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Wiek 



Małe miasto – do 20 tys. mieszkańców 

Średnie miasto – od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 

Duże miasto – od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 

Wielkie miasto – powyżej 500 tys. mieszkańców 

 









1. Rodzice i opiekunowie zakażonego dziecka 
powinni być przygotowywani do przekazania 
dziecku informacji o diagnozie przez 
wyedukowanych w tym zakresie pracowników 
służby zdrowia. Konieczne może się okazać 
powracanie do tematu na różnych etapach 
rozwoju dziecka. 



2. Przekazywanie diagnozy dziecku zakażonemu 
wirusem HIV powinno być zindywidualizowane i 
uwzględniać możliwości poznawcze dziecka, 
jego etap rozwojowy, stan kliniczny i 
okoliczności społeczne. 



3. Młodsze dzieci, zwłaszcza z objawami choroby, 
są najbardziej zainteresowane informacją, co 
się z nimi stanie w najbliższej przyszłości. Nie 
muszą być informowane o diagnozie, ale 
choroba powinna być przedmiotem rozmów z 
nimi. Jeśli dziecko zna diagnozę, główny nacisk 
powinien być położony na rozwianie jego obaw 
i zmianę nieprawdziwych przekonań 
dotyczących zakażenia. 



4. ATP zaleca przekazywanie diagnozy dzieciom w 
wieku szkolnym. Sposób informowania dziecka 
powinien być przedyskutowany i zaplanowany 
razem z rodzicami i może wymagać kilku wizyt, 
żeby oszacować poziom wiedzy dziecka i jego 
możliwości poradzenia sobie z diagnozą. Starsze 
dzieci mają większą zdolność zrozumienia natury i 
konsekwencji choroby. Dzieci z objawami choroby, 
zwłaszcza te wymagające hospitalizacji, powinny 
być poinformowane o zakażeniu wirusem HIV. 
Prawdopodobieństwo, że hospitalizowane dziecko 
dowie się o zakażeniu przypadkowo, jest bardzo 
duże. 



5. Młodzież w starszym wieku powinna wiedzieć o 
swoim zakażeniu wirusem HIV jak najwięcej aby 
zdawać sobie sprawę z jego wszelkich 
konsekwencji zdrowotnych, włączając w to te, 
które wiążą się z zachowaniami seksualnymi. 



6. Młodzież w starszym wieku powinna mieć pełną 
wiedzę na temat swojego zakażenia aby 
podejmować właściwe decyzje związane z 
leczeniem i udziałem w badaniach klinicznych. 
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Liczba dziewcząt Liczba chłopców



 Średnia wieku poznania diagnozy w całej 
grupie (45 osób powyżej 15 roku życia): 12 
lat; 6 miesięcy 

 Średnia wieku poznania diagnozy wśród 23 
dziewcząt: 12 lat 

 Średnia wieku poznania diagnozy wśród 22 
chłopców: 13 lat 
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Dziewczęta Chłopcy Razem 



 Boją się, że dziecko będzie ich obwiniało 

 Mają duże trudności w mówieniu o HIV/AIDS, 
nie radzą sobie ze swoim zakażeniem 

 Obawiają się negatywnej reakcji dziecka – 
płaczu, kłótni, autoagresywnych zachowań, 
utraty chęci życia 

 Niektórzy nie są pewni, czy dziecko zatrzyma 
„sekret” dla siebie i zaufanych osób 



 Dziecko nie ma pewności, co mu jest, wie tylko, 
że o „tym” się nie mówi, nie nazywa, więc musi to 
być coś strasznego. Nie próbuje więc nawet pytać 

 Zdarza się, że dziecko zna rozpoznanie, zanim 
jeszcze je od kogoś usłyszy. Efektem może być 
utrata zaufania do rodziców/opiekunów 

 Dziecko może nie rozumieć, czemu musi się 
leczyć – czuje się dobrze, robi to, co inni 
rówieśnicy 

 Może się pojawić poczucie niższej wartości – 
„mam jakiś defekt” 



 Większość dzieci, pomimo trudnych emocji, 
czuje ulgę po ujawnieniu diagnozy. To „coś” 
ma nazwę, staje się realne i w pewien sposób 
zaczyna podlegać kontroli 

 Dziecko może zacząć zadawać konkretne 
pytania 

 Wiedza pozwala dziecku zrozumieć, że może 
żyć normalnie, nie musi się bać, że z dnia na 
dzień jego stan się pogorszy 



Dziękuję za uwagę! 
Małgorzata Kruk 


