
Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia
1  grudnia  każdego  roku  obchodzimy  Światowy  Dzień  AIDS  (ang.  World  AIDS  Day)

ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku. Dzień ma przypominać ludziom o
wciąż nie zwalczonej epidemii i szerzyć wiedzę na jej temat.

„CZERWONA  KOKARDKA” to  symbol  poświęcenia  i  zaangażowania  w  walkę  z  AIDS,  ale  również
symbol  solidarności  z  osobami  zakażonymi.  Idea  czerwonej  kokardki  powstała  w  1991r. Pomysł
zrodził się z symbolu żółtej wstążeczki, która upamiętniała żołnierzy amerykańskich uczestniczących
w wojnie  w Zatoce Perskiej.  Czerwony kolor  kokardki,  wybrano ze  względu na skojarzenia,  jakie
wywołuje: krew, walkę i miłość. Symbol został wymyślony przez członków Visual AIDS –organizację
charytatywną zrzeszającą artystów, działającą w Nowym Jorku.

W Polsce „Czerwona Kokardka”, jest wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS.
Odznaczenie otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia
osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne.
Światowy Dzień AIDS to dzień,  w którym szczególnie  staramy się  przełamywać bariery,  takie  jak
strach  i  wynikająca  z  niego  stygmatyzacja  osób  zakażonych  HIV  i  chorych  na  AIDS,  w  tym osób
żyjących  z  wirusem.  Jest  to  dzień  bardzo  szczególny  promujący  walkę  z  AIDS,  ale  także  mający
zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

Mimo  sukcesów,  jakie  niewątpliwie  odnoszą  lekarze  we  wprowadzaniu  nowych  form  terapii  i
leczenia, mimo sukcesów w prowadzeniu profilaktyki i edukacji, wirus HIV jest nadal groźny. Niemal
milion ludzi rocznie wciąż umiera na AIDS na świecie. Szacuje się, że od początku epidemii ponad 70
milionów ludzi zostało zarażonych wirusem HIV, z czego zmarło około 35 mln. Obecnie z HIV żyje na
świecie niemal 37 mln osób. W Polsce w ostatnich latach liczba nowych zakażeń wirusem HIV była
najwyższa od 1985 r., kiedy to wykryto pierwszy przypadek w naszym kraju.

JAK NIE MOŻNA ZAKAZIĆ SIĘ HIV?

HIV nie można zakazić się w taki sam sposób jak przeziębieniem lub grypą. HIV nie przenosi
się poprzez kaszel lub kichanie.

    Nie można zakazić się HIV od psów, kotów lub innych zwierząt. Jak sama nazwa HIV mówi, jest to
LUDZKI  (human)  wirus  upośledzenia  odporności,  czyli  zakazić  się  nim  można  tylko  od  innego
człowieka.

    Komary nie przenoszą HIV!!! Udowodniono to badając same komary, a także wykonując badania
wśród osób mieszkających w miejscach, gdzie komary występują przez cały rok.

    Mieszkanie pod jednym dachem z osobą zakażoną HIV nie stwarza ryzyka przeniesienia zakażenia,
pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad higieny: każdy z domowników powinien mieć
własną szczoteczkę do zębów i maszynkę do golenia.

    Nie można zakazić się HIV poprzez dotykanie skóry osoby zakażonej, nawet, jeśli jest spocona (pot
nie zawiera wirusa HIV, co wykazano w badaniach doświadczalnych). Łzy także nie zawierają HIV.

    Nie można zakazić się HIV poprzez korzystanie ze wspólnych sztućców, talerzy i innych naczyń,
poprzez korzystanie ze wspólnej łazienki czy ubikacji, podczas pływania w basenie, w teatrze, w kinie,
w autobusie i tym podobnych miejscach.
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