
Narzędzie  
świadczeniodawcy 
do prowadzenia 
rozmów
Przewodnik świadczeniodawcy

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

To narzędzie do prowadzenia rozmów 
nie ma na celu służyć za scenariusz, 
ale raczej powinno stanowić pomoc 
we właściwym podejściu do  
pacjentki podczas wizyty. Niektóre  
z uwzględnionych tu tematów to:

 r Sposoby rozpoczynania rozmowy 
 służące wzmocnieniu relacji  
z pacjentką

 r Zasadnicze sprawy, jakie należy 
poruszyć podczas rozmowy  
o życiu z HIV 

 r Pytanie kontrolne, jakich należy 
użyć w różnym wieku i na różnych 
etapach życia kobiety

 r Wskazówki dotyczące świadczenia 
pomocy wykraczającej poza 
kontrolę HIV 

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.

To narzędzie jest przeznaczone dla świadczeniodawców - lekarzy, pielęgniarek, koordynatorów, doradców lub wszelkich 
innych członków zespołu opieki nad nosicielami wirusa HIV, i zawiera sugestie oraz środki mające na celu pomóc 
każdej pacjentce w budowaniu produktywnych relacji z tymi osobami. Mamy świadomość znaczenia skutecznego 
współdziałania z każdą pacjentką i chcemy wesprzeć cię w wysiłkach zmierzających do stworzenia zdrowych, 
sensownych relacji z kobietami żyjącymi z HIV. Załączone wskazówki mają na celu pomoc w realizacji tej misji, oferując 
sposoby rozpoczynania rozmów i potencjalne tematy rozmów z pacjentką, jakie należy wziąć pod uwagę. 

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. 
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