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CO TO JEST AIDS ? 

• AIDS  (Zespół Nabytego Niedoboru Odporności ) to choroba przede 
wszystkim polegająca na utraceniu  odporności ale również jest to 
następstwo nieleczonego HIV. W naszym organiźmie rozwija się od kilku 
miesięcy do kilku lat. Objawy AIDS to m.in. problemy z trawieniem, silne 
bóle głowy, uciążliwe osłabienie organizmu oraz problemy z układem 
nerwowym.  

• Pierwsze przypadki tej choroby zaczęły się w Stanach Zjednoczonych.  

•  Dziś na całym świecie ok.78 milionów jest chorych na HIV, a z powodu tej 
choroby zmarło ok.30 milionów ludzi. 

• W Polsce pierwszy przypadek zakażenia HIV wykryto 1985r. , a pierwsze 
zachorowanie na AIDS rok później.  

 



JAK SIĘ BRONIĆ ,SKORO TO TAKA 
GROŻNA CHOROBA ? 
• AIDS nie przenosi się drogą kropelkową więc nie zarazimy się na ulicy 

czy w sklepie. Wirus przenosi się droga płciową ale można zarazić się 
także przez kontakt z krwią, ryzykowne są więc zabiegi kosmetyczne 
n.p. tatuaże wykonywane niesterylnymi narzędziami. 

• Bronić się możemy więc tylko za pomocą jednorazowych środków 
n.p.: strzykawek, igieł czy rękawiczek.  



1 GRUDNIA 1988 

• 1 grudnia 1988 r. - obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS. 
Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła to święto by wesprzeć  osoby 
zakażone tą niezwykle groźną chorobą. Obecnie AIDS nie jest już 
chorobą śmiertelną, potrzebna jest jednak świadomość, jak ważna 
jest profilaktyka i edukacja. Bardzo ważne jest, żeby nie 
dyskryminować osób zmagających się z tą chorobą. Symbolem 
solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS  i ich rodzinami jest 
czerwona kokardka. Ma ona kształt odwróconego ,,V’’ co podkreśla, 
że wirus wciąż nie jest pokonany. Czerwony kolor symbolizuje krew i 
miłość. 
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AIDS W POP KULTURZE 

• ,,Filadelfia’’ – jeden z pierwszych filmów poruszający problemy 
społeczne związane z dyskryminacją chorych na AIDS. Bohaterem jest 
młody prawnik będący nosicielem HIV. Kiedy o chorobie dowiadują się 
pracodawcy, zostaje zwolniony z pracy. Oddaje więc sprawę do sądu. 
Aktor Tom Hanks otrzymał Oscara za główną rolę. 
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 AIDS W POP KULTURZE  

• Feddie Mercury (1946-1991) - Brytyjski muzyk, piosenkarz, wokalista 
grupy Queen. Był jedną z pierwszych ofiar AIDS. Bardzo długo ukrywał 
chorobę przed fanami i oficjalnie poinformował o niej tuż przed swoją 
śmiercią. Odejście legendarnego muzyka wstrząsneło ludźmi na całym 
świecie, dopiero wtedy na szerszą skale zaczęła się publiczna dyskusja 
na temat AIDS. 

 

• Link do piosenki- https://youtu.be/oB4K0scMysc 
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