HIV/AIDS
Wspólczesna mlodziez obojga plci narazona jest na zakazenie sie HIV, którego nastepstwem jest
konczaca sie smiercia choroba AIDS. Od dluzszego czasu systematycznie wzrasta liczba
zakazen HIV wsród nastolatków heteroseksualnych. Ryzykowne zachowania seksualne
zwiekszaja prawdopodobienstwo infekcji.
Najwazniejsze fakty dotyczace HIV/AIDS:
•
•
•
•

AIDS jest choroba smiertelna,
nastolatki obojga plci choruja na AIDS,
stosowanie prezerwatywy zmniejsza ryzyko zakazenia HIV,
do zakazenia moze dojsc juz po jednorazowym uzyciu igly zanieczyszczonej zakazona
krwia lub po jednym stosunku seksualnym z zakazonym partnerem lub partnerka.

Czynniki podwyzszajace ryzyko zakazenia HIV:
•
•
•
•

wielu partnerów seksualnych,
dozylne przyjmowanie narkotyków; zabieg tatuazu,
kazdy rodzaj stosunku seksualnego (oralny, analny i waginalny) bez prezerwatywy,
alkohol i narkotyki (w stanie odurzenia alkoholem lub narkotykami latwiej zdecydowac sie
na przypadkowe zblizenie seksualne i odbywanie stosunku bez prezerwatywy).

AIDS (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespól Nabytego Uposledzenia
Odpornosci) jest choroba przewlekla spowodowana zakazeniem HIV (Human Immunodeficiency
Virus - Ludzki Wirus Uposledzenia Odpornosci). U osób zakazonych, nosicieli tego wirusa,
choroba AIDS rozwija sie w róznym czasie. Wiele osób zyjacych z HIV nie ma zadnych objawów
chorobowych i nawet nie wie, ze do ich organizmu wtargnal wirus. Stosowane metody medycznej
pomocy osobom zakazonym HIV opózniaja wystapienie i rozwój objawów AIDS, ale jak dotad nie
ma skutecznych leków umozliwiajacych wyleczenie. Nie ma tez szczepionki.
Ludzki wirus uposledzenia odpornosci przenoszony jest przez krew oraz przez inne plyny i
wydzieliny ustrojowe, takie jak: sperma, wydzielina z pochwy i pokarm kobiecy. Do zakazenia
dochodzi, gdy wirus przedostanie sie do organizmu przez uszkodzona skóre lub sluzówke.
Przed zakazeniem mozna sie chronic. Podstawowe znaczenie ma wiedza o zakazeniu HIV i
chorobie AIDS. Rodzice musza sie troszczyc o to, by ich dzieci byly w tym zakresie
doinformowane. Powinni zadbac, zeby do szkoly wprowadzono program edukacji seksualnej i
profilaktyki uzaleznien. Takie programy przekazuja niezbedna porcje wiedzy o zapobieganiu
AIDS.
Wirus HIV szybko ginie poza organizmem ludzkim. Nie przenosi sie innymi drogami niz
wymienione powyzej. Codzienny kontakt z osoba zakazona nie grozi wiec nabyciem wirusa.
Czlonkowie rodziny osoby zyjacej z HIV nie zakazaja sie od niej, chocby np. uzywali tej samej
szklanki. Nie zarejestrowano zadnego przypadku zarazenia innych dzieci przez zakazone
dziecko uczeszczajace do tej samej szkoly.
Do zakazenia HIV moze dojsc u kazdej osoby, niezaleznie od wieku. Okolo dwudziestu
procent matek zyjacych z HIV przekazuje wirusa dziecku. Wiele takich dzieci umiera w ciagu roku
lub dwóch lat, ale niektóre zyja przez lata, choc ich rozwój moze byc spowolniony i zwykle
przechodza one wiele infekcji.
Jezeli istnieja przypuszczenia, ze dziecko podejmuje ryzykowne zachowania - ma kontakt z
narkotykami i/lub rozpoczelo wczesnie wspólzycie plciowe - rodzice musza interweniowac.

Powinni przeprowadzic z dzieckiem szczera rozmowe, otwarcie mówiac o swych obawach,
a jednoczesnie skontaktowac sie z psychologiem lub psychiatra dziecieco-mlodziezowym.
To pierwsze kroki, jakie rodzina powinna zrobic, by pomóc dziecku, które z racji
ryzykownych zachowan znalazlo sie w grupie podwyzszonego ryzyka.

