
Pomoc w kryzysie i sytuacji przemocy: 

116 111  

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

 www: http://www.116111.pl/ 

 czynny: od poniedziałku do soboty w godz. 12—20 

 koszt połączenia: połączenie bezpłatne 

  

800 120 148 

 Anonimowa policyjna linia specjalna 

 www: brak, czynny: całą dobę 

 koszt połączenia: połączenie bezpłatne 

 

22 668 70 00  

 Warszawska „Niebieska Linia” 

 www: http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=telefoniczna 

 czynny: w dni powszednie w godzinach 14—22 

 koszt połączenia: brak danych 

 

116 123 

 e-Poradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP 

 www: http://www.116123.info/ 

 czynny: w dni powszednie w godzinach 14—22 

 koszt połączenia: brak danych 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 

 Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Poradnia Leczenia uzależnień  (22) 755 93 04 

Poradnia Zdrowia Psychicznego (22) 755 91 28  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Ul. Bałtycka 30 Grodzisk Mazowiecki telefon 755 55 74 
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Poradnia Terapeutica Milanówek  

Ul. Spacerowa 1A Milanówek telefon 506 626 434 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS 

Ul. Szkolna 2c Grodzisk Mazowiecki telefon 507 138 788 

 

Zapobieganie HIV/AIDS 

Ryzykowne zachowania to zachowania, w trakcie którego można zakazić się HIV. 

Należą do nich: 

 kontakty seksualne, 

używanie niesterylnego sprzętu do przekłuwania skóry i/lub wstrzykiwania czegokolwiek, 

kontakt z krwią oraz 

zakażenia drogą wertykalną (z zakażonej matki na dziecko). 

RYZYKOWNE ZACHOWANIE SEKSUALNE to każdy rodzaj seksualnego kontaktu, w trakcie którego 

błona śluzowa (na czubku penis przy ujściu cewki moczowej, w odbycie, w pochwie, oku, nosie, jamie 

ustnej czy w drobnych uszkodzeniach skóry) jednej osoby styka się z krwią, spermą bądź wydzieliną 

pochwy drugiej. 

Poziom ryzyka zależy od: 

 rodzaj potencjalnie zakaźnego płynu, który ma kontakt z błoną śluzową; najbardziej zakaźne 

są krew i sperma; 

 ilość płynu – im większa ilość płynu tym potencjalnie większe ryzyko kontaktu z większą 

powierzchnią błony śluzowej; 

 powierzchnia kontaktu śluzówki z materiałem potencjalnie zakaźnym – im większa 

powierzchnia kontaktu tym większe ryzyko przeniknięcia wirusa do krwioobiegu; 

 czas kontaktu – dłuższa ekspozycja śluzówki na materiał zakaźny (np. spermę) znacząco 

zwiększa ryzyko zakażenia; 

 istnienie uszkodzeń w obrębie śluzówki narządów płciowych, jamy ustnej, odbytu; 

 poziom wiremii – ryzyko zakażenia zwiększa się, gdy partner zakażony HIV ma wysoki 

poziom wiremii we krwi: 1. bezpośrednio po zakażeniu przez okres około dwóch tygodni, 2. 

w momencie przerwania przyjmowaniu leków antyretrowirusowych, gdy bardzo szybko 

zwiększa się tempo i ilość replikacji HIV w komórkach CD4, 3. w momencie znacznego 

obniżenia poziomu odporności; niewykrywalna wiremia we krwi nie musi oznaczać, że 

podobny jej niski poziom jest również w wydzielinach narządów płciowych; 

 liczba kontaktów seksualnych oraz praktykowane zachowania seksualne. 

  

Zapobieganie zakażeniu: 

– ABSTYNENCJA SEKSUALNA daje 100% gwarancji zdrowia 



– WZAJEMNA WIERNOŚĆ PARTNERÓW 

– PRAKTYKOWANIE BEZPIECZNIEJSZYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH 

        – stosunki koniecznie z użyciem prezerwatywy 

        – poznanie partnera przed stosunkiem (zwłaszcza aktywność i zwyczaje seksualne) 

        – wcześniejsza rozmowa o ryzyku HIV 

        – seks na trzeźwo 

        – ograniczenie liczby przygodnych kontaktów seksualnych 

        – wykonywanie badań na nosicielstwo 

        – korzystanie z renomowanych zakładów kosmetycznych i salonów tatuażu które do zabiegów 

stosują jednorazowe narzędzia 

  

W przypadku zagrożenia zakażeniem wirusem HIV lub nieznajomości swego statusu serologicznego 

oraz posiadaniu wielu partnerów seksualnych warto zrobić test na obecność wirusa 

Wiarygodny test na obecność wirusa można wykonać dopiero po 12 tygodniach od wystąpienia 

zachowania ryzykownego. Po kolejnych 12 należy wykonać test powtórnie. 

Badanie polega na pobraniu krwi, nie trzeba przystępować do badania na czczo. Wynik podawany 

jest następnego dnia roboczego.   

Przed ukończeniem 16 rż na badanie muszą wyrazić zgodę rodzice 

Między 16 a 18 rokiem życia zgodę wyrażają zarówno rodzice jak i sam badany 

  

Gdzie wykonać test?   

  

W Warszawie przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działają dwa Punkty 

Konsultacyjno-Diagnostyczne, które oferują wykonanie BEZPŁATNYCH i ANONIMOWYCH badań w 

kierunku HIV, połączonych z profesjonalnym poradnictwem około testowym: 

Ul. Nowogrodzka 82 wejście B II piętro 

Ul. Żelazna 79 

Pomoc i informacje można też uzyskać w Telefonie Zaufania HIV/AIDS: 22-692-82-26  

oraz na stronie internetowej WWW.aids.gov.pl 

 

Pomoc dla uzależnionych: 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 

 Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 

http://www.aids.gov.pl/


ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Poradnia Leczenia uzależnień  22) 755 93 04 

Poradnia Zdrowia Psychicznego (22) 755 91 28  

 

CENTRUM ODWYKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

 miasto: Warszawa 

 kod: 04-092 

 adres: ul. Zgierska 18A 

 telefon: (022) 813 27 65 

 www: www.centrumodwykowe.waw.pl 

 email: narkomania@centrumodwykowe.waw.pl 

 refundacja NFZ: tak 

 otwarty/zamknięty: otwarty i zamknięty rodzaj terapii: indywidualna i grupowa 

 Leczone uzależnienia: 

 alkohol: tak narkotyki: tak hazard: tak seks: nie 

 komputer i sieć: nie zakupy: nie praca: nie inne: tak 

 

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”  

miasto: Warszawa  

kod: 02-586 

 adres: ul. Dąbrowskiego 75A  

telefon: (022) 844-94-61, 669-544-344  

www: www.pozailuzja.pl  

email: pozailuzja@wp.pl  

forma własności: państwowy 

 refundacja NFZ: tak 

 otwarty/zamknięty: otwarty rodzaj terapii: indywidualna  

Leczone uzależnienia: 

 alkohol: tak narkotyki: tak hazard: tak seks: nie 

 komputer i sieć: tak zakupy: tak praca: tak inne: tak 
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mailto:narkomania@centrumodwykowe.waw.pl
http://www.pozailuzja.pl/
mailto:pozailuzja@wp.pl


 

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie 

 miasto: Warszawa 

 kod: 02-957 

 adres: ul. al. Sobieskiego 9 

 telefon: (+22) 4582-685 

 www: www.otu-ipin.wizytowka.pl   

 email: otu@ipin.edu.pl 

 forma własności: państwowy 

 refundacja NFZ: tak 

 otwarty/zamknięty: otwarty rodzaj terapii: indywidualna i grupowa 

 Leczone uzależnienia: alkohol: tak narkotyki: nie hazard: tak seks: nie komputer i sieć: tak 

zakupy: nie praca: nie inne: tak 

  

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 

 miasto: Warszawa 

 kod: 00-154 

 adres: ul. Dzielna 7 

 telefon: tel. 22 8311920 

 email: uzaleznienia@centrumzagorze.pl 

 forma własności:  

refundacja NFZ: tak 

 otwarty/zamknięty: otwarty rodzaj terapii: tak 

 Leczone uzależnienia: 

 alkohol: tak narkotyki: tak hazard: tak seks: tak 

 komputer i sieć: tak zakupy: tak praca: tak inne: tak 

 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  

miasto: Warszawa  
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kod: 01-211 

 adres: Ul. Kasprzaka 17  

telefon: 22 38 94 703, 22 38 94 809  

www: www.wolski.med.pl  

email: kancelaria@wolski.med.pl  

forma własności: państwowy 

 refundacja NFZ: tak 

 otwarty/zamknięty: otwarty rodzaj terapii: indywidualna  

Leczone uzależnienia: alkohol: tak narkotyki: tak hazard: tak seks: tak 

 komputer i sieć: tak zakupy: tak praca: tak inne: tak 
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