
„Zrób test na HIV” 

ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS 
 

Głównym celem tegorocznej akcji „Zrób test na HIV” jest promowanie wykonywania 

testów w kierunku HIV. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię promującą to 

działanie. Kampania jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy podejmują ryzykowne 

zachowania seksualne, do wszystkich, którzy powinni odpowiedzieć sobie na pytanie                 

„czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło mnie narazić na zakażenie?”. 

Codziennie ponad 7 tysięcy osób na świecie zakaża się HIV, a około 5 tysięcy umiera 

z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku wykrywa się około  800 

zakażeń. Od początku epidemii w 1985 roku do kwietnia 2011 odnotowano 14 474 zakażeń            

a leczeniem ARV objętych zostało ponad 5 162 pacjentów, w tym 135 dzieci.                                   

W 2010 roku test w kierunku HIV w punktach konsultacyjno-diagnostycznych wykonało 

ponad 25 tys. osób. Liczba wykonujących w/w testy z roku na rok wzrasta, lecz świadomość 

możliwości wykonania testu nadal jest zbyt mała. 

Kampania koncentruje się na promowaniu wykonywania testów w punktach 

konsultacyjno-diagnostycznych, które są anonimowe i bezpłatne. Materiały informacyjne 

które są rozdawane podczas  kampanii  podkreślają, że HIV może dotyczyć każdego. Warto 

więc rozmawiać z partnerem oraz wspólnie wykonać badania. Najnowsza kampania 

Krajowego Centrum ds. AIDS podkreśla także fakt, iż negatywny wynik testu dziś, nie chroni 

przed zakażeniem HIV w przyszłości. Jedynie podejmowanie  bezpiecznych zachowań może 

zapobiec zakażeniu i chorobie. 

Odbiorcami prowadzonych działań są osoby dorosłe (18-39 lat i starsze), aktywne seksualnie, 

odpowiedzialne za zdrowie własne oraz partnera.  

Kampania „Zrób test na HIV" potrwa do maja 2012 roku. 

W każdym punkcie  konsultacyjno-diagnostycznym w całym kraju wykwalifikowany 

doradca  pomoże ustalić, czy podejmowane zachowania seksualne są lub były ryzykowne            

i jeżeli jest taka potrzeba zaleci wykonanie testu w kierunku HIV.                                       

Rozmowa z doradcą, podobnie jak samo wykonanie testu są anonimowe i bezpłatne.  

W Białymstoku taki test można wykonać w Punkcie Konsultacyjno 

Diagnostycznym  przy Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób 

Przenoszonych Drogą Płciową  ul. św. Rocha 3 tel. (85) 742 63 61 

Godziny pracy: poniedziałek i środa 15.00 - 17.00 

 


