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Pracuje dla tych, którzy si´
zagubili, szukajà pomocy,
najcz´Êciej jednak drugiego
cz∏owieka, który doradzi
i wys∏ucha. Pomaga
w najbardziej delikatnej
strefie ludzkiego ˝ycia,
doradza i kieruje na w∏aÊciwe
tory. Gra˝yna Czubiƒska,
specjalistka poradnictwa
psychoseksualnego, goÊci∏a ju˝
na ∏amach „Dziennika”
zach´cajàc Czytelników
do korzystania z informacji
na tematy zwiàzane ze
zdrowiem i p∏ciowoÊcià. Teraz
z jej fachowej porady mo˝na
korzystaç tak˝e
za poÊrednictwem linii
telefonicznej i darmowego
komunikatora Skype.
Z dniem pierwszego sierpnia br. Gra˝yna Czubiƒska i Krystyna Walewska-Huseynov rozszerzy∏y charakter
dzia∏ania Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego, organizacji non profit, która odda∏a w∏aÊnie do dyspozycji polskich emigrantów przebywajàcych w stolicy Wielkiej Brytanii polskoj´zycznà infolini´ – telefon zaufania. Dzi´ki tej inicjatywie ka˝dy mo˝e
uzyskaç informacje przekazane
w przyst´pny sposób, niezb´dne
w rozwiàzywaniu zarówno indywidualnych, jak i partnerskich problemów
z zakresu szeroko poj´tego zdrowia
seksualnego.
– Niemal codziennie odbieram co
najmniej kilka telefonów od osób potrzebujàcych porady. Problemy najcz´Êciej dotykajà spraw ˝ycia codziennego, nieumiej´tnoÊci komunikowania si´, zdrad, kryzysów i k∏opotów ma∏˝eƒskich czy natury seksualnej, ale czasami równie˝ przemocy
domowej – choç zdecydowanie rzadziej. Nie brakuje i pytaƒ dotyczàcych kwestii zapobiegania cià˝y. Najcz´Êciej jednak, okazuje si´, mamy
k∏opoty ze zwyczajnymi mi´dzyludzkimi relacjami.
Od kiedy jesteÊmy organizacjà
o zarejestrowanej dzia∏alnoÊci mamy
wi´ksze szanse niesienia pomocy, status organizacji dzia∏ajàcej zgodnie
z prawem pomaga nam w rozmowach z ró˝nego rodzaju organizacjami czy w∏adzami poszczególnych
dzielnic, które próbujemy nak∏oniç
do wspó∏pracy i dofinansowania naszego Centrum – informuje Gra˝yna
Czubiƒska.
Jasnoniebieska Linia PCZS...
... jest linià p∏atnà tylko wed∏ug
standardowych stawek operatorów
sieci telefonicznych w Wielkiej Brytanii. Polskie Centrum Zdrowia
Seksualnego, choç posiada skromne
Êrodki na realizowanie swych statutowych celów, nie zarabia na prowadzeniu uruchomionej infolinii. Koszt
rozmowy jest zatem dla osoby jà nawiàzujàcej zawsze taki, jak ka˝da
inna tego typu standardowa rozmowa telefoniczna wykonywana w ramach us∏ug abonenckich lub „prepaid” w Wielkiej Brytanii.
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Jasnoniebieska
linia pomocy

Jasnoniebieska
Linia PCZS
jest czynna
w poniedziałki
i w piątki,
w godzinach od
19.00 do 21.00,
a także w soboty
od godz.13.00
do 15.00.
Wystarczy
zadzwonić
pod numer telefonu
stacjonarnego:
+44 (0) 20 32 866 722
lub bezpłatnie
przez komunikator
Skype: pczs_org.
Dodatkowe
informacje
są dostępne
pod adresem strony
internetowej:
www.pczs.org

– To rozwiàzanie jest powodowane realnà potrzebà uczynienia mo˝liwie jak najbardziej dost´pnà,
zw∏aszcza dla m∏odych Polaków
przebywajàcych w Londynie, wiedzy na temat zdrowia seksualnego,
w tym o: ryzykownych zachowaniach seksualnych i zapobieganiu zaka˝eniom chorobami przenoszonymi
drogà p∏ciowà. Tak samo wa˝nym elementem tej wiedzy jest bazujàca
na Êwiadomym planowaniu rodziny
i ró˝nych formach antykoncepcji profilaktyka rozwiàzaƒ ostatecznych,
do których zaliczana jest aborcja
– t∏umaczy Gra˝yna Czubiƒska.
Rosnàca liczba aborcji dokonywanych przez m∏ode Polki ˝yjàce
na Wyspach nie jest jednak jedynym niepokojàcym sygna∏em.
O czym nie mówi si´ cz´sto, to fakt
coraz wi´kszej liczby chorób wenerycznych wÊród emigrantów. Cz´sto
osoby zaka˝one, nie wiedzàc o zaka˝eniu, wracajà do Polski i tam przenoszà je na innych partnerów. Lekarze w kraju coraz cz´Êciej stajà
przed powa˝nym problemem leczenia tych niebezpiecznych dla zdrowia i ˝ycia schorzeƒ, coraz cz´Êciej
wyst´pujàcych u emigrantów
w zmutowanej formie, a przenoszonych drogà p∏ciowà. Niewiedza
i brak informacji zdajà si´ w tej kwestii odgrywaç kluczowà rol´.
Problem jednak jest zauwa˝any
nie tylko przez polskà stron´. Pytania dotyczàce p∏ciowoÊci emigrantów zadajà i Brytyjczycy. Polskie
Centrum Zdrowia Seksualnego nawiàza∏o wspó∏prac´ z University
College London, w ramach której
pomaga zbieraç informacje uzupe∏-

niajàce badania nad postawami seksualnymi i ˝yciem seksualnym osób
pochodzàcych z Europy Ârodkowej
i Wschodniej, zamieszka∏ych zaÊ
w Londynie.
– Badania te rozpocz´to w po∏owie tego roku. Efekty podj´tych

dzia∏aƒ b´dà z ca∏à pewnoÊcià przydatne nie tylko brytyjskiej stronie,
ale i polskiej. Dzi´ki nim b´dziemy
mieç podstaw´ do dalszych kroków,
∏atwiej te˝ b´dzie nam okreÊliç ich
kierunek. Bardzo zale˝y nam na pomocy Polaków w tych badaniach.
Wystarczy wype∏niç krótkà ankiet´
dost´pnà on-line, na stronie:
www.ucl.ac.uk/sallee, która przeznaczona zosta∏a dla m´˝czyzn i kobiet
powy˝ej 18 roku ˝ycia. Wype∏nienie
jej zajmuje tylko 10 minut, odpowiedzi sà anonimowe i ca∏kowicie poufne. Ustalenie to˝samoÊci osoby ankietowanej na podstawie udzielonych odpowiedzi nie jest zatem mo˝liwe. Wyniki zaÊ przyczynià si´
do uzyskania szerszego obrazu stanu
zdrowia seksualnego Polaków przebywajàcych na emigracji w Londynie – t∏umaczy Gra˝yna Czubiƒska.
•••
Zapotrzebowanie na psychoseksualne
poradnictwo przejawia si´ m.in. du˝ym zainteresowaniem artyku∏ami,
audycjami radiowymi czy akcjami informacyjnymi ze strony nie tylko m∏odych osób. O koniecznoÊci wspierania
i rozwijania dzia∏alnoÊci Centrum nie
trzeba nikogo przekonywaç. Oficjalnie inicjatyw´ Gra˝yny Czubiƒskiej
i Krystyny Walewskiej-Huseynov
rekomenduje m.in. Konsul Generalny RP Robert Rusiecki, zainteresowane sà równie˝ brytyjskiej wy˝sze
uczelnie i organizacje wspomagajàce
lokalnà s∏u˝b´ zdrowia, a tak˝e polscy przedstawiciele rad miejskich
na Ealingu czy Islingtonie. ■
Tekst i fot.:
Aleksandra WiÊniowska

Polskie Centrum Zdrowia
Seksualnego w Londynie
to organizacja non-profit, tworzona
przez pracujàce tu specjalistki
w zakresie zdrowia seksualnego.
Organizacja powsta∏a w obliczu stale
rosnàcego ryzyka zaka˝eƒ chorobami
przenoszonymi drogà p∏ciowà i równie
niepokojàcego wzrostu ryzyka
traktowania przez m∏odych ludzi
aborcji, jako jednej z metod

Gra˝yna Czubiƒska

antykoncepcji.

Stàd cel PCZS – placówki pomocowo-edukacyjne dla Polaków w Londynie
oraz realizacja w jej ramach zadaƒ z obszaru profilaktyki i terapeutyki
zdrowia seksualnego:
● udzielanie profesjonalnej pomocy w obr´bie seksuologii i psychologii
osobom oraz parom, rodzinom, które dotyka problem roz∏àki zwiàzany
z zarówno sta∏à, jak i czasowà emigracjà zarobkowà do Wielkiej Brytanii
● zapobieganie ryzykownym zast´pczym zachowaniom, profilaktyka
uzale˝nieƒ i infekcji przenoszonych tak˝e drogà p∏ciowà – m.in. HIV, HCV
(w tym rozwiàzywanie konfliktów nieuchronnie rodzàcych si´ w zwiàzkach
„na odleg∏oÊç”)
● minimalizowanie kosztów emocjonalnych roz∏àki oraz pomoc w podtrzymaniu
wi´zi partnerskich i rodzinnych (w tym te˝ zapobieganie rozwodom i trwa∏ym
rozpadom rodzin oraz zwiàzków partnerskich)
● nauka komunikacji w realiach poczucia alienacji i oddalenia od bliskich, a tak˝e
antykoncepcja i oÊwiata wià˝àca si´ ze Êwiadomym planowaniem cià˝y.

