
Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega
Polskę przed mogącą w kaŜdej chwili 
wybuchnąć epidemią z powodu sytuacji w 
Azji Centralnej i Europie Wschodniej. 

 

 

 

Czy pośród wielu dostrzegalnych w naszym 

kraju problemów powinniśmy równieŜ wziąć 

pod uwagę gwałtowne rozprzestrzenianie się 

wirusa HIV na świecie? 

 
 

 
 
   KaŜdego dnia zakaŜeniu wirusem HIV ulega 
około 7 tysięcy osób – 50% z nich to młodzieŜ w 
wieku 15-24 lat. Codziennie ok. 6 tys. ludzi umiera 
z przyczyn związanych z HIV/AIDS. 
    
   AIDS ma charakter pandemii, która obejmuje 
wszystkie kontynenty, jednak podaje się, Ŝe 
najszybciej epidemia rozwija się w Europie 
Środkowej i Azji Centralnej. 
    
   W roku 2007 w tym  rejonie wirusem HIV zostało 
zakaŜonych około 150 tys. osób, powodując wzrost 
liczby zakaŜonych do ok. 1.6 miliona. Choroba 
AIDS pochłonęła juŜ około 55 tys. istnień ludzkich. 
    
   Szacuje się, Ŝe do końca dekady liczba Ŝyjących z 
HIV w Europie Wschodniej wyniesie co najmniej 8 
milionów. Kraje najbardziej dotknięte to Federacja 
Rosyjska, Ukraina i kraje Bałtyckie (Estonia, Łotwa 
i Litwa), ale HIV nadal rozprzestrzenia się na 
Białorusi, w Mołdawii i Kazachstanie. RównieŜ 
nowe epidemie są rozpoznane w Kirgizji i 
Uzbekistanie. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
   Ocenia się, Ŝe  około 1 milion osób w wieku 15-
49 lat jest zakaŜonych wirusem HIV w Federacji 
Rosyjskiej (choć niektóre dane podają liczby od 600 
tys. do 1,5 mln). Stosunkowo nowe zjawisko w tych 
krajach to narkomania doŜylna, występująca 
głównie wśród osób młodych. Szacuje się, Ŝe na 
terenie Europy Wschodniej i Azji Centralnej 25% 
osób stosujących takie narkotyki to młodzieŜ 
poniŜej 20 roku Ŝycia. 
 
   Do niedawna szerzenie się wirusa było najczęściej 
spowodowane uŜywaniem tych samych igieł przez 
narkomanów. Niepokojące jest to, Ŝe obecnie coraz 
częściej notuje się przypadki zakaŜeń w wyniku 
kontaktów heteroseksualnych. To dotyczy równieŜ 
Polski. 
    
   Epidemia HIV/AIDS związana jest z 
zachowaniem i wyborami człowieka, a jak podają 
badania, Polacy coraz częściej decydują się na 
zachowania ryzykowne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Czy to powinno nas niepokoić? 

 

Wpływając na decyzje młodzieży dziśdziśdziśdziś,  zapobiegniemy tragicznym konsekwencjom w przyszłości. 

Crossroads chce przyłączyć się do wysiłków w kierunku 
powstrzymania tego niekorzystnego trendu: 
 
� wskazując młodzieży mądre życiowe wybory 
� pomagając nauczycielom docierać do serc i umysłów młodych ludzi
� oferując społeczeństwu dobrą strategię zapobiegającą zachowaniom 

ryzykownym i ich skutkom 
� pomagając rodzicom pogłębiać relacje z ich dorastającymi dziećmi 


