BEZPIECZNE WALENTYNKI

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne świeto zakochanych przypadające
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym - biskupem Terni
w Umbrii. Żył w III wieku w Cesarstwie Rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego.
Cesarz ów za namową swoich doradców (twierdzących, iż najlepszymi żołnierzami są
legioniści nie mający rodzin), zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki
małżeńskie. Biskup Walenty błogosławił jednak śluby młodych legionistów, tym samym
łamiąc zakaz. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie według legendy zakochał się w
niewidomej córce swojego strażnika, która ponoć pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok.
Gdy dowiedział się o tym cesarz, kazał zabić więźnia. Ten w przeddzień egzekucji wykonanej
14 lutego 269 r. napisał list do swojej ukochanej, podpisany "Od Twojego Walentego".
Zwyczajem w tym dniu stało się więc wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne.

Pod koniec lat 90-tych XX wieku w Polsce, o walentynkach można było poczytać tylko w
angielskich, czy amerykańskich książkach. Czasem była o nich mowa w filmach.
Z początkiem XXI wieku, zjawisko to staje się coraz bardziej powszechne
w naszym kraju. Stałym elementem walentynek jest wzajemne wręczanie sobie

walentynkowych ozdobnych karteczek. Już od początku lutego na sklepowych wystawach
pojawiają się serduszka i romantyczne bukiety, o walentynkach robi się głośno w prasie,
radio, telewizji i oczywiście w Internecie.
W parze z gorącymi uczuciami na pewnym etapie życia pojawia się również temat seksu.
Jeśli w życiu człowieka pojawia się seks, wówczas trzeba pamiętać, że istnieje też HIV.
Podczas kontaktu seksualnego możliwe jest przeniesienie zakażenia na partnera seksualnego.
HIV nie jest najbardziej zakaźnym wirusem, dzięki czemu nie każdy kontakt seksualny z
osobą zakażoną musi skończyć się przeniesieniem zakażenia na partnera seksualnego.

JAK MOŻNA SPRAWIĆ, ŻE SEKS BĘDZIE BEZPIECZNIEJSZY?
Jeśli oboje partnerzy są dla siebie pierwszymi w życiu partnerami seksualnymi i nie mieli
innego ryzyka zakażenia lub wykonali test w kierunku HIV i otrzymali negatywne wyniki, a
później są sobie wzajemnie wierni, wówczas ryzyko zakażenia HIV nie istnieje. Poza tymi
wyjątkami w dobie AIDS nie ma już bezpiecznego seksu – może być tylko bezpieczniejszy.
Bezpieczne są wszelkiego rodzaju kontakty intymne, w których nie dochodzi do penetracji,
do kontaktu z nasieniem, wydzielinami kobiecych narządów płciowych lub z krwią. Praktyki
seksualne, przy których nie dochodzi do kontaktu spermy lub krwi z błonami śluzowymi są
bezpieczne. Przeniesienie HIV przez nieuszkodzoną w widoczny sposób skórę jest
niemożliwe – skóra stanowi naturalną barierę chroniącą przed czynnikami chorobotwórczymi.
Całowanie się nie pociąga za sobą ryzyka przeniesienia zakażenia HIV. Ślina nie jest
materiałem zakaźnym.
Podczas stosunku płciowego pojawia się ryzyko zakażenia HIV. Zmniejszyć może je
znacznie konsekwentne i właściwe używanie prezerwatyw.
Konsekwentne używanie prezerwatyw daje niemal 100 proc. ochronę przed zakażeniem
(większą, niż daje wiele szczepionek). Zmniejsza także ryzyko przeniesienia innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową.
Przed nami "święto zakochanych" - czas romantycznych randek, podczas których łatwo jest
zapomnieć o całym świecie…dlatego w trosce o zdrowie warto zrobić bezpłatne i anonimowe
badanie w kierunku obecnosci wirusa HIV.

Aktualne adresy i godziny pracy PKD w Polsce znajdują się na stronie internetowej
www.aids.gov.pl w zakładce „Testy na HIV”.
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