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Raport Euro HIV Indeks, o którym informacje zawarto w Dzienniku - Gazecie 

Prawnej oraz Gazecie Wyborczej z dnia 15 października br. wskazuje, że w dalszym ciągu 

poważnym problemem w Europie jest niski poziom profilaktyki i opieki zdrowotnej nad 

osobami dotkniętymi HIV/AIDS. Polska znalazła się na 20 miejscu w rankingu 

obejmującym 29 państw europejskich. Z powyższego raportu wynika, że w kraju zwiększa 

się narażenie na infekcje HIV, m.in. wskutek częstszego podejmowania ryzykownych 

zachowań seksualnych. 

Naturalną konsekwencją wskazanej w raporcie tendencji wzrostowej zachorowań 

będzie powiększająca się liczba nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS w jednostkach 

penitencjarnych. W pierwszej kolejności wymagać to będzie poprawy monitoringu 

i zbierania danych, w celu poprawy skuteczności wczesnego wykrywania i wczesnego 

leczenia chorych. Podstawą wczesnej diagnostyki są testy na obecność wirusa HIV, 

wykonywane głównie w grupach zwiększonego ryzyka. Należy zaznaczyć, o czym 

wspomina raport, że osoby zarażone HIV nie są badane pod kątem żółtaczki, a chorzy na 

gruźlicę - pod kątem HIV. 

Zwiększenie liczby osób dotkniętych HIV/AIDS w zakładach karnych i aresztach 

śledczych w sposób naturalny skutkować będzie potrzebą zwiększenia budżetu Służby 

Więziennej na walkę z chorobą. Zwiększą się bowiem koszty profilaktyki, badań 

diagnostycznych, badań odpornościowych zakażonych HIV, leczenia antyretrowirusowego. 
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tworzenia nowych oddziałów szpitalnych dla chorych na AIDS, a także opieki 

psychologicznej i terapeutycznej. Ważnym elementem w katalogu powyższych działań jest 

nadal walka z stygmatami społecznymi związanymi z HIV i AIDS, funkcjonującymi nie 

tylko wśród osadzonych, ale również wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pojawia 

się wątpliwość, czy obecny brak dostatecznych środków finansowych oraz powszechne 

w jednostkach penitencjarnych problemy z pozyskaniem kadry lekarskiej nie będą rzutować 

na jakość świadczonej opieki medycznej. Podobne trudności mogą dotyczyć leczenia osób 

pozbawionych wolności dotkniętych innymi chorobami zakaźnymi. 

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska 

w tej sprawie. Zwracam się jednocześnie o udostępnienie danych statystycznych, które 

dotyczą osób przebywających w jednostkach penitencjarnych dotkniętych HIV/AIDS 

i chorych na inne choroby zakaźne, a także udzielenie informacji o podejmowanych 

systemowych działaniach w zakresie realizacji profilaktyki i opieki nad w/w grupą 

osadzonych. 


