11. LUBLIN 

PKD przy Punkcie 
Pobrań  
Samodzielnego 
Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego 
im. Jana Bożego  

ul. Biernackiego 9, 
20-089 Lublin 

12.  ŁÓDŹ 

PKD przy Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu 
im. dr Wł. Biegańskiego 
(część Poradni Nabytych 
Niedoborów Odporności) 

ul. Kniaziewicza 1/5 
91-347 Łódź 

13.  OLSZTYN 
PKD przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 

ul Żołnierska 16  
pok. 15, parter 
10-561 Olsztyn  

14.  OPOLE 
PKD przy Poradni 
Przedmałżeńskiej 
i Rodzinnej TRR 

ul. Damrota 6 
45-064 Opole  

15.  POZNAŃ PKD przy Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

al. Marcinkowskiego 21 
(III piętro) 
61-745 Poznań 

16.  RZESZÓW PKD przy NZOZ Centrum 
Medyczne MEDYK 

ul. Podkarpacka 1 
35-082 Rzeszów 

17.  SŁUPSK 

Punkt Konsultacyjno 
Diagnostyczny przy 
Laboratorium 
Analitycznym 
„Medica-Lab” 

ul. Tuwima 23 
76-200 Słupsk 

18.  SZCZECIN 
PKD przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 

ul. Wojska Polskiego 160
71-324 Szczecin 
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Lp. MIASTO 
PUNKTY 

KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNE 

ADRES 

19. TORUŃ 

PKD przy Wojewódzkim 
Ośrodku Terapii 
Uzależnień i 
Współuzależnienia 
w Toruniu 

ul. Szosa Bydgoska 1 
87-100 Toruń 

20. WAŁBRZYCH 

PKD przy Ośrodku 
Diagnostyczno-
Leczniczym Górniczej 
Fundacji Ochrony 
Zdrowia 
(finansowany ze środków 
samorządowych) 

ul. Matejki 5a  
58-300 Wałbrzych 

21.  WARSZAWA 
Chmielna 

PKD w Laboratorium 
Analiz Lekarskich „IZIS" 

ul. Chmielna 4 
00-020 Warszawa 

22.  WARSZAWA 
Żelazna 

PKD przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 
(finansowany ze środków 
samorządowych) 

ul. Żelazna 79 
00-875 Warszawa 

23.  WARSZAWA 
Nowogrodzka 

PKD przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 

ul. Nowogrodzka 82  
wejście B II piętro 
02-018 Warszawa 

24. WROCŁAW 

PKD przy Lekarskiej 
Przychodni 
Specjalistycznej 
NZOZ TRR 

ul. Podwale 74 ofic. 23 
50-449 Wrocław  

25. WROCŁAW 

PKD przy Wrocławskim 
Centrum Zdrowia SP 
ZOZ,  
Poradnia Leczenia od 
Substancji 
Psychoaktywnych 

ul. Podwale 7 
50-449 Wrocław 

26. ZGORZELEC 
PKD przy 
Wielospecjalistycznym 
Szpitalu SPZOZ 

ul. Lubańska 11/12 
59-900 Zgorzelec 
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Lp. MIASTO 
PUNKTY 

KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNE 

ADRES 

27. ZIELONA GÓRA 

PKD przy Lubuskim 
Ośrodku Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień 
i Współuzależnień NZOZ 

ul. Jelenia 1a 
65-090 Zielona Góra 

 
 

Materiał opracowany na podstawie danych umieszczonych na stronie 
Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl
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Organizacje pozarządowe wspierające 
osoby żyjące z HIV i chore na AIDS 

 
 

Stowarzyszenie SOLIDARNI „PLUS” 
 
Adres siedziby: 
 

WANDZIN, 77-300 CZŁUCHÓW 

telefon: 
 

(059) 832-34-13 
 

e-mail: 
 

ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
 

www:  
 

www.ekosz.republika.pl
 

 
Kim jesteśmy: 
Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” powstało 10.11.1989 r. celem udzielania 
wsparcia medycznego, socjalnego, terapeutycznego i prawnego osobom 
żyjącym z HIV i chorym na AIDS. 
 
Główne cele statutowe Stowarzyszenia: 
1. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się AIDS. 
2. Dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat AIDS. 
3. Leczenie i terapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 

i alkoholu. 
4. Przeciwdziałanie narkomanii. 
5. Rehabilitacja i opieka nad osobami terminalnie chorymi. 
6. Ochrona i promocja zdrowia. 
7. Działalność charytatywna. 
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych 

społecznie i zagrożonych wykluczeniem.  
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.  
10. Ochrona praw dziecka, w szczególności żyjącego z HIV. 
11. Działalność wspierająca społeczności lokalne. 
12. Wspieranie działalności z zakresu szeroko pojętej ekologii. 
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W czym możemy pomóc: 
1. Profesjonalna opieka medyczna, psychologiczna, terapeutyczna, 

socjalno-bytowa, prawna dla osób – oddziały funkcjonujące w ramach 
NZOZ: 
 zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, 
 uzależnionych od środków psychoaktywnych, 
 uzależnionych od alkoholu, 
 bezdomnych. 

2. Reintegracja zawodowa i społeczna w ramach projektów – szkolenia, 
nauka zawodów, zajęcia komputerowe, spotkania z doradcą 
zawodowym. 

łecznym i zawodowym.  

i jak: 

3. Wszechstronna pomoc dla kobiet w ciąży i matek żyjących 
z HIV/AIDS oraz ich dzieci. 

4. Działania z zakresu ekologii. 
 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
 „Być matką” – Kobiety w ciąży i matki żyjące z HIV/AIDS oraz ich 
dzieci. Program współfinansowany w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem Programu jest 
umożliwienie kobietom w ciąży i po porodzie, zakażonym wirusem 
HIV i chorym na AIDS, pełnienia roli matki i powrotu do pełnego 
uczestnictwa w życiu spo
Uczestniczki Programu objęte są kompleksową specjalistyczną opieką 
medyczną. W ramach programu uczestniczki objęte są takimi 
działaniam
I. Terapia indywidualna, rodzinna i spotkania grupowe 

a) Szkoła dla rodziców  
b) Blok dla kobiet – zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia przygotowujące 

do pełnienia roli matki, żony, grupy terapeutyczne dla kobiet 
uzależnionych (nawroty, głody, itp.), prawa człowieka, pacjenta, 
pracownika. 
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II. Program kształtowania i doskonalenia podstawowych umiejętności 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 

W ramach programu realizowano zadanie – Edukacja, profilaktyka 
i promocja zdrowia – działanie realizowane przy współudziale 
Krajowego Centrum ds. AIDS. 

nia. 

3. i 

 
w codziennych terapiach indywidualnych, 

  uczestnicy projektu objęci byli opieką 

 medycznej 

 ą opiekę 

 
Co się nam udało: 
Realizacja wielu projektów, zakończona sukcesem, m.in.: 
1. „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa” – adresatami programu były osoby 

żyjące z HIV/AIDS. Program służył rozwiązywaniu niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy osób wychodzących z uzależnień, stworzeniu 
i przetestowaniu zintegrowanego systemu terapii, edukacji i pracy, 
powiązanego z ekologią i współpracą administracji, instytucji i osób 
indywidualnych ze społeczności lokalnych. Celem tego systemu była 
readaptacja społeczna i zwiększanie potencjału własnego osób 
dyskryminowanych bądź wykluczonych z rynku pracy, tworzenie 
systemu szkoleń zawodowych, alternatywnych form zatrudnie

2. „Drugi Krok – uwierz w siebie” – celem programu było zwiększenie 
szansy na sprawny i efektywny powrót do życia w społeczeństwie 
osób, które ukończyły program terapii uzależnień oraz utrwalenie 
skuteczności efektów leczenia w ośrodkach stacjonarnych. 
Odbiorcami programu byli absolwenci programów terapeutycznych, 
w większości mężczyźni do 30. roku życia, w tym osoby zakażone 
wirusami HIV i HCV, które ukończyły stacjonarny program terapii 
uzależnień.  
„Powrót osób bezdomnych do społeczności” – osoby bezdomne 
zagrożone bezdomnością zostały objęte następującymi działaniami:  

terapeutyczne i socjoterapeutyczne – wszyscy uczestnicy 
programu brali udział 
grupowych oraz zajęciowych,  

socjalno-prawne –
pracowników socjalnych,  

medyczne – uczestnicy projektu korzystali z opieki 
publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia,  

bytowe – wszystkie osoby mają zapewnioną całodobow
socjalno-bytową w postaci schronienia, wyżywienia,  
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 readaptacja społeczna osób, które ukończyły program leczenia 
z uzależnienia, przygotowanie ich do opuszczenia ośrodka oraz do 
umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym,  

4. 

łecznym poprzez wprowadzenie 
elementów postrehabilitacyjnych i reintegracyjnych do procesu 

 
 społecznej, 

 

acowników socjalnych, 

twa 

 
ło „Różnorodnych form wsparcia osób żyjących z HIV i 

 środka w Wandzinie w 
kategorii „Innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań” – 
Gdańsk 2008.  
 Realizacja i udział w licznych obozach, wycieczkach, biwakach dla 

osób uzależnionych i żyjących z HIV/AIDS. 

 reintegracja zawodowa – osoby bezdomne uczestniczyły w 
zajęciach reintegracji zawodowej, na których zdobywali kwalifikacje 
oraz świadectwa w kilku zawodach. 
„Krok dalej” – celem programu była poprawa dostępu do rynku pracy 
i podwyższenie kompetencji społecznych osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem spo

leczenia pacjentów. Grupę docelową stanowili pacjenci czterech 
ośrodków Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”. 

Stowarzyszenie organizuje szkolenia z zakresu pomocy 
ochrony zdrowia, ekologii, ochrony środowiska dla wydziałów 
zdrowia urzędów wojewódzkich, ośrodków pomocy społecznej, 
stowarzyszeń, fundacji. 

Stowarzyszenie corocznie organizuje spotkania z rodzinami osób 
zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS oraz spotkania z zakresu 
profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS dla dzieci, młodzieży, 
nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych – rocznie dla ok. 
1000 osób. Spotkania i szkolenia profilaktyczne dla młodzieży i grup 
zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pr
służby więziennej, policji, kuratorów sądowych, straży pożarnej, 
gminnej i miejskiej) zrealizowano w ramach programu 
finansowanego przez Urząd Marszałkowski Wojewódz
Pomorskiego. 

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia w kategorii „Służba Bliźniemu” 
za dzie
chorym na AIDS” w konkursie Pro Publico Bono – Kraków 2008 rok. 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka dla o
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Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS 
„Bądź z Nami” 

 
Adres siedziby: 
 

ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa 

telefon/fax: 
 

(022) 826-42-47 

e-mail: 
 

swwaids@free.ngo.pl

www:  
 

http://swwaids.free.ngo.pl

 
Kim jesteśmy: 
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami” powstało 
w 1994 r. z inicjatywy osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, ich rodzin, 
bliskich i przyjaciół. 
Podstawowymi celami Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej 
pomocy społecznej, duchowej, psychologicznej i moralnej osobom 
zakażonym i ich bliskim, integracja środowiska, stworzenie i 
podtrzymywanie systemu oparcia społecznego, ochrona praw osób 
zakażonych, stworzenie lobby dbającego o interesy osób żyjących z 
HIV/AIDS, kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec 
zagrożenia epidemią HIV i wobec osób zakażonych. 
 
Obszary aktywności Stowarzyszenia: 
1. Wsparcie, pomoc psychospołeczna dla osób żyjących z HIV/AIDS, 

ich rodzin i bliskich. 
2. Aktywizacja zawodowa i społeczna. 
3. Profilaktyka. 
4. Edukacja. 
5. Informacja. 
6. Działalność lobbingowa na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS. 
 
Czekamy na Ciebie, gdy:  
 potrzebujesz wsparcia po otrzymaniu informacji o zakażeniu HIV,  
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 potrzebujesz pomocy w sprawach prawnych, socjalnych, psycholo-
gicznych, medycznych czy uzależnienia,  
 czujesz się samotny, 
 chcesz uzyskać więcej informacji na temat HIV/AIDS, leczenia oraz 
pomocy medycznej, 
 potrzebujesz pomocy wolontariusza dla siebie lub bliskich osób 
zakażonych (partner, rodzina, znajomy), 

IDS”. 

 potrzebujesz wsparcia przy rozmowie z rodziną o zakażeniu. 
 
W czym możemy pomóc: 
 umawiamy się na bezpłatne konsultacje specjalistyczne (prawnik, 
pracownik socjalny, lekarz, uzależnienia), 
 udzielamy podstawowych informacji z zakresu wiedzy o HIV/AIDS,  
 pomagamy zrozumieć HIV i życie z HIV, 
 udzielamy wsparcia dla osób zakażonych i ich bliskich,  
 rozmawiamy na każdy temat. 

 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
 Program wsparcia psychologicznego i edukacyjnego dla osób żyjących 
z HIV/AIDS.  
 Ośrodek wsparcia i informacji dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich 
bliskich.  
 Grupy wsparcia dla kobiet żyjących z HIV/AIDS. 
 Grupa wsparcia dla bliskich osób zakażonych (partnerów, rodziny, 
znajomych). 
 Grupa wsparcia dla par +/-. 
 „Pozytywna kobieta” – cykl 10 spotkań w roku – dotyczy umiejętności 
życia z HIV. 
 Ogólnopolskie Spotkania dla Kobiet Żyjących z HIV/AIDS – 
seminarium „Kobieta a A
 Aktywizacja zawodowa osób przewlekle chorych żyjących z HIV. 
 Szkolenia z zakresu HIV/AIDS i szkolenia dla wolontariuszy. 
 Razem Być i Wytrwać – program dla par +/-. 
 Profilaktyczny tramwaj '09. 
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 Profesjonalna praca wolontariuszy na rzecz środowiska osób żyjących 
z HIV/AIDS. 

 
Co się nam udało: 
 Dzięki naszemu Stowarzyszeniu powstały w Polsce organizacje 
o podobnym profilu działania. 
 Przyczyniliśmy się do integracji środowiska osób żyjących 
z HIV/AIDS. 
 Obejmujemy opieką i wsparciem osoby żyjące z HIV i ich bliskich. 
 Prowadzimy wyspecjalizowane działania dla kobiet zakażonych oraz 
par +/-. 
 Przyczyniliśmy się do rozwoju metod umożliwiających parom +/- 
posiadanie dzieci. 
 Nasi wolontariusze od niemal 15 lat obejmują wsparciem 
środowiskowym osoby żyjące z HIV oraz ich bliskich. 
 Z sukcesem zajmujemy się profilaktyką HIV w trakcie akcji ulicznych 
i happeningów. 
 Kształtujemy racjonalne postawy wobec HIV/AIDS oraz propagujemy 
rzetelną wiedzę poprzez działalność ogólnopolskiego, całodobowego 
Telefonu Zaufania AIDS. 
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Fundacja Pomorski Dom Nadziei 
 
Adres siedziby: 
 

ul. Rzączyńskiego 1B/18, 80-041 Gdańsk 

telefon: 
 

(058) 306-75-36; 504 248-350 

e-mail: 
 

domnadziei@argo.pl

www:  
 

http://www.domnadziei.org.pl

 
Kim jesteśmy: 
Fundacja Pomorski Dom Nadziei wspiera osoby zakażone HIV i chore na 
AIDS oraz walczące z chorobą narkomanii. Kreuje postawy obywatelskie 
mające na celu akceptację społeczną i pomoc środowisku osób 
dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem. 

ych.  

 współpracujemy z Wojewódzką Przychodnią Skórno-Wenerologiczną 
w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego 
w Gdańsku (ul. Długa 84/85), 
 prowadzimy szkolenia w zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS 
oraz narkomanii dla różnych grup społecznych i zawodowych,  
 organizujemy turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób 
seropozytywn

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 
 
W czym możemy pomóc: 
 testowanie w kierunku HIV – bezpłatne, anonimowe testy w Punkcie 
Konsultacyjno-Diagnostycznym w Gdańsku (poradnictwo przed i po 
testowe), 
 pomoc psychologiczna i wsparcie w Punkcie Konsultacyjno-
Diagnostycznym, w Gdańsku dla osób zakażonych wirusem HIV 
i chorych na AIDS, 
 wsparcie dla bliskich osób seropozytywnych, 
 zajęcia profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS i narkomanii adresowane 
do młodzieży szkolnej, 
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 szkolenia w zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS oraz narkoma-
nii dla różnych grup społecznych i zawodowych, 
 turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych. 

 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
 testowanie – osoby chcące sprawdzić swój status serologiczny, 
 pomoc i wparcie psychologiczne – osoby zakażone wirusem HIV 
i chore na AIDS, 
 wsparcie psychologiczne – rodzina i bliscy osób seropozytywnych, 
 zajęcia profilaktyczne – szkoły ponadpodstawowe, 
 szkolenia w zakresie HIV/AIDS i narkomanii – określone grupy 
zawodowe, np. policja, straż miejska, pedagodzy szkolni, personel 
medyczny, pracownicy MOPS i służb więziennych, 
 turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne – osoby seropozytywne,  
 pomoc przy ewaluacji programów profilaktycznych – wolontariusze. 

 
Co się nam udało: 
Stałe projekty realizowane od 2005 roku to: 
1. Działalność bezpłatnego, anonimowego punktu wykonywania testów 

w kierunku HIV. Trzy razy w tygodniu, dzięki pozyskanym przez 
Fundację funduszom w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-
Wenerologicznej w Gdańsku, ul. Długa 84/85, czynny jest, prowadzony 
przez Fundację, bezpłatny, anonimowy punkt wykonywania testów 
w kierunku HIV. W latach 2005 – 2008 wykonano tam 5180 badań, 
z których 64 okazały się dodatnie. 

2. Programy edukacyjne. 
Projekty edukacyjne adresowane były do trzech grup: 
 Młodzieży szkół średnich. Projekt ma za zadanie wykształcenie 
bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród mło-
dzieży, która najczęściej posiada wiedzę na temat AIDS wynikającą 
z informacji podawanych przez media, pogadanek i konkursów 
na te tematy. Zadaniem programu jest także przygotowanie mło-
dych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania 
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i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego po-
dejścia do rzeczywistości. 
 Psychologów i pedagogów szkolnych. Zadaniem programu jest 
edukacja osób pracujących z młodzieżą w zakresie HIV/AIDS, 
uzależnień i narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Program ma za 
zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec 
problemu HIV/AIDS i tolerancji wobec osób zakażonych, aby 
wartości te przekazywać uczniom szkół. 

 HIV/AIDS. 

logiem i terapeutą 

4.
ingów w Gdańsku i Sopocie pod patronatem prezydentów obu 

5. Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS (2005-

6. Od roku 2008 realizacja programu: Dyżur psychologa w PKD w 
Gdańsku. 

 Służb mundurowych – Policja, Straż Miejska, pracownicy MOPS 
i służby więzienne. Program ma za zadanie wykształcenie bardziej 
świadomej postawy wobec osób seropozytywnych i potencjalnych 
zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia oraz zastosowanie 
w pracy odpowiednich procedur gwarantujących bezpieczeństwo. 
Zadaniem projektu jest także stworzenie dla każdej grupy 
zawodowej standardów postępowania w trudnych sytuacjach 
związanych z problematyką

3. Organizowanie corocznych turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
dla osób seropozytywnych, borykających się na co dzień z problemami 
związanymi z dyskryminacją społeczną, alienacją, oraz psychicznymi 
i fizycznymi skutkami choroby. Większość z nich to „trzeźwi 
narkomani” leczący się antyretrowirusowo, na co dzień walczący z 
gniewem, samotnością i depresją. Program „Turnus dla osób 
seropozytywnych” stwarza możliwość integracji osób zakażonych HIV 
w środowisku i społeczeństwie. Podczas turnusu oprócz zajęć 
integracyjnych i rekreacyjnych, odbywają się wykłady lekarza 
specjalisty HIV/AIDS oraz warsztaty z psycho
uzależnień. 

 Obchody Światowego Dnia AIDS (od 2004 r.), organizowanie 
happen
tych miast. 

2006). 
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Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej 
PARASOL 

 
Adres siedziby: 
 

ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków 

telefon: 
 

(012) 430-03-18 

e-mail: 
 

info@parasol.org.pl

www:  
 

www.parasol.org.pl

 
Kim jesteśmy: 
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL to Organizacja 
Pożytku Publicznego działająca formalnie od 2004 r., jednak jako 
nieformalna grupa specjalistów prowadzimy wspólnie działania od 1998 

owane, wykluczone 

adzą edukację, informują i udzielają wsparcia 
 sytuacjach trudnych. 

: 

r. 
Osoby zaangażowane w prace CPES Parasol to pracownicy socjalni, 
socjolodzy, pedagodzy i psycholodzy posiadający stale uzupełniane, 
wszechstronne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z 
dziećmi, młodzieżą, jak i ludźmi dorosłymi działającymi na polu 
rozwiązywania problemów społecznych. Odbiorcami poszczególnych 
programów są osoby uzależnione, dyskrymin
społecznie, znajdujące się niejednokrotnie w stanie silnego kryzysu.  
Wszystkie programy realizowane są przy użyciu metody pracy w terenie 
– pracownice/y programu docierają do miejsc pracy/spotkań odbiorców 
programu, gdzie prow
w
 
W czym możemy pomóc
 udzielamy wsparcia, 
 pomagamy w dotarciu do instytucji pomocowych, 
 stymulujemy zmiany sytuacji życiowych naszych klientów,  
 edukujemy w dziedzinie środków psychoaktywnych, STI, HIV/AIDS,  
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 szkolimy nowe kadry – chętnie przyjmujemy wolontariuszy i staży-

Pr

unów. Cel programu to 

nów. Celem programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych 

ładzie karnym i areszcie 

gu. Cel 
programu to ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających z 

otyków i alkoholu w środowiskach odbiorców 

Co
ę władz Krakowa na problem dzieci ulicy w mieście; 

w Krakowie, w którym 
arne formy pracy z dziećmi i 

racujemy; 
 zachować ciągłość naszych działań; 
 zachować elastyczność w działaniach i zawsze dostosowywać ofertę do 
potrzeb odbiorców, a nie własnych. 

 
 

stów, którym przekazujemy wiedzę i umiejętności. 
ojekty, do udziału w których zapraszamy: 
 Rakowicka 10 – terenowy program skierowany do dzieci i młodzieży 
żyjącej na ulicy oraz do ich rodziców/opiek
zmniejszenie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń społecznych 
wynikających z życia w dużej aglomeracji miejskiej. 
 Parasol Uliczny – terenowy program pracy w środowiskach kobiet 
i mężczyzn sprzedających usługi seksualne oraz ich klientów 
i opieku
wynikających z podjętej aktywności zawodowej przez odbiorców 
programu. 
 Ruszcza – program edukacyjno-terapeutyczny dla osób 
uzależnionych przebywających w zak
śledczym w Krakowie Nowej Hucie. Celem programu jest zmiana stylu 
życia przez osoby objęte oddziaływaniem programu. 
 Parasol Klubowy – terenowy program realizowany w klubach dla 
mniejszości seksualnych, przy użyciu metody partyworkin

używania nark
programu. 

 
 się nam udało: 
 zwrócić uwag
 stworzyć program pomocowy dla dzieci ulicy 
współegzystują terenowe i stacjon
młodzieżą; 
 pozyskać zaufanie ludzi, z którymi p
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Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Program STACJA 

 
Adres siedziby: 
 

ul. Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa  

tymczasowy adres do 
korespondencji: 
 

ul. Karwińska 22, 02-639 Warszawa 

telefon: 
 

507 540-887 

e-mail: 
 

info@programstacja.org.pl

www:  
 

www.programstacja.org.pl

 
Kim jesteśmy: 
Program STACJA jest wielozadaniowym projektem pomocowo-
edukacyjnym i interwencyjno-profilaktycznym skierowanym do 
młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz młodych osób podejmujących ryzykowne zachowania 
(m.in. eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, zagrożonych 
prostytucją i prostytuujących się). 
Program STACJA to zintegrowana pomoc w zapobieganiu i wychodzeniu 
z sytuacji kryzysowych. Jest „pomostem” między potrzebującymi 
wsparcia i konkretnych form pomocy a instytucjami i organizacjami, 
które tę pomoc mogą zaoferować. To również alternatywa wobec nudy i 
poczucia braku perspektyw. 

ach,  

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:  
 bezpośrednią pracę w środowisku „dzieci i młodzieży ulicy" metodą 
streetworkingu, 
 działania metodą partyworkingu skierowane do młodych osób 
bawiących się w klub
 prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
podejmujących ryzykowne zachowania,  

 221 

mailto:info@programstacja.org.pl
http://www.programstacja.org.pl/


 poradnictwo i wsparcie społeczne udzielane podczas dyżuru stacjo-
narnego (poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, 
prawne, socjalne). 
 poradnictwo i wsparcie społeczne udzielane podczas dyżuru 
telefonicznego (telefon interwencyjny). 

czych.  

lnych,  

 
W czym możemy pomóc: 
Udzielamy młodym ludziom będącym w sytuacji kryzysowej 
(bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia, zagrożenie prostytucją, 
prostytucja) specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 
socjalnej, medycznej i prawnej w celu poprawy sytuacji życiowej, zdrowia 
psychicznego i fizycznego oraz umożliwienia właściwego funkcjonowania 
społecznego. 
 Stwarzamy „dzieciom i młodzieży ulicy” bezpieczne miejsce, gdzie 
mogą przyjść, napić się herbaty, porozmawiać z wychowawcą. Podczas 
zajęć świetlicowych pomagamy odkrywać i ujawniać zainteresowania 
i zdolności młodych ludzi – pozwalamy im uwierzyć w siebie. Po 
prostu – stwarzamy warunki sprzyjające odbudowie poczucia 
bezpieczeństwa i sprawstwa, a także zaufania do dorosłych i instytucji 
pomocowych oraz edukacyjno-opiekuńczo-wychowaw
 Prowadzimy działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie:  
• bezpieczniejszych zachowań seksualnych,  
• przeciwdziałania inicjacji narkotykowej,  
• kształtowania adekwatnych postaw i przekonań na temat 

narkotyków i zachowań seksua
• zwiększenia wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, w tym 

profilaktyki prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, 
• przekazania umiejętności prawidłowego stosowania środków 

profilaktycznych, np. prezerwatyw, lubrykantów, chusteczek do 
higieny intymnej,  

• zwiększenia kompetencji w zakresie zachowań asertywnych, 
• wiedzy na temat bezpieczniejszej zabawy. 
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 Prowadzimy działania interwencyjno-pomocowe w zakresie dostar-
czania informacji na temat systemu instytucji i organizacji niosących 
pomoc w określonych sytuacjach, 
 Prowadzimy szkolenia przygotowujące wolontariuszy i 
streetworkerów do pracy bezpośrednio w środowisku naszych 
klientów. 

 
ferujemy następujące 

rmy pomocy, profilaktyki, edukacji, interwencji: 

od 
otrzeb osób zainteresowanych; rozdajemy materiały informacyjne oraz 

a dyżurach partyworkerskich: Klub Punkt, ul. 

tania osób 
ainteresowanych, a także dostarczają materiały informacyjno-

 prezerwatywy, testy na obecność GHB i ketaminy 

informacji o specjalistycznych punktach pomocy, w zależności od po-

W ramach poszczególnych naszych działań o
fo
 
 Streetworking 

Adresatami działań są młode osoby świadczące usługi seksualne oraz 
zagrożone prostytucją, przebywające na terenie warszawskiego 
Śródmieścia, a w szczególności na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz 
jego okolicach. Jesteśmy na Dworcu Centralnym i w jego okolicy w 
godzinach wieczornych kilka razy w tygodniu. Służymy wiedzą nt. 
profilaktyki HIV/AIDS i innych STI, ofert pomocy w zależności 
p
prezerwatywy. 
 
 Partyworking 

Można nas również spotkać w dwóch warszawskich klubach 
młodzieżowych n
Koszykowa 55 – każdy czwartek 22.00-00.00, Klub Remont, ul. 
Waryńskiego 12 – każdy piątek 21.00-23.00 
Nasze działania w klubach mają charakter informacyjno-edukacyjny 
(udzielanie rzetelnych informacji głównie na temat substancji 
psychoaktywnych, ryzyka i konsekwencji związanych z ich używaniem, 
bezpieczniejszych zachowań seksualnych, profilaktyki HIV/AIDS i innych 
STI etc.). Partyworkerzy STACJI odpowiadają na py
z
edukacyjne (np. ulotki,
w napoju). 
 
 Dyżur stacjonarny 

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy zapraszamy na dyżur 
stacjonarny, podczas którego wychowawcy STACJI udzielą wsparcia oraz 
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trzeb osób zainteresowanych. Na dyżur stacjonarny zapraszamy w każdy 
piątek w godzinach 18.00-21.00, ul. Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa. 

 
ytuacji życiowej. Można uzyskać także wsparcie psychiczne w sytuacjach 

rowotnych i prawnych. 

ędzania czasu wolnego, 
potykania się z życzliwymi dorosłymi, a przede wszystkim – z 

 warunkach. 

Pr

używania substancji psychoaktywnych, 
finansowany przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawa; 

: 14.03.2008 – 31.12.2010. 

ury streetworkerskie, ofertę 
świetlicową i stacjonarną oraz podejmowanie nowych działań (m.in. 
praca metodą partyworkingu, pedagogiki ulicy). 

Dyżur telefoniczny streetworkera, wychowawcy w każdy: wtorek 18.00-
20.00, piątek 18.00-20.00, tel. 0 507 540 887. 
Młodzi ludzie mogą uzyskać informacje (także poprzez usługę SMS) na 
temat profesjonalnych miejsc, instytucji, organizacji ukierunkowanych 
na pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej
s
kryzysowych oraz poradę dotyczącą zagadnień zd
 
 Świetlica profilaktyczna (Klub Alter-AKtiv) 

W ramach Klubu Alter-Aktiv staramy się kreatywnie organizować wolny 
czas młodym ludziom (do 18. roku życia). Niezmiernie ważne jest dla nas 
stworzenie bezpiecznej przestrzeni do sp
s
rówieśnikami na przyjaznych, niezagrażających
 

ojekty, do udziału w których zapraszamy: 
 Projekt „Alter-Aktiv – zaprojektuj swoją przyszłość”. Zajęcia 
profilaktyczno-edukacyjne „Programu STACJA” jako alternatywa 
wobec używania substancji psychoaktywnych”. Organizacja czasu 
wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako 
alternatywa wobec 

termin realizacji
 
Co się nam udało: 
Mimo trudnej sytuacji związanej z koniecznością zamknięcia na czas 
nieokreślony Hostelu Interwencyjnego przeznaczonego dla młodych 
osób w trudnej, kryzysowej sytuacji, prowadzonego przez Stowarzyszenie 
od 1.05.2004 roku do 13.04.2008 roku, nadal pracujemy w środowisku 
naszych klientów poprzez regularne dyż
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Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia 
i Prewencji Zagrożeń Społecznych 

TADA w Szczecinie 
 
Adres siedziby: 
 

ul. Małkowskiego 9/2, 70-305 Szczecin 

Telefon/fax: 
 

(091) 433-44-58 

e-mail: 
 

info@tada.pl

www:  
 

www.tada.pl

 
Kim jesteśmy: 
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń 
Społecznych TADA jest organizacją pożytku publicznego stworzoną w 
latach 90. przez grupę szczecińskich aktywistów społecznych. 
Stowarzyszeniem respektującym prawa człowieka, pracującym w oparciu 
o filozofię redukcji szkód i metodę street/outreach work z wymagającymi 
klientami tj.: osoby świadczące usługi seksualne, środowisko 
homoseksualne i MSM, użytkownicy narkotyków i uzależnieni od 
substancji psychoaktywnych. 

cym. 

S, 

Jesteśmy grupą edukatorów próbujących zmieniać społeczne stereotypy 
odnoszące się do osób wykluczonych społecznie poprzez edukowanie 
społeczności lokalnych i grup zawodowych pracujących na rzecz 
niesienia pomocy potrzebują
 
W czym możemy pomóc: 
 w podniesieniu poziomu wiedzy nt. epidemii HIV/AIDS i innych 
zakażeń krwiopochodnych w Polsce i na świecie oraz medycznych i 
społecznych aspektów HIV/AID
 we wczesnej interwencji i szukaniu fachowej pomocy, 
 szacowaniu ryzyka po ekspozycji na zakażenie, 
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 w przestrzeganiu zasad bezpieczniejszego seksu i informowaniu 
o zachowaniach bezpieczniejszych osoby prostytuujące się, użytkow-
ników narkotyków i innych zainteresowanych, 
 w diagnozowaniu sytuacji i potrzeb środowisk wykluczonych 
społecznie, 
 chętnie podzielimy się i poinstruujemy jak używać prezerwatyw 
i lubrykantów. 

 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
 profilaktyka HIV/AIDS i promocja filozofii redukcji szkód skierowana 
do osób świadczących usługi seksualne, MSM i homoseksualnych – 
zadanie finansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie, 
 działania środowiskowe na rzecz osób prostytuujących się, 
użytkowników narkotyków – zadanie finansowane przez Krajowe 
Biuro ds. Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 

 Warszawie, 

Unii Europejskiej, 

h świadczeń socjalnych. 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych od opiatów, 
beneficjentów leczenia substytucyjnego (m.in. metadonem) w 
Szczecinie – zadanie finansowane przez Krajowe Biuro ds. 
Zapobiegania Narkomanii w
 TAMPEP Network – (http://www.services4sexworkers.eu/s4swi/), czyli 
rozszerzanie informacji o diagnozie zjawiska prostytucji oraz 
dostępnych usługach pomocowych dla kobiet pracujących w 
seksbiznesie, w tym migrantek na terenie całej Europy. Zadanie 
finansowane przez Program Zdrowia Publicznego 
 „Praca bez granic, pomoc bez granic. Wymiana doświadczeń i 
dzielenie się praktyką Zachodu ze Wschodem“, polsko-niemiecko-
ukraińskie przedsięwzięcie polegające na: podnoszeniu poziomu 
wiedzy na temat zjawiska prostytucji przygranicznej – usług 
świadczonych przede wszystkim przez Polaków i Ukraińców, 
ograniczaniu napływu osób do prostytucji przymusowej i handlu 
ludźmi oraz aktywizacji społecznej i zawodowej polskich kobiet – 
eksprostytutek mieszkających w Niemczech – korzystających z 
tamtejszyc
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Co się nam udało: 
 przygotować kadrę – przez 14 lat wspólnej pracy przeszkoliliśmy 
i gościliśmy na stażach w Szczecinie kilkudziesięciu street/outreach 
workerów z całego kraju oraz z Rosji, Litwy, Ukrainy, Niemiec i 
Holandii, 

,  

stytucji,  

ach workerów, 

 aktywnie pracować w dwóch międzynarodowych sieciach: TAMPEP 
Network i w przeszłości European Network Male Prostitution (ENMP) 
skutkiem czego nadal funkcjonuje w Szczecinie regularna obsługa 
(i wsparcie) osób zakażonych HIV, pracujących w prostytucji za 
granicą wracających do Polski, często w krytycznym stanie zdrowia w 
celu podjęcia terapii antyretrowirusowej
 wypromować w Polsce lubrykanty i ich stosowanie, 
 opracować i wydrukować materiały oświatowe kierowane do 
beneficjentów TADY, tj. gejów, lesbijek, osób świadczących usługi 
seksualne oraz klientów pro
 przetrwać na polskim i europejskim rynku organizacji 
pozarządowych, mimo braku dotacji z samorządu lokalnego i w 
ostatnich latach znaczącym ograniczeniu zasięgu i proporcjonalnie 
ilości street/ outre
 wypracować i utrzymywać dobrą markę Stowarzyszenia TADA, która 
opiera się na rzetelnej pracy kilkorga aktywistów ze Szczecina. 
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Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS 
„Pozytywni w Tęczy” 

 
Adres siedziby: 
 

ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa 

telefon/fax: 
 

(022) 811-88-38 

e-mail: 
 

pozytywniwteczy@gmail.com

www:  
 

www.pozytywniwteczy.pl

 
Kim jesteśmy: 
Głównym obszarem zainteresowań i działalności Zjednoczenia 
„Pozytywni w Tęczy” jest edukacja oraz profilaktyka HIV/AIDS i STI 
skierowana do młodych osób, skłonnych do podejmowania ryzykownych 
zachowań seksualnych. Ofertę pomocy i wsparcia kierujemy do osób 
żyjących z HIV, w szczególności do osób młodych, które niedawno 
dowiedziały się o swoim zakażeniu. 

raz miejsca przekazu. 

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnej wiedzy dotyczącej problematyki 
HIV/AIDS szerokiemu gronu odbiorców. Wprowadzając innowacyjne 
działania udzielamy poradnictwa metodą networkingu. Chcemy być 
dostępni tam, gdzie młodzi ludzie przebywają i poszukują odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się 
z każdym, kto zwróci się do nas o pomoc. Poprzez niekonwencjonalne 
metody pracy, tj. eventy, koncerty, wystawy, happeningi, staramy się 
dotrzeć z informacją i wsparciem do młodych osób w miejsca ich 
przebywania, nauki i zabawy. Pracujemy różnymi metodami 
(networking, partyworking, szkolenia, warsztaty, publikacje) 
dostosowanymi do różnych grupy odbiorców o
 
W czym możemy pomóc: 
Udzielamy informacji, konsultacji i wsparcia przy pomocy nowoczesnych 
komunikatorów internetowych. Organizujemy grupy rozwoju osobistego 
i twórczego skierowane głównie do młodych osób HIV+. Organizujemy 
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wyjazdy rehabilitacyjno-sportowe dla osób HIV+. Prowadzimy warsztaty 
edukacyjne i integracyjne. Specjalizujemy się w realizacji nietypowych 
działań edukacyjno-profilaktycznych: eventy, happeningi, wystawy, kon-
certy. 
 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
 Pozytywni w sieci – projekt mający na celu stworzenie pierwszego 
portalu społecznościowego dla osób żyjących z HIV/AIDS, pacjentów 
terapii substytucyjnej oraz uruchomienie i prowadzenie Internetowej 
Poradni HIV/AIDS. 

 
Co się nam udało: 
Jesteśmy młodą organizacją, powstaliśmy w grudniu 2008 roku. 
Pierwszym naszym projektem, realizowanym we współpracy z innymi 
organizacjami pacjenckimi (Ogólnopolską Siecią Osób Żyjących z 
HIV/AIDS „Sieć Plus” oraz Stowarzyszeniem Wolontariuszy wobec AIDS 
„Bądź z Nami”) było zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz 
żyjących z HIV z okazji Światowego Dnia AIDS (29 listopada 2008 r.). W 
koncercie wzięły udział gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Patrycja 
Kosiarkiewicz, Krystyna Prońko, Iwona Węgrowska i Krzysztof Kiljański. 
W trakcie koncertu nasi partyworkerzy/ki rozdawali bezpłatne 
prezerwatywy, ulotki oraz udzielali konsultacji zgromadzonym 

lubowiczom.  
 
k
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Stowarzyszenie Faros 
 
Adres siedziby: 
 

ul. Pietkiewicza 1/1, 15-689 Białystok 

telefon: 
 

601 147-308 

e-mail: 
 

faros@free.ngo.pl

www:  
 

http://faros.free.ngo.pl

 
Kim jesteśmy: 
Już od sześciu lat działamy w Białymstoku i w woj. podlaskim. 
Zajmujemy się profilaktyką z zakresu HIV/AIDS, w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizujemy obchody 
Światowego Dnia AIDS i po raz drugi memoriały. 

S. 

zy o 
HIV/AIDS. 

 

 
W czym możemy pomóc: 
 możemy zorganizować zajęcia profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS, 
 szkolenia dla różnych grup zawodowych i społecznych, 
 udzielić informacji w sprawie HIV/AIDS, 
 oraz wsparcia osobom zakażonym. 

 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
„Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – program realizowany w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
Co się nam udało: 
 Zaistnieć na rynku białostockim jako instytucja zajmująca się 
problematyką HIV/AID
 Zdobyć zaufanie szkół jako organizacja prowadząca dobre, 
interesujące, rzetelne zajęcia dla młodzieży z zakresu wied
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Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
 
 
Adres siedziby: 
 

Al. Reymonta 8 lok 12, 01-842 Warszawa 

telefon: 
 

(022) 663-63-45 

e-mail: 
 

zgptpiel@gmail.com

www:  
 

www.ptp.na1.pl 

 
Kim jesteśmy: 
PTP jest naukowym, ogólnokrajowym stowarzyszeniem zawodowym. 
Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego.  
 
Celem Towarzystwa jest:  
 Umacnianie pozycji pielęgniarstwa, wspomaganie praktyki 
zawodowej.  

wa.  

ołecznemu.  

 Upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa 
i nauk pokrewnych.  
 Kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.  
 Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i 
położnych, studentów pielęgniarst
 Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników 
do praktyki.  
 Działanie na rzecz obronności kraju.  
 Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i organizacjami 
zawodowymi, naukowymi w kraju i za granicą.  
 Promowanie działań na rzecz dobra pacjenta.  
 Działalność w zakresie kultury i sztuki.  
 Pomoc społeczna, w tym osobom niepełnosprawnym i 
przeciwdziałanie wykluczeniu sp
 Wspieranie bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej. 
 Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce zawodowej.  
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W czym możemy pomóc: 
 w kreowaniu bezpiecznych zachowań zdrowotnych społeczeństwa, 
 wspieraniu akcji edukacyjnych, 
 współorganizacji szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji 
zdrowia oraz pielęgnacji chorych w środowisku domowym, 
 wspieraniu rozwoju nauki z zakresu nauk medycznych i nauk 
pokrewnych, 
 kształtowaniu bezpieczeństwa pacjentów. 

 
Projekty, do udziału w których zapraszamy: 
 „Bezpieczny personel = Bezpieczny Pacjent”,  
 Projekt edukacyjny „Rozmawiaj z pacjentem”,  
 Projekt „Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej 
(ICNP), jako narzędzie profesjonalnej opieki”,  
 „Zostań Pielęgniarką”,  
 Europa bez zranień igłą. 

 
Co się nam udało: 
Od ponad 50 lat wspieramy pielęgniarstwo i kształtujemy rynek usług 
zdrowotnych poprzez współudział w polityce zdrowotnej – opiniowanie 
norm prawnych, wydawanie stanowisk.  
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Europejska Sieć Pielęgniarek HIV (EHNN) 
 
 
Adres siedziby: 
 

Mountview Court, Friern Barnet Lane, 
Londyn N20 0LD, Wielka Brytania 
 

telefon: 
 

+ 44 20 844-688-98 

e-mail: 
 

enquiries@eurohivnursing.net

www:  
 

www.eurohivnursing.org

 
Kim jesteśmy: 
Europejska Sieć Pielęgniarek HIV ma na celu podniesienie wiedzy i 
rozumienia idei pielęgniarstwa HIV oraz utrzymanie wysokich 
standardów opieki nad osobami żyjącymi z wirusem. Zadania swe 
realizuje poprzez prowadzenie i ułatwianie dostępu do edukacji, szkoleń 
oraz danie szans na badania naukowe pielęgniarkom związanym z 
tematem HIV, umożliwienie im udziału i dzielenia się swoją wiedzą na 
konferencjach, seminariach i warsztatach.  

owych.  

 
W czym możemy pomóc: 
Oferujemy pomoc pielęgniarkom zajmującym się opieką nad osobami 
zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, wymianę doświadczeń z 
koleżankami z innych krajów, udział w warsztatach, seminariach i 
konferencjach, czyli szeroko rozumiany dostęp do edukacji oraz do 
badań nauk
 
Co się nam udało: 
W 2008 roku, w Warszawie odbyła się Pierwsza Konferencja Europejskiej 
Sieci Pielęgniarek HIV. Wzięło w niej udział ponad 50 pielęgniarek z 34 
krajów europejskich. Prezentacje z konferencji znajdują się na stronie 
internetowej: www.eurohivnursing.net
Udało się nam dotrzeć do środowisk pielęgniarek HIV w licznych krajach 
i zebrać wiedzę nt. lokalnych potrzeb, w tym potrzeb edukacyjnych.  

 233 

mailto:enquiries@eurohivnursing.net
http://www.eurohivnursing.org/
http://www.eurohivnursing.net/

	01.pdf
	I
	ROZDZIAŁ
	RAZEM

	RAZEM

	02.pdf
	Jadwiga Łyszczarczyk
	Uniwersalne środki ostrożności
	Środki ostrożności swoiste dla choroby zakaźnej
	Ryzyko zakażenia przez krew i jej produkty
	Transport krwi i innych materiałów do badań analitycznych
	Specyfika oddziałów operacyjno-zabiegowych



	Ryzyko zakażenia przez narzędzia medyczne
	Ryzyko zakażenia przez kontakt z krwią
	Specyfika oddziałów ginekologiczno-położniczych

	Podsumowanie

	03.pdf
	ROZDZIAŁ
	Beata Zawada
	Profilaktyka zakażeń HIV
	– zawodowych i pozazawodowych
	Działania przedekspozycyjne

	Co należy zrobić bezpośrednio po zakłuciu (skaleczeniu) ostr
	Kiedy należy rozpocząć profilaktykę poekspozycyjną i jak dłu

	04.pdf
	ROZDZIAŁ
	Beata Zawada
	Strategia Państwa w walce z epidemią HIV/AIDS
	Implikacje społeczne problemu

	B. Profilaktyka zakażeń HIV pozazawodowych wypadkowych
	Roczny wzrost liczby
	pacjentów leczonych ARV,
	w stosunku do roku
	poprzedzającego (w procentach)
	Wysokość środków niezbędnych na realizację programu leczenia


	05.pdf
	Przewodniczący: prof. dr hab. med. Tomasz Niemiec
	Członkowie:
	prof. dr hab. Jan Kotarski
	prof. dr hab. Stanisław Radowicki
	prof. dr hab. med. Krzysztof Drews
	dr hab. Andrzej Horban
	prof. UW Magdalena Marczyńska
	prof. CMKP Romuald Dębski
	Opieka przedporodowa
	Opieka podczas porodu
	Okres poporodowy

	O prawo do życia wolnego od HIV
	Anna Grajcarek



	06.pdf
	Aurelia Sega
	Podsumowanie
	Piśmiennictwo:


	07.pdf
	Planowanie opieki poszpitalnej
	Piśmiennictwo:

	08.pdf
	Bogusława Liszka-Kisielewska
	Jak rozmawiać z dzieckiem o jego zakażeniu HIV

	10.pdf
	ROZDZIAŁ
	Barbara Daniluk-Kula
	Cele szczegółowe

	11.pdf
	Anna Grajcarek
	Ustawodawstwo międzynarodowe
	Piśmiennictwo:
	Rozdział 1
	Przepisy ogólne
	Art. 1.
	Art. 2.
	Art. 3.
	Art. 4.
	Art. 5.
	Rozdział 2
	Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
	Art. 6.
	Art. 7.
	Art. 8.
	Rozdział 3
	Prawo pacjenta do informacji
	Art. 9.
	Art. 10.
	Art. 11.
	Art. 12.
	Rozdział 4
	Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
	Art. 13.
	Art. 14.
	Rozdział 5
	Art. 15.
	Art. 16.
	Art. 17.
	Art. 18.
	Art. 19.
	Rozdział 6
	Art. 20.
	Art. 21.
	Art. 22.
	Rozdział 7
	Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
	Art. 23.
	Art. 24.
	Art. 25.
	Art. 26.
	Art. 27.
	Art. 28.
	Art. 29.
	Art. 30.
	Rozdział 8
	Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii
	albo orzeczenia lekarza
	Art. 31.
	Art. 32.
	Rozdział 9
	Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
	Art. 33.
	Art. 34.
	Art. 35.
	Rozdział 10
	Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
	Art. 36.
	Art. 37.
	Art. 38.
	Rozdział 11
	Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depo
	Art. 39.
	Art. 40.



	12.pdf
	WROCŁAW

	02.pdf
	Jadwiga Łyszczarczyk
	Uniwersalne środki ostrożności
	Środki ostrożności swoiste dla choroby zakaźnej
	Ryzyko zakażenia przez krew i jej produkty
	Transport krwi i innych materiałów do badań analitycznych
	Specyfika oddziałów operacyjno-zabiegowych



	Ryzyko zakażenia przez narzędzia medyczne
	Ryzyko zakażenia przez kontakt z krwią
	Specyfika oddziałów ginekologiczno-położniczych

	Podsumowanie

	03.pdf
	ROZDZIAŁ
	Beata Zawada
	Profilaktyka zakażeń HIV
	– zawodowych i pozazawodowych
	Działania przedekspozycyjne

	Co należy zrobić bezpośrednio po zakłuciu (skaleczeniu) ostr
	Kiedy należy rozpocząć profilaktykę poekspozycyjną i jak dłu




