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×ÎÌÓ ÌÎ¯É ÄÈÒÈÍ² ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ 
ÏÐÎ ÑÂ²É Â²Ë-ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ?

ßêùî âè ñêàæåòå äèòèí³ 
ïðàâäó – öå äîïîìîæå ³ 
âàì, ³ ¿é.

ÂÈ ÑÏÈÒÀªÒÅ: ×ÎÌÓ?

Тому що:

 більшість дітей підозрюють, що вони ВІЛ-позитивні, а 
батькам лише необхідно підтвердити ці підозри;

 якщо дитина почує від вас про власний ВІЛ-статус, 
вона відчує себе важливою для вас та вартою вашої 
довіри;

 тільки знаючи правду, дитина зрозуміє, що необхідно 
боротися із хворобою, тобто вона усвідомлюватиме, 
чому треба приймати ліки щодня і регулярно 
відвідувати лікаря;

ÐÎÇÄ²Ë1
ÙÎ ÖÅ ÇÀ ÁÐÎØÓÐÀ ² ×ÎÌÓ 
ß ÌÀÞ ¯¯ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÈ?

Âè º áàòüêàìè – ëþäüìè, ÿêèì äèòèíà äîâ³ðÿº á³ëüøå â³ä 
óñ³õ. Òîìó äóæå âàæëèâî çðîçóì³òè, ùî ñàìå âàøà äîïîìîãà 
òà ï³äòðèìêà áóäå íåîáõ³äíà äèòèí³, êîëè âîíà ä³çíàºòüñÿ ïðî 
ñâ³é Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ. 

Öß ÁÐÎØÓÐÀ ÌÎÆÅ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÂÀÌ ÇÐÎÇÓÌ²ÒÈ:

 чому для вашої дитини краще знати про свій ВІЛ-
позитивний статус;

 як дізнатися, чи готова дитина почути правду;

 коли краще поговорити з дитиною про її ВІЛ-
статус;

 що саме необхідно сказати дитині про її ВІЛ-статус;

 як допомогти дитині жити далі після розкриття її 
ВІЛ-статусу.
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«Гортаючи свою медичну картку в
 

поліклініці, я поба
чив, що у мене ВІЛ

, 

проте нічого ніком
у не сказав. Якось 

тато 

хотів, щоб я навів
 порядок у своїх речах, а 

мені дуже не хоті
лося, тож ми посварилися, 

і я сказав, що знаю
, яка в мене хворо

ба.

Після того, як усі
 заспокоїлися, ми 

спокійно 

поговорили із тат
ом та 

мамою про мій ВІЛ-статус. Я сказав, що 

хочу боротися і пр
иймати ліки, 

        бо хочу стат
и футболістом».

«Мені дуже не подобалося, коли 
щоразу, ідучи до лікаря, мама 
поводилася так, наче я зробила щось 
дуже погане, і вона не дозволяла 
мені дивитися, що лікар пише й 
говорить, але я перехитрила її 
якось, і вона навіть не зрозуміла 
цього: я знайшла підтвердження в її 
сумці. І тепер все-все знаю».

«Коли 
я почул

а назву
 моєї 

хвороби
, я силь

но плак
ала, ад

же 

подума
ла, що 

помру. 
Психол

ог 

допоміг
 мені зр

озуміт
и, що ц

ей 

вірус, н
авіть я

кщо і ж
иве в м

оєму 

тілі, сл
абший,

 якщо п
риймат

и 

пігулки
. З того ч

асу я на
магаюс

я 

бути си
льнішо

ю за віру
с».

«Коли я дізналася, що
 в мене 

ВІЛ, я дуже розлютилась
 і 

розхвилювалася, том
у що погано 

почувалася. Протягом
 тижня я 

не хотіла йти до шк
оли, гуляти 

чи загалом щось робити, а прост
о 

лежала на канапі й д
ивилася 

телевізор. Але 

потім усе це 
минуло…»

«Я підозрювала, що маю ВІЛ, і це підтвердила моя 

подруга, яка перебуває у та
кій самій ситуації, як і я. 

Вона розповіла мені про т
е, що одна дівчинка, з якою

 

ми зустрічалися в лікарні,
 померла.

Моя мама запитала, про 
що ми розмовляли з 

подругою. Спершу я не хотіла говор
ити з мамою про 

це, хоч і знала, що мама з
нає про мою хворобу і дуже 

піклується про мене.

Але настав момент, коли ми почали говорити
 

відверто, мама заплакала
, я обняла її і сказала, що я

 

сильно люблю її, хоч я і хвора». 5

 якщо дитина дізнається про свій ВІЛ-позитивний статус, 
вона буде відповідальніше ставитися до власного здоров’я, 
не відмовлятиметься від лікування або від візитів до ліка-
ря, стане відкритішою у спілкуванні;

 неможливо приховувати правду завжди;

 діти дуже допитливі, і коли вони матимуть підозри 
щодо власного ВІЛ-статусу, то намагатимуться знайти 
підтвердження цьому. Таким чином, вони можуть дізна-
тися про це від інших осіб чи знайти інформацію самостій-
но, наприклад з медичних документів чи листків-вкладок 
від ліків;

 чим довше відкладатимете момент розкриття ВІЛ-статусу 
дитині, тим важче буде вам та дитині пережити момент 
розкриття. Крім того, ви теж відчуєте полегшення, коли 
почнете розмовляти з дитиною про ВІЛ відверто, не 
приховуючи нічого. Ви отримаєте можливість разом із 
дитиною протистояти проблемам, які виникають унаслідок 
ВІЛ-інфекції;

 якщо дитина дізнається про власний ВІЛ-статус від сто-
ронніх, а не від батьків, вона може відчути себе зрадже-
ною і втратити довіру до вас;

 зазвичай батьки приділяють більше уваги здоров’ю ВІЛ-
інфікованих, ніж ВІЛ-негативних дітей у сім’ї, які можуть 
дискомфортно почуватися через це, не знаючи справжніх 
причин. Якщо інші ваші діти знатимуть про ВІЛ-позитив-
ний статус брата чи сестри, то підтримуватимуть і її/його, 
і вас;

 якщо всі члени родини мають достатній рівень знань про 
ВІЛ і шляхи його передачі, то це сприяє створенню від-
критої та щирої атмосфери в родині.
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Äèòèíà ó â³ö³ 7–11 ðîê³â íå òàê áî¿òüñÿ õâîðîáè, ÿê äîðîñë³. 
Éìîâ³ðíî, áàòüêè íå çíàþòü ïðî öþ îñîáëèâ³ñòü ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ 
õâîðîáè. Âîíà íàñàìïåðåä ñòóðáîâàíà òèì, ÷è íå âòðàòèòü ÷åðåç 
õâîðîáó áëèçüêèõ ëþäåé, îñîáëèâî áàòüê³â. Öåé ñïîñ³á ìèñëåííÿ 
ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó º ïåðåâàãîþ, ÿêó ñë³ä âèêîðèñòàòè, 
ùîá ðîçêàçàòè äèòèí³ ïðàâäó.

ÙÎ ÐÎÁÈÒÈ, ßÊÙÎ ÄÈÒÈÍÀ 
Á²ËÜØ ÑÒÀÐØÎÃÎ Â²ÊÓ?

Найдоцільніше звернутися по допомогу до психолога, тому що він:

 може поговорити з дитиною про хворобу в такий спосіб, щоб 
вона не злякалася;

 уміє заохочувати і підтримувати дитину;

 може допомогти подолати переживання, відчай і безвихідь та 
знайти вирішення проблем, з якими дитина стикається;

 може помітити специфічні прояви в поведінці дитини, такі як 
замкненість, нервозність, страхи і т. д., які є свідченнями того, 
що вона потребує додаткової інформації чи підтримки. Часто 
батьки можуть не звернути уваги на це через брак спеціальних 
знань і навичок.

Андрій, який дізна
вся про власний В

ІЛ-

позитивний стат
ус у віці 14 років, каже: 

«Я дуже сердитий на
 своїх батьків, тому 

що вони не сказали
 мені про це раніш

е. Якби 

вони розповіли ме
ні, коли я був мол

одшим, 

у мене було би біл
ьше часу звикнути

сь із 

ВІЛ. А так, зараз, я доро
слий, і почуваюся 

самотнім і наляканим».

ÊÎËÈ ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ ÐÎÇÊÀÇÀÒÈ 
ÄÈÒÈÍ² ÏÐÎ ¯¯ Â²Ë-ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ?

Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, òà é ñàìèõ ä³òåé, ÿê³ âæå çíàþòü ïðî ñâ³é Â²Ë-
ñòàòóñ, îïòèìàëüíèì ÷àñîì äëÿ ðîçìîâè ç äèòèíîþ º â³ê 7–11 ðîê³â, 
àëå íå îáîâ’ÿçêîâî ñàìå öåé ïåð³îä.
Ñåêðåò êðèºòüñÿ â òîìó, ùîá ðîçïîâ³ñòè äèòèí³ ïðàâäó â ìîìåíò, 
êîëè âîíà ãîòîâà çðîçóì³òè òà ïðèéíÿòè ³íôîðìàö³þ ïðî âëàñíèé Â²Ë-
ñòàòóñ. 

×ÎÌÓ ÖÅ ÒÀÊ ÂÀÆËÈÂÎ?

Тому що в цьому віці:

 діти налаштовані більш оптиміс-
тично стосовно діагнозу, їм лег-
ше, ніж підліткам, змиритися з 
тим, що вони ВІЛ-інфіковані;

 у дітей ще є час, аби звикнути до 
думки, що ліки доведеться при-
ймати постійно;

 дитину легше налаштувати на 
боротьбу з проблемами, по-
в’язаними з ВІЛ-інфекцією, на-
приклад, діти можуть зрозу-
міти необхідність приймання 
АРВ-терапії або ж вони почина-
ють уважніше ставитися до влас-
ного здоров’я.

ÐÎÇÄ²Ë2
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ÀËÅ ÍÅ ÑË²Ä ÇÀÁÓÂÀÒÈ:

Áàòüêè º ïðèêëàäîì äëÿ 
äèòèíè. Âàøà åìîö³éíà 
ðåàêö³ÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî 
âîíà ìàº Â²Ë-ïîçèòèâíèé 

ñòàòóñ, âïëèíå íà ïåðåæèâàííÿ òà ðåàêö³¿ ñàìî¿ äèòèíè ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè ïðî ¿¿ ñòàòóñ.

Êîëè äèòèíà ñòàâèòèìå âàì çàïèòàííÿ ñòîñîâíî ñâîº¿ ³íôåêö³¿, 
âè íå ïîâèíí³ ³ãíîðóâàòè ÷è çàïåðå÷óâàòè ôàêò ³ñíóâàííÿ Â²Ë 
â ¿¿ îðãàí³çì³. Êðàùå ïðîñòî äàòè â³äïîâ³ä³, ÿê³ âîíà çìî-
æå çðîçóì³òè ³ ÿê³ ñïðèÿòèìóòü ï³äãîòîâö³ äèòèíè äî ìîìåíòó 
ïîâ³äîìëåííÿ ¿¿ Â²Ë-ñòàòóñó.

Òðåáà íàìàãàòèñÿ äàâàòè ùèð³ òà ïðàâäèâ³ â³äïîâ³ä³, íàâ³òü 
ÿêùî âîíè íå ïîâí³.
ßêùî âè íå çíàºòå, ùî â³äïîâ³ñòè, çâåðí³òüñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â 
Â²Ë-ñåðâ³ñíî¿ îðãàí³çàö³¿ àáî äî äðóãà ÷è áëèçüêîãî ðîäè÷à, 
ÿê³ îá³çíàí³ â ïèòàííÿõ Â²Ë/ÑÍ²Ä, äîáðå ñï³ëêóþòüñÿ ç äèòèíîþ ³ 
ÿêèì äèòèíà äîâ³ðÿº.

Âàæëèâó äîïîìîãó ìîæíà îòðèìàòè â³ä ë³êàðÿ ÷è ïñèõîëîãà, 
ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ïîä³áíèõ ðîçìîâ ³ç ä³òüìè, çíàþòü, ñê³ëüêè 
ñàìå ³íôîðìàö³¿ äèòèí³ ïîòð³áíî, ùîá ¿é áóëî çðîçóì³ëî, ³ 
ùî ìîæå çàøêîäèòè äèòèí³. ßêùî âè íå â³ä÷óâàºòå â ñîá³ ñèë 
ñêàçàòè äèòèí³ ïðî ¿¿ ñòàòóñ, ìàºòå ïðèíàéìí³ äàòè äåê³ëüêà ïî-
ÿñíåíü ñòîñîâíî ë³ê³â: íàâ³ùî ¿õ ïîòð³áíî ïðèéìàòè, ÿê âîíè 
âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ ³ íàñê³ëüêè âàæëèâèì º äîòðèìàííÿ 
ãðàô³êà ïðèéìàííÿ ï³ãóëîê.

ÏÅÐÅÄ ÒÈÌ ßÊ ÑÊÀÇÀÒÈ ÄÈÒÈÍ² ÏÐÀÂÄÓ ÏÐÎ ¯¯ 
Â²Ë-ÑÒÀÒÓÑ, ÂÈ ÌÀªÒÅ ÁÓÒÈ ÄÎÁÐÅ Ï²ÄÃÎÒÎÂËÅÍÈÌÈ, 
ÙÎÁ:

Ó ðàç³ ÿêùî, âàì áóäå íåîá-
õ³äíà äîïîìîãà òà ï³äòðèìêà, 
ìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî ë³êà-
ðÿ, ïñèõîëîãà ÷è ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà ò³º¿ îðãàí³çàö³¿, 
ÿêà ìàº ïðàêòèêó ðîáîòè ó ö³é 
ñôåð³.

Ïðîôåñ³îíàëè, äî ÿêèõ âè çâåðíåòåñÿ, äîïîìîæóòü îáðàòè íàé-
êðàùèé ñïîñ³á, ì³ñöå òà ÷àñ ðîçêðèòòÿ Â²Ë-ñòàòóñó âàø³é äèòèí³ òà 
â ïîäàëüøîìó êîíñóëüòóâàòèìóòü âàñ ó ðàç³ ïîòðåáè.

 обрати для розмови влучний момент часу;

 зрозуміти, чи готова дитина дізнатися про власний ВІЛ-статус;

 вибрати потрібні слова, які не налякають дитину, не знищать її дові-
ру до вас;

 ви мали змогу оцінити, чи готові самі до цієї розмови з дитиною, чи 
зможете самостійно поговорити з нею, а якщо ні, то звернутися до 
іншої особи, яка могла б розповісти дитині про її ВІЛ-позитивний 
статус;

 ви могли прогнозувати, якою буде реакція дитини на новину, чи які 
труднощі можуть виникнути після розкриття їй ВІЛ-статусу, оскільки 
ніхто не знає вашу дитину так, як ви.
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Êîëè âè ïðèéìåòå ð³øåííÿ, ùî 
íàñòàâ ìîìåíò ïîâ³äîìèòè äèòèí³ 
ïðî ¿¿ Â²Ë-ñòàòóñ, òî ñêàçàòè ëèøå 
«Ó òåáå ³íôåêö³ÿ, ÿêà íàçèâàºòüñÿ 
Â²Ë», áóäå íåäîñòàòíüî.

Ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî ðîçïîâ³ñòè äè-
òèí³ ïðî îñîáëèâîñò³ õàð÷óâàí-
íÿ ³ ë³êóâàííÿ, ïðî âàæëèâ³ñòü 
äîòðèìàííÿ ã³ã³ºíè, øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë òà çàñîáè ïðîô³ëàêòèêè 
³íô³êóâàííÿ ³íøèõ îñ³á, ³ îáîâ’ÿçêîâî çàïåâíèòè äèòèíó, ùî ¿¿ çâè÷-
íèé ñïîñ³á æèòòÿ í³ÿê íå çì³íèòüñÿ â³ä òîãî, ùî âîíà çíàº ïðî ñâ³é 
Â²Ë-ñòàòóñ.

Êð³ì òîãî, âè ìàºòå ïåðåêîíàòè äèòèíó â òîìó, ùî áóäåòå ï³ä-
òðèìóâàòè ¿¿ òà çìîæåòå äàòè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ¿¿ çàïèòàííÿ.

ÙÎ ÌÎÆÍÀ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÒÈ ÄËß ÏÎ×ÀÒÊÓ 
ÐÎÇÌÎÂÈ Ç ÄÈÒÈÍÎÞ?

Це можуть бути:

 запитання, які ставить дитина про ліки чи візити до 
лікаря;

 спеціальні книжки/ігри для дітей, у яких розповіда-
ється, що таке ВІЛ;

 теле- або радіопередачі, у яких подається інформація 
про особливості ВІЛ-інфекції тощо. 

ßêùî âèð³øèëè íå ðîçïîâ³äàòè 
äèòèí³ ïðî ¿¿ Â²Ë-ñòàòóñ, òî âîíà 
ìîæå äóìàòè ïðî íàéã³ðøå 
– ùî ñ³ì’ÿ í³÷îãî íå ãîâîðèòü 
çóìèñíå, ùî âîíà ìîæå ïî-
ìåðòè, àáî ùî ¿¿ êàðàþòü çà 
ùîñü ïîãàíå òîùî. Í³êîëè íå 
ãîâîð³òü äèòèí³ íåïðàâäó, 
àäæå ðàíî ÷è ï³çíî âîíà öå 

çðîçóì³º ³ âòðàòèòü äîâ³ðó äî âàñ. Íå òðåáà ãîâîðèòè äèòèí³, 
ùî âîíà îäóæàº, ÿêùî áóäå ïðèéìàòè ë³êè. Äèòèíà ìîæå âòîìè-
òèñÿ äàðåìíî ÷åêàòè íà ðåçóëüòàò, âòðàòèòè íàä³þ ³ â³äìîâèòèñÿ 
â³ä ïðèéìàííÿ ÀÐÂ-òåðàï³¿, ïî÷àòè çâèíóâà÷óâàòè âàñ ó òîìó, 
ùî îáìàíþºòå ¿¿. 
Êðàùå ñêàçàòè äèòèí³, ùî ë³êè äîïîìàãàþòü ¿é çáåðåãòè äîá-
ðèé ñòàí çäîðîâ’ÿ, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ãóëÿòè ç äðóçÿìè, õîäèòè 
äî øêîëè.

Марія сказала своїй дочці, що ліки необхідно приймати протягом одного року. Дитина запам’ятала це, і коли минув рік, відмовилася продовжувати приймати їх. Мати була в шоковому стані, бо не могла зрозуміти, як тепер діяти, відчувала власну безпорадність у цій ситуації.
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ÙÎ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ ÑÊÀÇÀÒÈ ÄÈÒÈÍ² ÏÐÎ ¯¯ 
ÕÂÎÐÎÁÓ?

Íàñàìïåðåä äèòèíà ïîâèííà 
ìàòè òî÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî Â²Ë-
³íôåêö³þ, ë³êóâàííÿ ³ éîãî ðîëü. 
Êð³ì öüîãî, ñë³ä ðîçêàçàòè ³ 
ïðî òå, ÿê ìîæíà çáåð³ãàòè òà 
çì³öíþâàòè âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà 
çàïîá³ãòè ³íô³êóâàííþ íà Â²Ë 
îòî÷óþ÷èõ.

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈÒÈ ÄÈÒÈÍ² Ä²ÀÃÍÎÇ? ×È ²ÑÍÓÞÒÜ 
ÐÅÖÅÏÒÈ?

Для дітей дошкільного віку (до 6 років)
Для дітей дошкільного віку будь-які розповіді та пояснення мають бути 
дуже прості для розуміння. У цьому віці дитині ще важко зрозуміти, 
що таке ВІЛ. Тому варто акцентувати увагу дитини на важливості до-
тримання гігієни та зміцнення або збереження свого здоров'я. 

Для дітей молодшого шкільного віку (7-11 років)
У цьому віці діти дуже допитливі. Вони відразу розуміють, якщо їхні 
батьки намагаються щось приховати, і самі прагнуть знайти відповіді 
на питання, що їх цікавлять. Більшість дітей цього віку намагаються 
уявити, як виглядає вірус і що він робить, ставлячи з цього приводу 
багато запитань.

ÐÎÇÄ²Ë3Мати 12-річної дівчинки прийняла 
рішення поговорити з нею 

про її ВІЛ-позитивний статус , але н
е знала, з чого почати 

розмову, і зовсім не уявляла, чи знає вона х
оч щось про ВІЛ-

інфекцію взагалі. Знаючи, що по те
лебаченню буде передача 

про ВІЛ-інфікованих людей, мати наполягла н
а тому, щоб 

вони разом із дівчинкою подивились її. Спочатку д
івчинці 

було нецікаво, але поступов
о вона почала уважніше сл

ухати 

і ставити мамі запитанн
я. Таким чином, мати змогла 

пояснити доньці, у чому по
лягає різниця між ВІЛ та СНІД, 

що таке ВІЛ- позитивний статус, сказа
ти, що дівчинка його 

також має, при цьому матері вд
алося не налякати дитину

 

     такою інформацією.

Олена, 10 років, яка лежала в л
ікарні, почула, що 

у її сусідки по палаті,
 Маші, 9 років, – ВІЛ. Коли 

її виписали з лікарні, 
вона спитала вдома м

аму, 

що це за хвороба і чом
у їх лікував один лікар, а

дже 

у неї хвора печінка? М
ати спочатку розказа

ла, що 

таке ВІЛ, як він може потрап
ити до організму 

людини і як там розвивається. А потім запитала 

Олену: «Якби ти дізн
алась про те, що в на

шій 

родині є ВІЛ-інфікована людина, 
щоб ти сказала 

чи зробила?...»
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ÙÎ Ä²ÒÈ ÌÀÞÒÜ ÇÍÀÒÈ ÏÐÎ Â²Ë?

   не лише він/вона має цей ві-
рус;

 він/вона може жити з ВІЛ 
повноцінним життям, беручи 
приклад з підлітків у такій са-
мій ситуації;

 власну значущість і можливість допомогти іншим дітям та під-
літкам;

 він/вона несе відповідальність за рішення, які приймає, і їхні 
наслідки.

 це вірус, який, потрапляючи до організму людини, 
послаблює його здатність опиратися різним інфекціям;

 вірус може передаватися через кров від однієї людини 
до іншої через використання нестерильного медично-
го обладнання, ножиць для манікюру чи інструментів 
для пірсингу і татуювання, через використання одного 
шприца для декількох осіб, від матері до дитини під час 
вагітності, пологів та годування грудьми, через незахи-
щений секс;

 існують спеціальні ліки для ВІЛ-інфікованих осіб, які не 
дозволяють вірусу розмножуватися в організмі;

 важливо дотримуватися правил гігієни та здорового 
харчування, щоб вірус не міг спричинити у дитини се-
рйозних хвороб та щоб запобігти передачі вірусу іншим 
особам.

«Öåé â³ðóñ æèâå ó êðîâ³ ëþäèíè 
³ â³í äóæå ðîçóìíèé. Â³ðóñ äóæå 
øâèäêî ðóõàºòüñÿ ïî êðîâ’ÿíèõ 
êàíàëàõ ³ òàê ñàìî øâèäêî ðîç-
ìíîæóºòüñÿ. Àëå ëþäè òåæ ðî-
çóìí³, ³ òîìó ùîäíÿ ïðèéìàþòü 
ñïåö³àëüí³ ë³êè, ÿê³ íå äîçâîëÿþòü 
â³ðóñó ðîçìíîæóâàòèñÿ».

Ë³êè íå çíèùóþòü â³ðóñ ³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè, ÿêèé óæå ³ñíóº â îðãàí³çì³, 
à ëèøå ñòðèìóþòü éîãî ðîçìíîæåííÿ. Ñàìå òîìó ë³êè ïîòð³áíî ïðèéìàòè 
ïîñò³éíî òà áåçïåðåðâíî.

ÌÎÆÍÀ ÑÊÀÇÀÒÈ ÏÐÎ Â²ÐÓÑ ÒÀÊÈÌ ×ÈÍÎÌ: Ó ÖÜÎÌÓ Â²Ö² ÂÀÆËÈÂÎ, 
ÙÎÁ Ï²ÄË²ÒÊÈ 
ÓÑÂ²ÄÎÌÈËÈ:

ÓÂÀÃÀ!

Дуже часто батьки/опікуни думають, що поруч із ними з дити-
ною не трапиться нічого лихого, і, бажаючи захистити власну 
дитину від дитячих інфекційних хвороб, природних дитячих 
конфліктів та образ, розголошення ВІЛ-статусу дитини і пов’яза-
них із цим наслідків, намагаються утримувати дитину подалі 
від інших дітей та дитячих колективів.
Проте психологи радять батькам сприяти перебуванню ВІЛ-
позитивної дитини у дитячому колективі, оскільки вона буде 
нормально розвиватися психологічно та емоційно, так само, 
як й інші діти. А розголошенню ВІЛ-позитивного статусу мож-
на запобігти, ретельно спланувавши, яку інформацію ви хочете 
повідомити директору школи чи класному керівникові.

Для підлітків (13-16 років)
У цьому віці діти стурбовані своїм зовнішнім виглядом, праг-
нуть бути незалежними від дорослих, планують майбутнє, ви-
никає перша закоханість, дитина може розпочати статеве життя.
Підліток має бути поінформований про його ВІЛ-позитивний 
статус, щоб у будь-якій ситуації він/вона могли приймати 
відповідальні рішення щодо власного здоров'я та здоров'я  
партнера.
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Ñïðîáóéòå ãîâîðèòè ç âàøîþ äèòèíîþ ïðî Â²Ë òàê, í³áè âè âåäåòå 
ìîâó ïðî ÿêóñü ³íøó äèòèíó.

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî öÿ ³íøà äèòèíà, ÿêà ìàº Â²Ë, í³ â ÷îìó íå 
âèííà, ³ ùî áàòüêè ëþáëÿòü ¿¿ äóæå ñèëüíî.

Äîðå÷íî ñêàçàòè äèòèí³, ùî ³íø³ ä³òè, ÿê³ íå ìàþòü Â²Ë, ìîæóòü 
ïîäðóæèòèñÿ ç íåþ ³ ãðàòèñÿ. Âàðòî òàêîæ ïîÿñíèòè äèòèí³, â ÿêèé 
ñïîñ³á Â²Ë íå ïåðåäàºòüñÿ, ùîá âîíà â³ä÷óâàëà ñåáå á³ëüø óïåâ-
íåíî. Çàïåâí³òü äèòèíó, ùî â ðàç³, ÿêùî Â²Ë-³íô³êîâàíà äèòèíà 
ïîð³æåòüñÿ ÷èìîñü ³ â íå¿ ïî÷íåòüñÿ êðîâîòå÷à, òî âñå, ùî íåîáõ³ä-
íî çðîáèòè ³íøèì ä³òÿì, – ïðîñòî ïîêëèêàòè êîãîñü ³ç äîðîñëèõ.

Òàêà ðîçìîâà äîïîìîæå âàø³é äèòèí³ çðîçóì³òè øëÿõè ïåðåäà÷³ 
Â²Ë, ïðèíàéìí³ îäèí ³ç íèõ. Âîíà óñâ³äîìèòü, ùî ä³òè ç ð³çíèìè õâî-
ðîáàìè ìîæóòü âåñòè àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ, äîòðèìóþ÷èñü ëèøå 
ïåâíèõ ïðàâèë, ÿê³ äîïîìîæóòü 
¿ì çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ. Ó ðå-
çóëüòàò³ âè íàäàñòå äèòèí³ 
³íôîðìàö³þ, ÿêà äîïîìîæå ¿é 
ïî÷óâàòèñÿ á³ëüø óïåâíåíî.

«Я сказала своєму 
13-річному сину, що ВІЛ – це тяжка хвороба, як рак або лейкоз, але люди, які мають цей вірус, живуть довго і ведуть такий самий спосіб життя, як й інші».

ÒßÆÊÎÕÂÎÐ² Ä²ÒÈ

Ó òàê³é ñèòóàö³¿ äëÿ äèòèíè íàéêðà-
ùå – öå çàëèøàòèñü ó ñïîêî¿ òà 
â³ä÷óâàòè ï³äòðèìêó ç áîêó ðîäèíè.

Ùîïðàâäà, ÷àñòî áàòüêè ñàì³ ïî-
òðåáóþòü ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèì-
êè, îñê³ëüêè ä³òè ³íêîëè õî÷óòü 
ïîãîâîðèòè íà òåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç 

çàõâîðþâàííÿì, àáî æ ñòàâëÿòü áàòüêàì çàïèòàííÿ, â³äïîâ³äàòè íà 
ÿê³ áàòüêè íå ãîòîâ³.

²íêîëè ä³òè ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñìåðòþ. Ñïåö³àë³ñòè ðà-
äÿòü íå â³äïîâ³äàòè äèòèí³ îäðàçó, à ó â³äïîâ³äü ñòàâèòè óòî÷íþþ÷³ 
çàïèòàííÿ ³ òàêèì ÷èíîì ñïðîáóâàòè ç’ÿñóâàòè ¿¿ äóìêè é óÿâëåííÿ 
ïðî ñìåðòü, ñòðàõè, ÿê³ áåíòåæàòü äèòèíó.

Ä³òè ÷àñòî øóêàþòü çðó÷íîãî ìîìåíòó äëÿ âèðàæåííÿ ñâî¿õ 
ïî÷óòò³â – ÿê ïîçèòèâíèõ, òàê ³ íåãàòèâíèõ – ùîäî ñèòóàö³¿, ó ÿê³é 
âîíè îïèíèëèñÿ. Áàòüêàì âàðòî çàîõî÷óâàòè äèòèíó é íàäàë³ 
ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ ³ çàïåâíÿòè ¿¿ â òîìó, ùî âè ëþáèòå ¿¿ 
íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî.

Íàâ³òü ÿêùî ãîâîðèòè ³ç 
âëàñíîþ äèòèíîþ ïðî 
ñìåðòü äóæå âàæêî, áàòü-
êàì óñå îäíî äîâåäåòüñÿ 
ïðîéòè ÷åðåç öå âèïðîáó-
âàííÿ. Ó òàê³ ìîìåíòè äèòè-
íà á³ëüøå, í³æ áóäü-êîëè, 
ïîòðåáóº âàøî¿ ï³äòðèìêè. 
¯é íåîáõ³äíî áà÷èòè ³ çíà-
òè, ùî âè ñèëüí³ø³ çà íå¿ ³ 
ùî âè íå áî¿òåñÿ.

«Я привч
ила св

ою 11-річну
 

дитин
у до т

ого, щ
о кож

ного 

разу, к
оли в 

неї йд
е кров

 носом
 

чи пр
осто з

’явила
ся ран

а, 

вона н
е пови

нна до
зволят

и 

підход
ити д

о неї к
омусь

 

без гум
ових р

укави
ць. Я тако

ж 

навчи
ла її с

амост
ійно о

бробл
яти 

та за
бинто

вуват
и собі 

рани»
.
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ßÊ ÇÐÎÇÓÌ²ÒÈ, ÙÎ ÄÈÒÈÍÀ ÃÎÒÎÂÀ 
Ä²ÇÍÀÒÈÑß ÏÐÎ ÑÂ²É Â²Ë-ÑÒÀÒÓÑ?

ÐÎÇÄ²Ë4

Çðîçóì³òè, ÷è ãîòîâà âàøà äè-
òèíà ïî÷óòè ïðàâäó ïðî ¿¿ Â²Ë-
ñòàòóñ, âè çìîæåòå çàëåæíî â³ä 
çàïèòàíü, ÿê³ âîíà ïîñòàâèòü.

ßêùî äèòèíà ï³äîçðþº ùîñü 
ïîâ’ÿçàíå ç ¿¿ ñòàíîì çäîðîâ'ÿ, 
âîíà ñòàâèòèìå áàòüêàì áàãàòî 
çàïèòàíü, äåìîíñòðóþ÷è òàêèì 
÷èíîì, ÿê³ ïðîáëåìè ¿¿ òóðáóþòü.

ßê äëÿ äèòèíè, òàê ³ äëÿ âàñ êðàùå â³äïîâ³ñòè íà ¿¿ ïèòàííÿ. Òàêèì 
÷èíîì âè ä³çíàºòåñÿ, ùî òóðáóº äèòèíó, ÿê³ ïåðåæèâàííÿ òà ñòðàõè 
ó íå¿ ³, ó ñâîþ ÷åðãó, çìîæåòå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ: íàñê³ëüêè áàãàòî 
³íôîðìàö³¿ ïîòð³áíî çàðàç âàø³é äèòèí³.

ßêùî âè â³äìîâèòåñÿ â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ äèòèíè ÷è ãîâîðèòè-
ìåòå ¿é íåïðàâäó, âîíà ñïðîáóº çíàéòè â³äïîâ³äü ñàìîñò³éíî, ÷åðåç 
³íø³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿, ñïèòàº êîãîñü ³íøîãî, ³ äëÿ âàñ öå ìîæå 
óñêëàäíèòè ñèòóàö³þ.

Íàìàãàéòåñÿ â³äïîâ³ñòè íà âñ³ çàïèòàííÿ äèòèíè ³ îáîâ’ÿçêîâî 
ïåðåâ³ðÿéòå, ÷è ïðàâèëüíî äèòèíà âàñ çðîçóì³ëà.

Íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî äëÿ äèòèíè âè º ëþäèíîþ, â³ä ÿêî¿ âîíà ìîæå 
îòðèìàòè íàéá³ëüøó äîïîìîãó, ëþäèíîþ, ÿê³é äèòèíà äîâ³ðÿº 
íàéá³ëüøå, à òîìó âàæëèâî, ùîá âîíà â³ä÷óâàëà ùèð³ñòü ì³æ âàìè.

Ïðîâîäÿ÷è òàêó ðîçìîâó, ìîæíà äîïîìîãòè äèòèí³ ïîçáàâèòèñÿ 
ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, ÿêå âîíà â³ä÷óâàº â ìîìåíò, êîëè ä³çíàºòüñÿ ïðî 
âëàñíèé Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ. Áàòüêè ÷àñòî ãîâîðÿòü, ùî ñàì³ 
â³ä÷óâàþòü ïðîâèíó çà ³íô³êóâàííÿ ñâîº¿ äèòèíè ³ áîÿòüñÿ îñóäó 
ç ¿¿ áîêó. Íàñïðàâä³, é ä³òè ìîæóòü â³ä÷óâàòè ïðîâèíó, ââàæàþ-
÷è, ùî ñàì³ âèíí³ ó ïîÿâ³ Â²Ë. Âîíè ìîæóòü äóìàòè, ùî Â²Ë – öå 
ïîêàðàííÿ, íàïðèêëàä, çà ïîãàíó ïîâåä³íêó. Ïî÷óòòÿ ïðîâèíè 
ìîæå çìóñèòè äèòèíó ñïðèéíÿòè äèñêðèì³íàö³þ, ââàæàòè, ùî ïî-
âåä³íêà îòî÷óþ÷èõ – öå ÷àñòèíà ïîêàðàííÿ ³ ùî âîíà çàñëóãîâóº 
íà öå.

Äëÿ äèòèíè âêðàé âàæëèâî çíàòè, ùî âîíà íå âèííà â òîìó, ùî â 
¿¿ ñ³ì'¿ ³ñíóº Â²Ë-³íôåêö³ÿ.
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Ìàêñèì ïîòðåáóº ³íôîðìàö³¿ 
ïðî Â²Ë-³íôåêö³þ òà ïðî ñòàòåâå 
âèõîâàííÿ.

«Максимові 12 років. Якось він дивився по телевізору передачу про ВІЛ/СНІД. Я спитала його: “Про що передача?”, а він відповів: “Ці хворі на СНІД мають користуватися презервативами».

«Моя донька, якій зараз 9 років, від якогось часу стала кожного разу, коли я говорила, що прийшов час приймати ліки, запитувати: «А від чого ці ліки? Навіщо вони?». Я відповідала, що від її хворої печінки, а вона дуже дивно посміхалася. Я відчувала, що вона ніби говорить: «Дізнайся, про що я знаю!».

×ÎÃÎ ÏÐÀÃÍÓÒÜ Ä²ÒÈ?

щоб батьки були з ними від-
вертими щодо їхнього стану 
здоров’я;

дізнатися правду про свій 
ВІЛ-статус від батьків;

будувати плани на майбутнє 
для себе і своїх близьких;

 отримати інформацію про ліки, які слід приймати;

 у відповідному віці отримати інформацію про статеві відноси-
ни;

 мати близьку людину, до якої можна звернутися по допомогу, 
пораду чи консультацію стосовно рішень, які діти приймати-
муть у своєму житті.

«Мій син, 9 років, весь тиждень пробув у лікарні, а коли повернувся додому, виглядав дуже сумним і навіть не хотів гратися. Я спитала його: «Чому ти такий сумний?». І він розповів, що двоє дітей, які перебували з ним в одній палаті, скоро помруть – він почув це від медсестри, – і що в них СНІД. У цей момент я зрозуміла, що, мабуть, мій син готовий почути правду про те, що він має ВІЛ-позитивний статус».

Äèòèíà, ÿê áà÷èìî ç 
íàâåäåíîãî ïðèêëà-
äó, ìàº ä³çíàòèñÿ ïðî 
òå, â ÷îìó ïîëÿãàº 
ð³çíèöÿ ì³æ Â²Ë-³íôåê-
ö³ºþ òà ÑÍ²Äîì, ïðî 
ïðèéìàííÿ ñïåö³àëü-
íèõ ë³ê³â, ïðî ïðèíöèï 
¿õ ä³¿ òà âïëèâ íà â³ðóñ 
â îðãàí³çì³ ëþäèíè.

«Моя донька, якій 9 років, останнім часом 

постійно запитує мен
е про тяжкохворих 

дітей. Розпитує про н
азви тяжких 

хвороб, про причини в
иникнення таких 

захворювань, як рак, 
лейкемія, і про 

СНІД також цікавилася. Я розповідаю 

їй потрошку про кож
ну із хвороб, і мені 

здається, що коли я р
озказую про СНІД, 

вона значно уважніше
 мене слухає, ніж про 

інші хвороби».
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ßÊÙÎ ÄÈÒÈÍÀ ÄÓÆÅ 
ÇÀÌÊÍÅÍÀ, ßÊ ²Ç ÍÅÞ 
ÐÎÇÌÎÂËßÒÈ?

Матвієві 8 років. Його мати постійно скаржиться психологу, що вона дуже втомлюється через те, що її син нічого не робить самостійно. Вона дає йому ліки, вона шукає йому шкарпетки, вона вдягає його, допомагає робити домашнє завдання і так далі. І так – весь день.

Íå ñë³ä áîÿòèñÿ äîçâîëÿòè äèòèí³ 
ìàòè âëàñí³ çàõîïëåííÿ, íàâ÷àòè-
ñÿ, õîäèòè äî øêîëè, ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ³íøèìè ä³òüìè. Öå âñå ñïðèÿº 
ðîçâèòêó äèòèíè, äîçâîëÿº íà-
áóâàòè âëàñíî¿ íåïîâòîðíîñò³, 
â÷èòèñÿ îáèðàòè òà ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ òîùî.

ßêùî áàòüêè ï³äòðèìóâàòèìóòü äèòèíó, âñåëÿòèìóòü â ¿¿ äóøó 
âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ, – ó íå¿ íå áóäå ïîòðåáè çàëèøàòèñÿ äëÿ 
áàòüê³â ó ðîë³ «ìàëþêà», ÿêà ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê òà çàêð³ïëåííÿ 
ïîâåä³íêè, ïðèòàìàííî¿ äèòèí³, ÿêà ïîâí³ñòþ çàëåæèòü â³ä áàòüê³â. 
Òàê³ ä³òè íå ïðàãíóòü ñàìîñò³éíîñò³, ¿ì çíà÷íî êîìôîðòí³øå «çà 
ñïèíîþ» áàòüê³â, îñê³ëüêè ò³ ñàì³ âèð³øàòü ³ ñêàæóòü, ùî ñàìå, êîëè ³ 
ÿê ñë³ä ðîáèòè.

Çàíåïîêîºííÿ ìàº âèêëèêàòè 
ñèòóàö³ÿ, êîëè äèòèíà, çàçâè÷àé 
êîìóí³êàáåëüíà òà â³äêðèòà, 
ðàïòîì çàìêíóëàñü ó ñîá³ àáî 
ñòàëà â³äìîâëÿòèñÿ ñï³ëêóâàòèñü ³ç áàòüêàìè íà ïåâí³ òåìè.

Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äèòèíà ìàº ñèëüí³ âíóòð³øí³ åìîö³éí³ ïåðå-
æèâàííÿ, ÿêèìè âîíà ïîáîþºòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ ç âàìè. 

Áóäüòå îñîáëèâî óâàæí³ äî äèòèíè, ñïðîáóéòå çðîçóì³òè ¿¿. Íå íà-
ìàãàéòåñÿ çìóñèòè äèòèíó ðîçïîâ³ñòè âàì ïðî ¿¿ â³ä÷óòòÿ ÷è ïðè÷è-
íè ïîãàíîãî íàñòðîþ. Êðàùå ñïðîáóéòå ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ÿêî¿ñü 
ñïîê³éíî¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âàìè. Çàïðîïîíóéòå äèòèí³ äîïîìîã-
òè âàì, íàïðèêëàä, ë³ïèòè âàðåíèêè, ùîñü ìàéñòðóâàòè ÷è ïîìàëþé-
òå ðàçîì. Ìîæíà âëàøòóâàòè ãðó ç ëÿëüêàìè. Ï³ä ÷àñ ìàëþâàííÿ ÷è 
ãðè ñòâîð³òü ñþæåò, ó ÿêîìó ìàëåíüêà äèòèíà áóëà á äóæå ñóìíà 
òà íåâåñåëà, ïîïðîñ³òü äèòèíó ðîçêàçàòè, ÷îìó öÿ äèòèíêà òàêà çà-
ñìó÷åíà. Ä³òè ó â³ö³ â³ä 5 äî 11 ðîê³â çìîæóòü âèñëîâèòè ï³ä ÷àñ ãðè 
âëàñí³ ïåðåæèâàííÿ òà ñòðàõè, ³ âè çìîæåòå êðàùå çðîçóì³òè ïðè-
÷èíó çàìêíåíî¿ ïîâåä³íêè ñâîº¿ äèòèíè.

Â÷àñíî ïîì³òèâøè çì³íè ó ïîâåä³íö³ äèòèíè, âè çìîæåòå çàïîá³ãòè 
âèíèêíåííþ ñåðéîçí³øèõ ïñèõîåìîö³éíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðåáóâà-
òèìóòü á³ëüøå ÷àñó äëÿ ¿õ âèð³øåííÿ.

Практика свідчить, що часто діти знають про хворобу більше, ніж здога-
дуються їхні батьки. Наведені вище приклади яскраво це демонструють.
У подібних ситуаціях батькам краще звертатися до психолога, щоб 
підготуватися до розмови з дитиною і надалі зробити це у найкращий 
спосіб.

Більшість психологічних 
травм ВІЛ-позитивних дітей 
зумовлена не власне хворо-
бою, а поведінкою батьків, 
які, бажаючи захистити ди-
тину, несвідомо змушують 
її залишатися «малюком», 
бути залежною від рідних в 
усіх аспектах свого життя.
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ÌÎÆËÈÂ² ÍÅÃÀÒÈÂÍ² 
ÅÌÎÖ²ÉÍ² ÐÅÀÊÖ²¯ 
ÄÈÒÈÍÈ

 Дитина більше не хоче 
відвідувати школу

Варто заохочувати дитину вести звичний спосіб життя, не за-
микатися в собі й не сторонитися однолітків. Дитина має про-
довжувати розвиватися у звичному ритмі, мати захоплення та 
інтереси як усі інші діти.

 Дитина постійно плаче, погано спить або й не спить 
узагалі, відмовляється від їжі, замикається в собі

 
Якщо дитина намагається уникати спілкування з іншими, вклю-
чаючи батьків, це свідчить про те, що їй потрібно більше часу, 
аби усвідомити отриману інформацію, обдумати її і присто-
суватися до ситуації. Для дитини дуже важливо знати, що ви 
підтримуєте її і завжди поруч з нею. Ви маєте заохочувати ди-
тину ходити до школи, спілкуватися з друзями тощо, оскільки 
лише поруч з однолітками вона відчує, що нічим не відрізня-
ється від інших, і швидше й легше адаптується до життя з ВІЛ-
інфекцією.

ßÊ ÌÎÆÅ ÇÐÅÀÃÓÂÀÒÈ ÄÈÒÈÍÀ, 
Ä²ÇÍÀÂØÈÑÜ ÏÐÎ ÑÂ²É Â²Ë-ÑÒÀÒÓÑ?

ÐÎÇÄ²Ë5

Ðåàêö³ÿ âàøî¿ äèòèíè íà ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ¿¿ Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ 
äóæå çàëåæèòü â³ä â³êó, ñòîñóí-
ê³â, ÿê³ ³ñíóþòü ó äèòèíè ç óñ³ìà 
÷ëåíàìè ñ³ì'¿, â³ä òîãî, íàñê³ëüêè 
âîíà ãîòîâà äî ðîçêðèòòÿ ¿é Â²Ë-
ñòàòóñó. 

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ï³ñëÿ ðîç-
êðèòòÿ ñòàòóñó ä³òè ñòàþòü á³ëüø 

çàö³êàâëåíèìè â ë³êóâàíí³ ³ á³ëüøå äîâ³ðÿþòü ñâî¿ì áàòüêàì.

Òàê³ ðåàêö³¿, ÿê ñóì, ïëà÷, ðîçãóáëåí³ñòü º ö³ëêîì ïðèðîäíèìè ÿê äëÿ 
äîðîñëèõ, òàê ³ äëÿ ä³òåé, ³ çàçâè÷àé òàê³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿ òðèâàþòü 
íåäîâãî. Öå í³áè ÿê êðèçà ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâî¿ ïî÷óòî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêà ìàº ñòàòè òåïåð ÷àñòèíîþ æèòòÿ äèòèíè. ßêùî íåãàòèâí³ 
åìîö³éí³ ðåàêö³¿ ïðîÿâëÿþòüñÿ íàäòî äîâãî, âàðòî çâåðíóòèñÿ çà 
êîíñóëüòàö³ºþ äî ïñèõîëîãà, ë³êàðÿ ÷è ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.

Êîëè äèòèíà ìàº ï³äîçðè ùîäî âëàñíîãî Â²Ë-ñòàòóñó, íåãàòèâí³ åìîö³é-
í³ ðåàêö³¿ ìîæóòü áóòè ïðîÿâîì âíóòð³øíüî¿ íàïðóãè, îñê³ëüêè äèòèíà 
íå ðîçóì³º, ÷îìó âè òàê äîâãî íå ãîâîðèëè ¿é ïðàâäó, ÷îìó âîíà ìàëà 
çäîãàäàòèñÿ ïðî öå ñàìà. Âîíà ìîæå â³ä÷óâàòè âëàñíó áåçïîðàäí³ñòü, 
÷åðåç òå ùî á³ëüøå íå ìîæå äîâ³ðÿòè âàì ïîâí³ñòþ, ÿê ðàí³øå.

Ïñèõîëîãè çàçíà÷àþòü, ùî òàê³ ñèòóàö³¿ º íàéñêëàäí³øèìè äëÿ ïñè-
õ³êè äèòèíè. Ó òàêîìó ðàç³ äèòèí³ êðàùå ïðîñòî çíàòè ïðî âëàñíèé 
Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ.
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ÙÎ ÐÎÁÈÒÈ Ï²ÑËß ÒÎÃÎ, ßÊ ÄÈÒÈÍÀ 
Ä²ÇÍÀªÒÜÑß ÏÐÎ ÑÂ²É Â²Ë-ÑÒÀÒÓÑ?

ÐÎÇÄ²Ë6

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âàøà äèòèíà ä³çíàëàñÿ ïðàâäó, ñë³ä ïðîäîâæóâàòè 
â³äïîâ³äàòè íà ¿¿ çàïèòàííÿ, ðîçìîâëÿòè ç íåþ íà òàê³ òåìè, ùîá çà-
îõîòèòè ï³äòðèìóâàòè âëàñíå çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ – íà ³íø³ òåìè, ÿê³ 
ö³êàâëÿòü äèòèíó.

Ï³äòðèìêà – öå íàéãîëîâí³øà äîïîìîãà, ÿêó áàòüêè ìîæóòü íàäàòè 
äèòèí³.

Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþòü ó òà-
êèé ÷àñ ï³äòðèìóâàòè ÿêîìîãà 
ò³ñí³øèé êîíòàêò ³ç ë³êàðåì, ñîö³-
àëüíèì ïðàö³âíèêîì àáî ïñèõî-
ëîãîì. Òîä³ âè çìîæåòå çàïîá³ãòè 
íèçö³ ïðîáëåì, ÿê³ ìîæóòü âèíèê-
íóòè ó âàñ ³ç äèòèíîþ. 

ßÊ ÌÎÆÍÀ Ï²ÄÒÐÈÌÀÒÈ ÄÈÒÈÍÓ?
 говоріть з дитиною про те, якою важливою вона є для 

сім'ї, для вас особисто, що ви її любите і будете завжди 
підтримувати;

 частіше виявляйте ваші почуття через дотики, обійми, 
поцілунки;

Äëÿ äèòèíè âàæëèâî õîäèòè äî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ÷è øêîëè, ìàòè 
äðóç³â, îñê³ëüêè ³íàêøå âîíà ìàòèìå çàíàäòî áàãàòî â³ëüíîãî 
÷àñó ³, â³äïîâ³äíî, á³ëüøå äóìàòèìå ïðî õâîðîáó òà ñòðàæäàòè-
ìå â³ä ñâî¿õ ïåðåæèâàíü.

Íàâ³òü ÿêùî äèòèí³ íå äóæå ïîäîáàºòüñÿ â äèòÿ÷îìó ñàäêó ÷è 
øêîë³, òàì, ³ç ïñèõîëîã³÷íîãî ïîãëÿäó, ¿é óñå îäíî êðàùå, í³æ 
ñèä³òè âäîìà ðàçîì ç âàìè.

Êð³ì òîãî, äèòèíà ìàº çíàòè, ùî âîíà íå îäíà Â²Ë-³íô³êîâàíà, 
³ ùî º ³íø³ ä³òè, ÿê³ òàêîæ ìàþòü Â²Ë, ³ âîíè õîäÿòü äî øêîëè, 
ìàþòü äðóç³â, çàõîïëåííÿ, ð³çíîìàí³òí³ õîá³.
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Ùî ìàº çíàòè äèòèíà?

Äëÿ ï³äë³òêà âàæëèâî áóäó-
âàòè ïëàíè íà ìàéáóòíº. Â²Ë-
ïîçèòèâíèé ñòàòóñ íå îçíà÷àº, 
ùî â³í ìàº áóòè âèêëþ÷åíèé ³ç 
æèòòÿ ñîö³óìó.

Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþòü ïîñò³é-
íî ï³äòðèìóâàòè íàä³þ íà 
êðàùå ìàéáóòíº, íàïðèêëàä, 
³íôîðìóþ÷è ïðî òå, ùî ùå 10 ðîê³â òîìó íå ³ñíóâàëî â äîñòàòí³é 
ê³ëüêîñò³ ë³ê³â äëÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, à ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ¿õ äëÿ 
êîæíîãî ³íô³êîâàíîãî. Òàêîæ âàæëèâî ïîÿñíèòè äèòèí³ (ï³äë³òêó), 
ùî, äîòðèìóþ÷èñü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ìîæíà æèòè ç Â²Ë 
äîâãî òà ïîâíîö³ííî, ìàòè ñ³ì’þ ³ ä³òåé.

Ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ'ÿ äèòèíè

Äëÿ òîãî, ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, íåîáõ³äíî ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ 
âêàç³âîê ë³êàðÿ ³ â³äâ³äóâàòè éîãî êîæíîãî ðàçó, ùîéíî âèíèêíóòü 
íàâ³òü íåçíà÷í³ çì³íè ó ñòàí³ çäîðîâ'ÿ äèòèíè.

Êð³ì òîãî, íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî ô³çè÷íèé ñòàí çäîðîâ'ÿ ò³ñíî 
ïîâ'ÿçàíèé ³ç ïñèõ³÷íèì ñòàíîì òà ïñèõîëîã³÷íèì íàñòðîºì äèòèíè. 
Ñòåæòå çà ¿¿ íàñòðîºì òà ñàìîïî÷óòòÿì, ¿¿ ðîçâèòêîì ³ â ðàç³ ïîòðåáè 
çâåðòàéòåñÿ ïî äîïîìîãó äî ñïåö³àë³ñò³â.

ÌÀÉÁÓÒÍª, Ñ²Ì’ß

ßÊ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÌÎÆÓÒÜ ÂÈÍÈÊÍÓÒÈ Â 
ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÌÓ?

 заохочуйте дитину знайомитися з іншими дітьми, які 
також вже знають про свій ВІЛ-позитивний статус;

 звертайтеся по допомогу до психолога, коли зрозумієте, 
що ви неспроможні впоратися самостійно з різними 
ситуаціями. Особливо тоді, коли відчуваєте, що дитина 
вам більше не довіряє;

 необхідно постійно інформувати дитину про хід 
лікування, просити лікаря завжди розповідати їй про 
принцип дії ліків, про те, як змінюється стан здоров'я та 
про інші медичні особливості ВІЛ-інфекції;

 не намагайтеся занадто опікати дитину, обмежувати в 
чомусь через стан її здоров'я. Поводьтеся з дитиною так, 
наче вона не має жодних захворювань, щоб не вихову-
вати в неї почуття неповноцінності або обмеженості;

 навіть якщо ви втомилися чи не маєте настрою або часу 
в якийсь момент, усе одно знайдіть 20–30 секунд для 
того, щоб сказати дитині, якою важливою і потрібною 
вона для вас є;

 не залишайте запитання дитини без відповідей. 
Якщо ж ви не знаєте відповіді самі або сумніваєтесь 
в її правильності, не бійтеся сказати про це дитині, 
але пообіцяйте, що запитаєте лікаря чи психолога і 
обов’язково розкажете їй;

 залучайте всіх членів сім'ї до проведення спільного з 
дитиною дозвілля;

 заохочуйте дитину займатися тією діяльністю, яка їй 
подобається або до якої вона має схильність.
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Âàì òðåáà ïîïåðåäèòè äèòèíó 
ïðî òå, ùî äåÿê³ äîðîñë³ òà ä³òè 
ìîæóòü ïîâîäèòèñÿ àãðåñèâíî, 
ÿêùî çíàòèìóòü ïðî ¿¿ Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ. Ïðîÿâè òàêèõ íåãàòèâ-
íèõ ðåàêö³é ç áîêó îòî÷óþ÷èõ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ëþäè íå ìàþòü 
³íôîðìàö³¿ ïðî øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ïðî îñíîâí³ õàðàê-
òåðèñòèêè â³ðóñó. 

Òîìó áàæàíî, ùîá âàøà äèòèíà áóëà îá³çíàíà â ïèòàííÿõ øëÿõ³â 
ïåðåäà÷³ Â²Ë-³íôåêö³¿, ùîá áóòè âïåâíåíîþ â ñîá³, à ìîæëèâî, çà 
ïåâíî¿ ñèòóàö³¿, ³ â³äïîâ³ñòè òèì îñîáàì, ÿê³ áîÿòüñÿ ³íô³êóâàòèñÿ.

ßêùî âàøà äèòèíà ñòèêàºòüñÿ ç íåãàòèâíîþ ðåàêö³ºþ îòî÷óþ÷èõ ó 
øêîë³, òî êðàùå ñïðîáóâàòè îòðèìàòè ï³äòðèìêó êëàñíîãî êåð³â-
íèêà, ïñèõîëîãà øêîëè ÷è ë³êàðÿ. Âîíè ìîæóòü ïîÿñíèòè ³íøèì ä³òÿì 
øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë-³íôåêö³¿ òà çàïåâíèòè, ùî ¿ì í³÷îãî íå çàãðîæóº, 
ÿêùî âîíè óíèêàòèìóòü êîíòàêòó ³ç êðîâ’þ Â²Ë-³íô³êîâàíî¿ ëþäèíè 
àáî æ íåçàõèùåíîãî ñåêñó.

Íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî Â²Ë-³íô³êîâàíà ëþäèíà ìàº òàê³ ñàì³ ïðàâà, 
ÿê ³ Â²Ë-íåãàòèâí³ îñîáè, òîìó äèñêðèì³íàö³ÿ íà öüîìó ´ðóíò³ º ïî-
ðóøåííÿì ¿¿ ïðàâ.

ßÊ ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÄÈÒÈÍÓ 
Â²Ä ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÑÒÀÂËÅÍÍß 
ÎÒÎ×ÓÞ×ÈÕ?

Ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çáåðåæåííÿì òàºìíèö³ ñòîñîâíî Â²Ë-
³íôåêö³¿ ó ðîäèí³

Ùîá óíèêíóòè ïðîáëåì ó øêîë³, ç äðóçÿìè àáî ³íøèìè ÷ëåíàìè 
âàøî¿ ðîäèíè, ìîæíà ñïðîáóâàòè ïîÿñíèòè äèòèí³, ùî òàêå «ïðè-
âàòíà ³íôîðìàö³ÿ». Âîíà ìàº çíàòè, ùî íå âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì'þ, 
ó òîìó ÷èñë³ é ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ ¿¿ ÷ëåí³â, ìàº áóòè â³äîìà ³íøèì îñî-
áàì àáî ¿¿ äðóçÿì. Ñïðîáóéòå  òàêèì ÷èíîì ïîÿñíèòè äèòèí³, ÷îìó íå 
âàðòî ðîçïîâ³äàòè âñ³ì ïðî Â²Ë-³íôåêö³þ, ùîá âîíà íå çëÿêàëàñü ³ 
çðîçóì³ëà âàñ ïðàâèëüíî.

Ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàòåâèì 
æèòòÿì ï³äë³òê³â

Âàæëèâî, ùîá ùå äî ïî÷àòêó 
ñòàòåâîãî æèòòÿ ï³äë³òîê ìàâ 
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê çàõèñòèòè 
ñåáå â³ä ³íôåêö³é, ÿê³ ïåðåäà-
þòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, òà ÿê çà-
õèñòèòè éîãî ñòàòåâîãî ïàðòíåðà 
â³ä ³íô³êóâàííÿ Â²Ë.

ßêùî âàøà äèòèíà âæå ï³äë³òêîâîãî â³êó, òî íåîáõ³äíî ãîâîðèòè ïðî 
óòðèìàííÿ â³ä ñòàòåâèõ â³äíîñèí íå ëèøå ÿê ïðî ñïîñ³á çáåðåæåííÿ 
âëàñíîãî çäîðîâ'ÿ òà çäîðîâ'ÿ ïàðòíåðà, à é ÿê ïðî ñâ³ä÷åííÿ ïî-
âàãè äî êîõàíî¿ ëþäèíè. 

Òàêîæ òðåáà ïîãîâîðèòè ç äèòèíîþ ïðî ã³ã³ºíó ñòàòåâèõ â³äíîñèí. 
Áóäü-ÿêèé ñòàòåâèé êîíòàêò ïîâèíåí â³äáóâàòèñÿ çà óìîâè ïðà-
âèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðåçåðâàòèâà. Ò³ëüêè äîòðèìóþ÷èñü òàêî¿ 
ïîâåä³íêè, ï³äë³òîê:

 íå ³íô³êóº ñâîãî ñòàòåâîãî ïàðòíåðà Â²Ë;

 íå ³íô³êóºòüñÿ ñàì íà ³íôåêö³¿, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.

Âè ìîæåòå ðîçìîâëÿòè ç äèòèíîþ íà ö³ òåìè ñàì³ àáî æ ïîïðîñèòè 
ë³êàðÿ, ïñèõîëîãà ÷è ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.
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ÄÎ ÊÎÃÎ ÌÎÆÍÀ ÇÂÅÐÍÓÒÈÑß ÏÎ 
ÄÎÏÎÌÎÃÓ?

ÐÎÇÄ²Ë8

Ó á³ëüøîñò³ ì³ñò Óêðà¿íè ³ñíó-
þòü ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ 
ïðàöþþòü ñàìå äëÿ òîãî, ùîá 
äîïîìîãè ëþäÿì, ÿê³ æèâóòü ³ç 
Â²Ë/ÑÍ²Ä. Ó òàêèõ îðãàí³çàö³ÿõ 
ìîæíà îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 
ïñèõîëîãà ÷è ñîö³àëüíîãî ïðà-
ö³âíèêà, þðèñòà, ìîæíà â³äâ³-
äóâàòè ãðóïè âçàºìîäîïîìîãè 
÷è «Øêîëè áàòüê³âñòâà» òà ³í. 
Òàê³ îðãàí³çàö³¿ ñï³âïðàöþþòü ³ç 
ì³ñüêèìè ÷è îáëàñíèìè ÑÍ²Ä-öåíòðàìè, äå ë³êàð³ òà ìåäñåñòðè òåæ 
ìîæóòü äîïîìîãòè âàì ³ç íàéìåíøèìè íåãàòèâíèìè íàñë³äêàìè 
ðîçêàçàòè äèòèí³ ïðî ¿¿ Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ.

×ÈÌ ÌÎÆÅ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ Ë²ÊÀÐ?
Лікар є для вашої сім'ї найголовнішою допомогою у боротьбі 
з ВІЛ. Тому необхідно регулярно проходити медичні огляди та 
здавати аналізи у встановлений строк.

Окрім медичної допомоги, лікар може також проконсуль-
тувати вас стосовно харчування, відпочинку дитини, зможе 
поговорити з нею про ВІЛ, про її здоров'я тощо або ж пере-
направить вас до іншого лікаря чи психолога, які зможуть до-
помогти в інших питаннях.

ÙÎ ÐÎÁÈÒÈ, ßÊÙÎ ÄÈÒÈÍÀ Ä²ÇÍÀËÀÑß ÏÐÎ 
ÂËÀÑÍÈÉ Â²Ë-ÑÒÀÒÓÑ Ç ²ÍØÎÃÎ ÄÆÅÐÅËÀ?

ÐÎÇÄ²Ë7

Äëÿ äèòèíè áóäå çíà÷íî êðàùå 
ä³çíàòèñÿ ïðî ñâ³é Â²Ë-ñòàòóñ â³ä 
âàñ, í³æ â³ä ñòîðîíí³õ îñ³á.

ßêùî äèòèíà ä³çíàºòüñÿ ïðî âëàñ-
íèé Â²Ë-ñòàòóñ â³ä ³íøî¿ îñîáè, òî 
áóäå íàáàãàòî á³ëüøå õâèëþâà-
òèñÿ ³ ñòðàæäàòè, îñê³ëüêè íå ðîçó-
ì³òèìå, ÷îìó âè ñàì³ íå ñêàçàëè ¿é 
ïðî öå, ÷îìó ïðèõîâóâàëè ïðàâäó 
³, ìîæëèâî, áðåõàëè ¿é. Âîíà ìî-

æå çâèíóâàòèòè âàñ ó òîìó, ùî ¿¿ îáìàíþâàëè, ³ âòðàòèòü äîâ³ðó äî âàñ.

Ðîçìîâëÿéòå ç âàøîþ äèòèíîþ, ðîçïîâ³äàéòå ¿é ïðî Â²Ë-³íôåêö³þ òà 
ÀÐÂ-òåðàï³þ, çàîõî÷óéòå ñòàâèòè âàì çàïèòàííÿ, àëå íå ñë³ä ãîâî-
ðèòè äèòèí³ íåïðàâäó.

Ìîæå áóòè é òàê, ùî äèòèíà íå ãîâîðèòü âàì ïðî òå, ùî çäîãàäóºòü-
ñÿ ïðî ñâîþ õâîðîáó.

ßêùî âè ïîì³òèëè çì³íè ó ïîâåä³íö³ äèòèíè, ÿêùî âîíà ñòàëà ìîâ÷àç-
íà, ñóìíà àáî ÷èìîñü äóæå ñòóðáîâàíà, ÿêùî â³äìîâëÿºòüñÿ ïðèéìà-
òè ë³êè, òî êðàùå çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî ïñèõîëîãà ÷è ë³êàðÿ.

Ó òàê³é ñèòóàö³¿ áåñ³äè ³ç ïñèõîëîãîì ìîæóòü ï³äøòîâõíóòè äèòèíó 
ðîçêàçàòè ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè òà ïðî òå, ùî ¿¿ òóðáóº, â³äíîâèòè ïî-
÷óòòÿ âïåâíåíîñò³ â ñîá³, çíîâó ïëàíóâàòè ñâîº ìàéáóòíº.

Îñîáèñòî âàì ïñèõîëîã ìîæå äîïîìîãòè íàëàãîäèòè ñòîñóíêè ç äè-
òèíîþ, ïîêðàùèòè âàø³ âçàºìèíè ³ç íåþ.
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ÑÒÀÒÅÂÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß ÄÈÒÈÍÈ

ÐÎÇÄ²Ë9

Ñòàòåâå âèõîâàííÿ òàê ñàìî âàæ-
ëèâå äëÿ äèòèíè, ÿê ³ äîòðèìàííÿ 
âêàç³âîê ë³êàðÿ, íîðì ã³ã³ºíè òà 
ðåæèìó õàð÷óâàííÿ, ïðèéìàííÿ 
ÀÐÂ-òåðàï³¿ òîùî. Ñòàòåâå âè-
õîâàííÿ äîçâîëÿº äèòèí³ çíàòè 
íå ëèøå ïðî òå, ÿê çàõèñòèòè â³ä 
³íô³êóâàííÿ ³íøèõ îñ³á, à é ÿê çà-
õèñòèòèñÿ ñàì³é.

Ñòàòåâå âèõîâàííÿ íàñïðàâä³ ïî÷èíàºòüñÿ âæå òîä³, êîëè âè ïðè-
â÷àºòå äèòèíó äî ³íòèìíî¿ ã³ã³ºíè, à çãîäîì ïîÿñíþºòå ¿é, ÷èì õëîï-
÷èêè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ä³â÷àòîê, ðîçïîâ³äàºòå, çâ³äêè áåðóòüñÿ 
ä³òè ³ ò.ä. ²ç ä³òüìè 8–10 ðîê³â ìîæíà ðîçìîâëÿòè, ïðèì³ðîì, ïðî ò³ 
çì³íè, ÿê³ íåçàáàðîì â³äáóâàòèìóòüñÿ ç ¿õí³ì îðãàí³çìîì: ëîìàííÿ 
ãîëîñó ó õëîï÷èê³â, ðîçâèòîê ìîëî÷íèõ çàëîç ó ä³â÷àòîê, ïî÷àòîê 
ìåíñòðóàö³¿, ïîÿâà âîëîññÿ íà ò³ë³ ÿê ó õëîïö³â, òàê ³ â ä³â÷àò.

Íàâ³òü ÿêùî âè ñîðîìèòåñü àáî æ ââàæàºòå, ùî íå çíàºòå, ÿê ñêà-
çàòè äèòèí³, êðàùå çàçäàëåã³äü ï³äãîòóâàòèñÿ, àëå îáîâ’ÿçêîâî ïî-
ãîâîðèòè ç íåþ ïðî ò³ çì³íè, ÿê³ ìîæóòü íàñòîðîæèòè àáî é çëÿêàòè 
¿¿, êîëè ñïðàâä³ íàñòàíå ïîðà ô³ç³îëîã³÷íèõ çì³í.

×ÈÌ ÌÎÆÅ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ?

×ÈÌ ÌÎÆÅ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÏÑÈÕÎËÎÃ?

Він вислухає вас та спробує об’єктивно зрозуміти проблему. 
Соціальний працівник може допомогти вам оцінити ваші потре-
би, проконсультувати з питань, які вас хвилюють, порадити інших 
спеціалістів чи організації, які можуть вам допомогти з конкретною 
проблемою, може встановити контакти з ними та організувати 
зустріч.

Ви можете звертатись до психолога 
щоразу, коли вам чи вашій дитині 
необхідна порада чи консультація. 

Психолог може допомогти вам налаго-
дити чи поліпшити стосунки з дитиною, 
краще зрозуміти її саму та її проблеми. 
Якщо ви дасте згоду, то психолог може 
сам поговорити з дитиною про її хво-
робу або спробує дізнатися, що дитина 
знає або чи підозрює про своє захво-
рювання. Крім того, все, що ви будете 
обговорювати із психологом, є цілком 
конфіденційним, тобто закритою для 

інших осіб інформацією.

Психолог може допомогти дитині знову повірити в себе, почати 
будувати плани на майбутнє, змінити ставлення до приймання 
ліків, якщо вона досі відмовлялася їх приймати, допомогти знайти 
рішення проблемної ситуації, у яку потрапила дитина, тощо.

Крім того, психолог може допомогти підготувати дитину до роз-
криття її ВІЛ-позитивного статусу шляхом поліпшення ваших 
стосунків із нею та рівня взаємодовіри.
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ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÍÀÉÂÀÆËÈÂ²ØÅ

ÐÎÇÄ²Ë10

ÊÐÀÙÅ, ÙÎÁ ÄÈÒÈÍÀ Ä²ÇÍÀËÀÑß ÏÐÎ ÑÂ²É ÑÒÀÒÓÑ 
Â²Ä ÂÀÑ, Í²Æ Â²Ä ÑÒÎÐÎÍÍ²Õ ÎÑ²Á

Ä²ÒÈ ×ÀÑÒÎ ÐÎÇÓÌ²ÞÒÜ Á²ËÜØÅ, Í²Æ ÁÀÒÜÊÀÌ 
ÇÄÀªÒÜÑß

У разі, коли вона дізнається про свій ВІЛ-позитивний статус від ко-
гось іншого, то втрачає довіру до батьків і більше не може на них 
покластися, відчуваючи при цьому страх, біль і відчай через прав-
ду, яку батьки приховували.

Діти розуміють не лише те, що ви їм говорите, але й ваші жести, 
рухи, настрій, поведінку. Часто діти намагаються знайти 
підтвердження власних думок з інших джерел, не запитуючи 
у батьків, бо знають, що вони все одно уникатимуть відповіді.

Намагайтеся бути чесними з дитиною, не уникайте відповідей. 
Так ви лише спонукатимете її до пошуку відповідей через інші 
джерела. Спробуйте поставити дитині уточнювальні запитання, і 
ви з’ясуєте, що саме її бентежить та як її краще підтримати.

Äèòèíà ñàìà ìîæå ï³äêàçàòè, ùî 
¿¿ ö³êàâèòü, – ñïðîáóéòå ïðîñòî 
äàâàòè êîðåêòí³ â³äïîâ³ä³ íà ¿¿ 
çàïèòàííÿ.

ßêùî æ âè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íå 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç äèòèíîþ íà òåìè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàòåâèì âèõîâàí-
íÿì òà â³äíîñèíàìè, ñïðîáóéòå 

íàäàòè äèòèí³ ñïåö³àëüíó ë³òåðàòóðó àáî äîìîâèòèñÿ ïðî îáãîâî-
ðåííÿ öèõ òåì ³ç ïñèõîëîãîì ÷è ë³êàðåì.

Ìîæå, êîìóñü ³ç äóæå áëèçüêèõ ðîäè÷³â ÷è çíàéîìèõ ñ³ì’¿ âè 
çìîæåòå äîâ³ðèòè ðîçìîâó ç äèòèíîþ íà ö³ òåìè çàì³ñòü âàñ. 

Âàøà â³äìîâà ïîãîâîðèòè ç äèòèíîþ ïðî ñòàòåâå çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ 
íàðàæàº ¿¿ íà ïîäâ³éíó íåáåçïåêó: ³íô³êóâàòèñÿ õâîðîáàìè, ùî ïå-
ðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì, àáî æ ³íô³êóâàòè Â²Ë ³íøèõ îñ³á.

ßêùî âè íå îáãîâîðþâàòèìå ç äèòèíîþ öèõ àñïåêò³â ëþäñüêèõ ñòî-
ñóíê³â, ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî âè íàâ³òü íå çíàòèìåòå, ÷è ïî÷àëà 
ñòàòåâå æèòòÿ âàøà äèòèíà, ÷è í³, à òàêîæ íå çíàòèìåòå, ÷è êîðèñòó-
ºòüñÿ âîíà ïðåçåðâàòèâàìè àáî ³íøèìè çàñîáàìè êîíòðàöåïö³¿.
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Всеукраїнська благодійна організація 
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
04080, м. Київ, вул. Межигірська, 87-Б
8 (044) 467 75 67; 467 75 69
www.network.org.ua
www.prosto-deti.org.ua
s.vynogradova@network.org.ua

Кримське відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
95050, м. Сімферополь, вул. Ростовська, 21
8 (0652) 54 90 06
krym@network.org.ua

Миколаївське обласне відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
54000, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131-В  
8 (0512) 58 55 38; 8 (068) 289 32 22
planeta_pozitiv@list.ru

Сумське обласне відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
40020, м. Суми, вул. Курська, 111, оф. 2
8 (099) 330 43 43
angelfo@ukr.net

Черкаське обласне відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
18002, м. Черкаси, вул. Можайського, 50
8 (0472) 32 14 42
elenas@ukr.net

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯, ßÊ² ÌÀÞÒÜ ÄÎÑÂ²Ä 
ÐÎÇÊÐÈÒÒß Â²Ë-ÑÒÀÒÓÑÓ ÄÈÒÈÍ²

ÐÎÇÄ²Ë11
ÍÅ ²ÇÎËÞÉÒÅ ÄÈÒÈÍÓ Â²Ä ²ÍØÈÕ ×ËÅÍ²Â ÐÎÄÈÍÈ 
×È ¯¯ ÄÐÓÇ²Â ÒÀ ÎÄÍÎË²ÒÊ²Â

ÎÁÃÎÂÎÐÞÉÒÅ Ç ÄÈÒÈÍÎÞ Ò² ÏÐÎÁËÅÌÈ, Ç 
ßÊÈÌÈ ÂÎÍÀ ÑÒÈÊÀªÒÜÑß

ÇÀËÓ×ÀÉÒÅ ÄÈÒÈÍÓ ÄÎ ÂÑ²Õ Ä²É, ßÊ² ÏÎÂ’ßÇÀÍ² Ç 
ÆÈÒÒßÌ ²Ç Â²ÐÓÑÎÌ

Вашій дитині потрібно вести зви-
чайне життя: мати друзів, ходити до 
дитячого садка, школи, відвідувати 
гуртки, секції тощо.

Ізолюючи її, ви лише ускладнюєте 
ситуацію, вчинивши так, що дити-
на почне відчувати себе самотньою, 
викинутою зі звичного життя, де 
спілкуються всі інші.

Залучайте дитину до щоденного 
життя родини, доручайте їй конкретні справи чи обов’язки. Це 
допоможе дитині відчути свою значущість, важливість для всіх 
членів сім'ї, поставить на один рівень із членами родини, допомо-
же підвищити рівень довіри один до одного та стосунків загалом.

Робіть це навіть якщо ви вважаєте, що не вмієте чи не знаєте, як 
саме це слід робити. Таким чином ви демонструєте дитині, що не 
байдужі до її проблем і сприймаєте їх дуже серйозно. 

Якщо ви не знаєте, як вирішити проблему, спробуйте знайти 
рішення разом із дитиною.

Обговорення проблем, з якими стикається ваша дитина, сприяє 
зміцненню стосунків та підвищенню довіри один до одного.

Пояснюючи дитині необхідність дотримання всіх аспектів 
лікування, ви мотивуєте дитину до дотримання всіх вказівок
лікаря та формуєте прихильність до АРВ-терапії.
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  Упорядники: О. А. Виноградова,   О. С. Брижовата, 
О.В. Дудіна.

Частину цього видання відтворено та 
адаптовано з румунської версії «Брошури 
для батьків» (2002 рік), розробленої 
організацією «Romanian Angel Appeal» у рамках 
проекту «Формування здорового способу життя 
у ВІЛ-позитивних дітей і підлітків та їх сімей», 
мультидисциплінарними командами денних 
клінік, заснованих у Румунії в містах Бакау, Брашов, 
Бухарест, Констанца, Галаць, Петрошань.

Будь-яка частина цієї публікації може бути 
відтворена, але за умови обов’язкового по-
силання на видання та ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ».

Румунська організація «Romanian Angel Appeal» не 
несе відповідальності за можливе навмисне або 
ненавмисне неправильне тлумачення оригіналу 
румунської брошури, яке може виникнути 
внаслідок перекладу українською мовою.

Викладені у брошурі погляди є поглядами 
організації, що видала цю брошуру, і не можуть 
розглядатись як погляди Фонду Олени Франчук 
«АНТИСНІД», СНІД-фонду Елтона Джона та 
Британського Фонду «Big Lottery».

Розкриття ВІЛ-позитивного статусу вашій дитині. 
Брошура для батьків. – К., 2009. – 40 с.

 © BБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», 2009.
 © Romanian Angel Appeal Foundation, 2009.

Видання здійснено 
в рамках реалізації 
проекту «Покращення 
життя ВІЛ-позитивних 
дітей та їх сімей», 
який впроваджується 
Всеукраїнською 
благодійною організацією 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» у партнерстві з 
Фондом Олени Франчук 
«АНТИСНІД», СНІД-
фондом Елтона Джона та 
румунською організацією 
«Romanian Angel Appeal», 
за фінансової підтримки 
СНІД-фонду Елтона 
Джона, Британського 
Фонду «Big Lottery» та 
Фонду Олени Франчук 
«АНТИСНІД».

Друк ТОВ «Інжиніринг»
Наклад 1500 шт.

Харківське обласне відділення 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, 32, к. 8
8 (057) 751 20 03
plwh_solidity@ukr.net

Благодійна Асоціація «Світло надії»
36000, м. Полтава, вул. Артема, 28-А
8 (0532) 50 85 99, 8 (0532) 60 60 81
www.svitlonadii.org.ua
deti.svitlo@gmail.com

Благодійний Фонд «Донбас проти СНІДу дітей»
Донецька обл., 86121, м. Макіївка, вул. Тореза, 2
8 (050) 686 61 27
orionluda@mail.ru

Благодійна організація 
«Благодійний фонд «Життя триває» 
Запорізька обл., 72312, м. Мелітополь, 
пл. Перемоги, 3, оф. 810
8 (06192) 6 67 20
olgaegorova@i.ua

Громадська організація «Сонячне коло»
65102, м. Одеса, вул. 1-ша Сортувальна, 34-А
8 (048) 718 68 27
solnechnii.krug@mail.ru

Севастопольська міська благодійна організація 
«Гавань плюс» 
99003, м. Севастополь, вул. Комуністична, 40, каб. 1
8 (0692) 55 21 82, 8 (0692) 94 63 65
www.havenplus.sevsky.net 
gavan.plus@gmail.com




