www.aids.gov.pl
Telefon zaufania AIDS:

022 692 82 26

razem przeciw AIDS

Rodzina
Mi∏oÊç WiernoÊç Zaufanie
Chorzów

Bydgoszcz

Białystok

ul. Mickiewicza 12B, 66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Długa 84/85, 80-831 Gdańsk

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

ul. św. Rocha 3, 15-879 Białystok

tel. 095 722-46-52 w. 115

tel. 058 301-16-86

tel. 032 241-32-55

tel. 052 372-94-98

tel. 085 742-63-61

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne, wykonujące anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV.

Gorzów Wielkopolski

Gdańsk

tel. 012 638-34-34

tel. 094 346-05-11

tel. 089 527-95-00

ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin

tel. 077 454-48-45

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

ul. Żołnierska 16 (parter, pokój 15), 10-561 Olsztyn

tel. 061 855-73-54

Koszalin

ul. Damrota 6, 45-064 Opole

tel. 017 852-21-11

Kraków

Olsztyn

tel. 091 462-43-18

tel. 042 251-61-62

Opole
ul. Wierzbowa 16, 35-310 Rzeszów

al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań

tel. 022 641-72-80

tel. 081 743-42-72

Poznań

tel. 071 342-14-13

ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

Rzeszów
ul. Romera 4, 02-784 Warszawa

ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin

tel. 068 328-29-80

ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

Szczecin
ul. Podwale 74, 50-449 Wrocław

Łódź

Warszawa

ul. Energetyków 2 (I piętro, pok. 110), 65-729 Zielona Góra

Lublin

AGENDA MINISTRA ZDROWIA

Zielona Góra

Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wrocław

Patronat honorowy:
Organizator:
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Mi∏oÊç
Witaj!
Nie znamy się, ale myślę, że jestem takim samym rodzicem
jak Ty. Mam podobne do Twoich problemy: brak czasu,
ciągłe zmęczenie, gonitwa w pracy. Kocham swoje dzieci
i troszczę się o nie. Chciałbym je dobrze wychować, pragnę,
by były zdrowe i szczęśliwe. Nie przyszło mi jednak do głowy,
żeby porozmawiać z nimi na „trudne tematy”, np. HIV.

WiernoÊç
Zastanawiając się nad tym, próbowałem
odpowiedzieć sobie uczciwie na kilka pytań:
Kto rozmawiał ze mną na „trudne tematy”, kiedy byłem
w wieku mojego dziecka? Czy był to ktoś z rodziny?
Ile miałem wtedy lat?
Jakie wrażenia pozostawiła ta rozmowa?
Czy to, co usłyszałem, przydało mi się w życiu?

Myślałem, że taką wiedzę otrzymają w szkole, z gazet
lub książek, że ktoś inny im o tym powie. Jednak moje dzieci
oczekują tego ode mnie.
Nie jest łatwo rozmawiać na trudne tematy i mówić
o seksualności człowieka, ale zdaję sobie sprawę, że nie
podejmując tematyki związanej z HIV/AIDS, narażam moje
dzieci na niebezpieczeństwo.

W jakim wieku poznałem swoją pierwszą sympatię?
Jak spędzaliśmy czas?
Czy brałem pod uwagę możliwość zakażenia HIV
lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową?

Zaufanie
Wyciągnij rękę pierwszy, nie krytykuj, postaraj się zrozumieć,
ale też nie porównuj swojego życia do jego. Pomóż mu
rozwiązywać problemy. Zakazami i krzykiem niczego nie
zmienisz, nie zahamujesz emocji.
Co z tego, że Twoje dziecko skończy dobrą szkołę, będzie
znało języki obce i będzie wysportowane, jeżeli pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub za namową drugiej
osoby podejmie niewłaściwą decyzję. Być może, Twoje
dziecko będzie miało do Ciebie żal, że go przed tym nie
ostrzegłeś, nie uświadomiłeś mu zagrożenia, jakie niesie
ze sobą wirus HIV i nie powiedziałeś jak można zapobiec
zakażeniu.

Czy mógłbym coś zmienić w swoim postępowaniu
sprzed lat?
W moim podsumowaniu odpowiedzi nie wypadły najlepiej.
Przypomniałem sobie, że w moim domu unikano „trudnych
tematów”. Zrozumiałem, że nikt mnie nie przygotował
do życia w tym zakresie, a ja również dziś popełniam ten sam
błąd wychowując swoje dzieci. Zdecydowałem się,
by to zmienić i zacząłem działać. A Ty?

Czy wiesz, że statystycznie:
na świecie co 15 sekund osoba pomiędzy 15. a 24. rokiem
życia zakaża się wirusem HIV?
w Polsce 2 osoby dziennie dowiadują się o swoim
zakażeniu HIV?
w Polsce prawie 60% osób zakażających się to osoby
poniżej 30. roku życia?
Nie zwlekaj z rozpoczęciem rozmowy ze swoim dzieckiem.
Nie myśl, że ten temat Was nie dotyczy. Jego życie to nie
tylko oceny w szkole i codzienne obowiązki domowe.
To również pierwsza miłość, presja kolegów, pierwszy
kontakt z alkoholem lub narkotykami. To podobnie tak,
jak wtedy, gdy sami byliśmy nastolatkami. Nie pozostawiaj
swojego dziecka samego z jego problemami.

Jeżeli chcesz lepiej przygotować się do tej ważnej rozmowy,
odwiedź stronę internetową www.aids.gov.pl lub zadzwoń
na numer 022 692 82 26. To telefon zaufania dotyczący
problemów HIV/AIDS. Możesz również skorzystać z pomocy
poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla
miejsca zamieszkania.
Ja rozmawiam ze swoim dzieckiem.
Ty też z tym nie zwlekaj.
Rozmawiaj! Rozmawiaj! Rozmawiaj!
W ten sposób osiągniesz najwięcej.

Pozdrawiam,
Rodzic taki, jak Ty

