
        Kampania społeczna "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS" 

Kampania ”Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” rozpoczęła się z inicjatywy 
Krajowego Centrum ds. AIDS w 2007 roku, natomiast w 2009 roku została wznowiona. 

Głównym celem kampanii jest zachęcanie kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących 
dziecka do rozwaŜenia wykonania testu w kierunku HIV. Takie badanie moŜe uchronić 
poczęte dziecko przed zakaŜeniem w przypadku, gdy zakaŜona jest matka. 

            Liczba kobiet zakaŜonych HIV na świecie rośnie. W Polsce przekracza 30% całej 
populacji osób zakaŜonych HIV. KaŜdego roku w Polsce odbywa się ok. 70 – 100 porodów u 
kobiet z potwierdzonym zakaŜeniem HIV.            Niestety ciągle jednak zdarzają się 
przypadki rozpoznania zakaŜenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu zakaŜenia HIV u 
dziecka. 

            Według Rekomendacji Grupy Ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne w zakresie perinatalnej transmisji HIV „… wszystkim kobietom cięŜarnym 
naleŜy zaproponować badanie w kierunku HIV podczas pierwszej wizyty u lekarza połoŜnika 
– ginekologa”. Niestety, jak wynika z danych, w Polsce odsetek kobiet w ciąŜy 
wykonujących badania wynosi tylko 10%.W większości krajów Unii Europejskiej odsetek 
cięŜarnych, u których wykonuje się badanie w kierunku HIV przekracza 60%, a w niektórych 
( Anglia, Holandia, Francja) sięga 98%. 

            Ambasadorką Kampanii została Małgorzata Glinka – znana  siatkarka. 

W ramach kampanii powstała strona Internetowa (http://aids.gov.pl/kampanie/2009_2/), 
włączają się równieŜ media: 

- internet: portale PARENTING.pl,CIĄśOWY.pl, 
- prasa: Twoje 9 miesięcy, AGORA ( Metro, Dziecko, Zdrowie i Uroda, Wysokie Obcasy ), 
- telewizja: TVN i TVP. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej ( Dz. U. Nr 139, poz. 1142 ),  badania wirusologiczne w kierunku 
nabytego niedoboru odporności są świadczeniem gwarantowanym i są finansowane ze 
środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia dotyczą 
takŜe kobiet w ciąŜy. 

            Kampania  społeczna ”Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” będzie 
trwała do końca 2010 roku. W ramach kampanii zostały wydane plakaty i ulotki pt. Bądź 
mamą na medal. Zrób w ciąŜy wszystkie badania, w tym test na HIV”. 
 


