POROZMAWIAJMY
O TOBIE
Partner Services

Jeśli poinformowano Cię, że masz chorobę przenoszoną drogą płciową (weneryczną) i/lub
ludzki wirus niedoboru odporności (Human Immunodeﬁciency Virus, HIV), Twoja placówka
opieki zdrowotnej oraz pracownik Wydziału Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Health
Department, NYSDOH) zajmujący się programem Partner Services porozmawiają z Tobą
o przenoszeniu choroby i profilaktyce. Tematem rozmowy będą Twoi partnerzy seksualni,
którzy mogli zostać narażeni na zakażenie. Jeśli zażywasz narkotyki, zapytamy Cię, czy dzielisz
igłę z innymi osobami i co to za osoby — bez oceniania ani informowania organów ścigania.

Przedstawiamy program Partner Services (PS)
Partner Services to bezpłatny, poufny i dobrowolny program Wydziału Zdrowia, w ramach
którego dostępnych jest wiele usług pomagających ograniczyć rozprzestrzenianie się
chorób wenerycznych i HIV w społeczności. Personel zajmujący się programem Partner
Services pracuje z osobami, u których zdiagnozowano kiłę, rzeżączkę, chlamydię i/lub
zakażenie HIV, aby dotrzeć do innych osób, które mogły być narażone na te infekcje. Nasi
pracownicy mogą również udzielać pomocy, wydawać skierowania na badania przesiewowe
i leczenie pacjentów/partnerów oraz udzielać informacji, jak chronić siebie i swoich partnerów
seksualnych i/lub dzielących się igłami przed zakażeniem.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Informacja, że ma się chorobę weneryczną i/lub HIV, może być ciężka do przyjęcia. Niektórzy
reagują na nią złością, inni strachem, a jeszcze inni są zawstydzeni lub zakłopotani. Kolejną
ciężką kwestią, z którą trzeba sobie poradzić, jest poinformowanie partnerów. Rozmowy o
seksie i zażywaniu narkotyków nie należą do łatwych. Jeśli jednak masz chorobę weneryczną
i/lub HIV, zdecydowanie namawiamy do udziału w programie Partner Services, ponieważ
pozwala on dyskretnie, prywatnie i poufnie poinformować partnerów. Poinformowanie
zainteresowanych osób, że zostały narażone na zakażenie, a następnie poddanie ich testom i
leczeniu pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby i promuje zdrowie w społeczności.

„A co mnie to obchodzi?”
• Pamiętaj, że oprócz możliwości ponownego zakażenia siebie narażasz na ryzyko
zakażenia inne osoby, które będą uprawiać seks z Twoimi partnerami. Jeśli Twój partner
nie zostanie poddany leczeniu, choroba może przenieść się na inne osoby, w wyniku
czego może np. dojść do zakażenia dziecka w łonie matki lub podczas porodu.
• Niektóre choroby weneryczne nie mają objawów, a jeśli nie będą leczone, mogą
doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Objawy zakażenia HIV mogą nie
być widoczne przez wiele lat. Wczesne zdiagnozowanie choroby wenerycznej i/lub HIV
oraz rozpoczęcie leczenia może zapewnić dłuższe i zdrowsze życie.
• Po początkowym zaskoczeniu wiele osób, z którymi skontaktowali się przedstawiciele
Partner Services, cieszy się, że zostały poinformowane o możliwości narażenia na
infekcję. Dzięki temu miały możliwość skorzystania z testów, leczenia i innych usług
oraz zadbania o siebie, zapobiegając rozprzestrzenianiu się zakażenia wśród innych
członków społeczności.
• Jeśli masz chorobę weneryczną i/lub HIV, możesz porozmawiać z przedstawicielami
Partner Services już dziś oraz skontaktować się z nimi w przyszłości, jeśli trzeba będzie
ostrzec Twoich nowych partnerów o możliwym narażeniu na zakażenie.

„Byłem wstrząśnięty i wściekły, kiedy skontaktował się ze mną pracownik
Wydziału Zdrowia, ale przezwyciężyłem wstyd i postanowiłem poddać się
testowi. Nigdy się nie dowiem, kto podał moje nazwisko, ale cieszę się,
że tak się stało”.

Rodzaje pomocy w ramach programu Partner
Services:
• Anonimowe powiadomienie przez osobę trzecią
Pracownik Wydziału Zdrowia powiadomi Twoich partnerów o narażeniu na kontakt z
chorobą weneryczną / HIV na podstawie podanych przez Ciebie informacji. Powiadomienie
przez osobę trzecią może też złożyć przez Internet przedstawiciel Partner Services. Twoi
partnerzy nigdy nie poznają Twojego imienia i nazwiska ani tożsamości. Dowiedzą się tylko,
że byli narażeni na kontakt z chorobą weneryczną / HIV, i poznają dostępne możliwości
testów oraz leczenia.

• Powiadomienie asystowane
Powiadomisz swojego partnera w towarzystwie przedstawiciela Partner Services. Nasz
przedstawiciel będzie przez cały czas obecny i pomoże w odpowiadaniu na pytania
partnera. Ta metoda może być skuteczniejsza, ponieważ możesz nie dysponować
wszystkimi informacjami na temat narażenia na zakażenie, aby skierować partnera
na odpowiednie testy i leczenie.

• Powiadomienie samodzielne
Samodzielnie powiadomisz swoich partnerów i zachęcisz ich do poddania się testom
i skorzystania z leczenia. Przedstawiciel Partner Services pomoże Ci zaplanować
i przećwiczyć to, co masz powiedzieć. Niektórzy wybierają tę metodę, ale nie zapewnia
ona ochrony tożsamości. Partnerzy, których zdecydujesz się powiadomić samodzielnie,
mogą zareagować w sposób negatywny. Nawet jeśli masz dobre intencje i postanowisz
powiadomić partnerów samodzielnie, mogą pojawić się trudności — niewłaściwy
moment, problem z odnalezieniem partnera albo po prostu problem z przekazaniem tej
trudnej wiadomości. Jeśli nie będziesz w stanie załatwić tego samodzielnie, możesz
poprosić przedstawiciela Partner Services o pomoc i skontaktowanie się z partnerami
w Twoim imieniu.

„Chciałam mu powiedzieć... ale byłam zbyt zdenerwowana i nie mogłam”.

Walka z chorobami wenerycznymi/HIV to nasz
wspólny obowiązek
Program Partner Services może Ci pomóc. Skontaktuj się z zespołem Wydziału Zdrowia
Stanu Nowy Jork zajmującym się programem Partner Services:
Region Long Island
Region New Rochelle
Region Capital District
Region Central New York
Region Rochester
Region Buﬀalo

1-800-462-6786
1-800-828-0064
1-800-962-5065
1-800-562-9423
1-800-962-5063
1-800-962-5064

Lokalne numery telefonów do Wydziału Zdrowia i więcej informacji można znaleźć na stronie
www.health.ny.gov/diseases/communicable/std/partner_services/
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