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„Nasze ciała, nasze Ŝycie”, Część III „Zdrowie seksualne i kontrola płodności”,  

Rozdział 15 „HIV/AIDS i kobiety” 

 

Lesbijki i HIV, str. 365 

 

Opracowanie na podstawie tekstu: Michele Russell i Wendy Sanford przy współpracy Marii Jobin-Leeds 

 

Lesbijkom mówi się, Ŝe są grupą niskiego ryzyka, ale określanie ryzyka w kontekście 

grup, a nie postępowania, moŜe mieć śmiertelne skutki.  

 

Bycie lesbijką nie działa jak prezerwatywa 1. 

Mimo Ŝe ryzyko przeniesienia wirusa HIV na drodze kontaktów seksualnych między 

dwiema kobietami jest niskie, lesbijki nie są wolne od ryzyka zakaŜenia wirusem HIV, które 

zaleŜy od tego, co robimy, a nie od tego, kim jesteśmy. Niektóre lesbijki mają seks z 

męŜczyznami, wstrzykują sobie narkotyki, świadczą usługi seksualne, są ofiarami gwałtu, 

korzystają z nasienia dawcy, aby zajść w ciąŜę, lub postępują w sposób zwiększający ryzyko 

zakaŜenia, na przykład uŜywają wspólnych gadŜetów seksualnych z partnerkami. Lesbijki 

potrzebują rzetelnej edukacji o HIV, uwzględniającej ich specyficzne potrzeby.  

W wypadku lesbijek istnieją dodatkowe czynniki zwiększające ryzyko zakaŜenia. Wielu 

pracowników słuŜby zdrowia ma homofobiczne przekonania, co zniechęca lesbijki do 

korzystania z opieki medycznej. To z kolei powoduje, Ŝe mogą one odwlekać wizytę u 

ginekologa, jeŜeli nie mają dzieci lub nie potrzebują środków antykoncepcyjnych. Niektórzy 

lekarze nie dysponują wiedzą o czynnikach ryzyka zakaŜenia wirusem HIV u lesbijek i nie 

ostrzegają przed ryzykownym postępowaniem lub nie rozpoznają objawów zakaŜenia. Lesbijki 

seropozytywne lub chore na AIDS powinny znaleźć lekarza, który nie ma w stosunku do nich 

uprzedzeń. JeŜeli dzięki programom i opiece lekarskiej tworzy się atmosfera bezpieczeństwa i 

wsparcia oraz dostępne są informacje dotyczące lesbijek, łatwiej im się zgłosić na leczenie i 

podać swoje dane.  

Brak zanotowanych przypadków zakaŜenia wirusem HIV podczas kontaktów seksualnych 

między kobietami moŜe je skłaniać do uprawiania seksu z innymi kobietami bez zabezpieczenia. 
                                                 
1 Amber Hollibaugh z Projektu Lesbijek w sprawie AIDS w New York City. 
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JednakŜe istnieją takie formy kontaktów seksualnych między kobietami, które są obarczone 

ryzykiem, gdy partnerka jest zakaŜona wirusem HIV, na przykład uŜywanie wspólnych gadŜetów 

seksualnych bądź penetracja odbytu lub waginy palcami ze skaleczeniami. 

 

 

KsiąŜka Nasze ciała, nasze Ŝycie jest dostępna w księgarniach w całej Polsce. MoŜe takŜe zostać zamówiona w 

biurze wydawcy: Fundacja Współpracy Kobiet NEWW-Polska, ul. Miszewskiego 17/100, 80-239 Gdańsk, Polska 

bądź za pośrednictwem strony internetowej www.neww.org.pl . 

Dodatkowe informacje: tel. 48 58 344 38 53, neww@neww.org.pl . 

 

Polish edition of Our Bodies, Ourselves is available in bookstores in Poland. You can also purchase it online from 

www.neww.org.pl or from the publisher’s office: Network of East/West Women - Polska (NEWW), 

ul.Miszewskiego 17/100, 80-239 Gdańsk, POLAND. 

For more information call 48 58 344 38 53 or write neww@neww.org.pl . 


