
See Us: „Kobiety zajmują stanowisko w sprawie 
HIV” jest globalną kampanią świadomościową, 
skupiającą się na pomaganiu kobietom  
w stawianiu czoła niezwykłym wyzwaniom, 
przed jakimi stają kobiety żyjące z HIV. Jej 
celem jest zachęcenie kobiet żyjących z HIV 
do wyjścia z cienia, budowania poczucia 
wspólnoty i w rezultacie do zabrania głosu.

See Us jest owocem współpracy  
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Świadczeniodawców Opieki nad Chorymi 
na AIDS (IAPAC) i Eksperckim Komitetem 
Sterującym, które zrzeszają kobiety żyjące  
z i dotknięte przez HIV, Krajowym 
Podręcznikiem HIV (NAM) oraz 
społecznościami medycznymi w Argentynie, 
Kanadzie, we Włoszech, w Nigerii, Polsce, 
Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii i w Stanach 
Zjednoczonych. Stworzenie SeeUs było 
możliwe dzięki środkom zaoferowanym przez 
AbbVie.

Załączone narzędzia See Us opracowano po to, aby pomóc  
ci poczuć się mocniejszą i dobrze przygotowaną na wizyty  
u lekarza. Każde narzędzie z tej serii ma na celu zaspokojenie 
szczególnych potrzeb pojawiających się na różnych etapach 
życia:

 r Okres dorastania (10 - 18 lat) 

 r Kobiety w wieku rozrodczym (od około 18 do 45 lat)

 r Menopauza i czas po menopauzie (po około 45. roku życia)

Opracowane przez See Us: Kobiety zajmują stanowisko w sprawie 
HIV, z tych źródeł informacji można korzystać na kilka sposobów: 

 r Narzędzie do planowania tematów przed wizytą 

 r Poradnik do prowadzenia dyskusji podczas wizyt w ramach 
opieki zdrowotnej

 r Źródło gwarantujące, że twoja opieka jest kompleksowa

Zanim zaczniesz korzystać z tych narzędzi, zapamiętaj co następuje: 

 r Każda kobieta żyjąca z HIV ma szczególne potrzeby. 
Możliwe, że nie wszystkie tematy dotyczą właśnie ciebie. 

 r  Termin „świadczeniodawca” jest używany w wielu miejscach 
i dotyczy każdego z zespołu opieki zdrowotnej, w tym także 
lekarzy, pielęgniarek, koordynatorów, doradców itp.

INFORMACJE O SEE US: KOBIETY 
ZAJMUJĄ STANOWISKO W SPRAWIE HIV

IAPAC, rzecznicy społecznościowi i eksperci medyczni współpracowali ze sobą w celu stworzenia przydatnego 
narzędzia mającego na celu poprawienie relacji pomiędzy świadczeniodawcą a pacjentem, poprawy odbieranych 
doświadczeń i opieki. 

Oczekujemy na Wasze pytania i opinie na temat tego narzędzia i jesteśmy dostępni na stronie  SeeUs@IAPAC.org.

Narzędzia do 
prowadzenia  
rozmowy  
z pacjentem
Przewodnik dla pacjenta

Kobiety żyjące z HIV mają 
szczególne potrzeby  
i wymagają innej opieki na 
poszczególnych etapach 
ich życia. Niezwykle ważne 
jest to, aby leczenie i opieka 
sprawowana nad kobietami 
miały charakter holistyczny 
i dostosowany do ich 
indywidualnych potrzeb.

Niekiedy łatwo można 
przeoczyć ważne potrzeby 
kobiet żyjących z HIV - 
etap życia, inne choroby 
współistniejące, wsparcie 
emocjonalne i społeczne. 
Każda kobieta ma prawo  
do dobrej opieki. 
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