BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA DLA OSÓB, KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁANIA EDUKACYJNE
W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ WIEDZY HIV/AIDS

l.p.

nazwa bloku tematycznego
1.
EPIDEMIOLOGIA
Epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie.
2.
PUNKTY KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNE
Przedstawienie analizy ankiet z punktów anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem.
3.
ZAGADNIENIA ETYCZNO - PRAWNE
Etyczno-moralne i prawne problemy AIDS.
4.
ASPEKTY MEDYCZNE
Diagnostyka zakażeń HIV. Rola i znaczenie testów w kierunku HIV.
Naturalny przebieg zakażenia HIV.
Infekcje przenoszone drogą płciową.
Zasady leczenia HIV/AIDS.
Zakażenia HIV u kobiet.
Systemy leczenia osób uzależnionych i zakażonych HIV/AIDS.
Zasady postępowania w szkole z dzieckiem zakażonym HIV.
Zasady udzielania pierwszej pomocy w szkole w kontekście HIV/AIDS.
5.
ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE
Omówienie wpływu sfery psychologicznej i społecznej na podejmowanie zachowań ryzykownych, zarówno w wymiarze
indywidualnym – jednostkowym, jak i w wymiarze społeczności.
Rola komunikowania się – jak rozmawiać na temat HIv/AIDS.
Przykłady pokazujące kształtowanie właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS.
Przedstawienie przykładów programów profilaktycznych.
Przedstawienie idei anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem oraz przedstawienie
doświadczeń z dotychczasowych działań w tym zakresie.
6.
WYBRANE ZAGADNIENIA Z SEKSUOLOGII
Analiza perspektywy dorastającego i dorosłego, definiowanie różnic, co wynika z tych różnic.
Analiza typowych błędów w realizowanych działaniach profilaktycznych.
Młodzież jako ważna grupa docelowa w działaniach profilaktycznych.
Relacja pomiędzy zachowaniami seksualnymi, a prawdopodobieństwem zakażenia.
Psychofizjologia zachowań seksualnych.
Odpowiedzialne partnerstwo.
Sytuacja kobiet w aspekcie problematyki HIV/AIDS.
Reguła szacowania ryzyka w kontaktach seksualnych.
7.
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych i ich wpływ na zachowania i zdrowie człowieka.
Klasyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych, legalnych i dopalaczy).
Informacje ogólne o mechanizmach uzależnień od środków psychoaktywnych.
Skuteczne, bezpieczne, zgodne z przepisami prawa postępowanie w sytuacji używania, posiadania i rozprowadzania
narkotyków przez młodzież.
Realizacja procedur interwencyjnych w placówce oświatowej (obowiązek ustawowy).
Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki?
Praca i umiejętności postępowania z osobą eksperymentującą z narkotykami.
Budowanie planu pomocy dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym.
Niechemiczne sposoby rozpoznawania zachowań pod wpływem narkotyków.
Zasady pomocy przed medycznej w przypadku zażycia narkotyków.
Rola szkoły i rodziców w walce z narkomanią. Gdzie szukać wsparcia?
8.
PRZEDSTAWIENIE HARMONOGRAMU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS
9.
SPOTKANIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ

