BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE HIV/AIDS
l.p.

nazwa bloku tematycznego

1.
ZAGADNIENIA ETYCZNO-PRAWNE
Etyczno – prawne problemy HIV/AIDS.
Przedstawienie polityki państwa w zakresie HIV/AIDS, w tym Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021.
Programy i dokumenty międzynarodowe w kontekście epidemii HIV/AIDS : strategia UNAIDS, polityka Komisji
Europejskiej, deklaracje międzynarodowe w kontekście HIV/AIDS.
2.
ASPEKTY MEDYCZNE
Epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie.
Diagnostyka zakażeń HIV. Rola i znaczenie testów w kierunku HIV.
Naturalny przebieg zakażenia HIV .
Profilaktyka przedekspozycyjna.
Ekspozycja zawodowa na HIV. Postępowanie poekspozycyjne.
Możliwości leczenia HIV/AIDS.
Zakażenia HIV u kobiet.
Przedstawienie najważniejszych problemów w opiece nad pacjentem zakażonym HIV oraz pacjentką w ciąży, podczas
porodu i połogu.
3.
NARKOTYKI
Klasyfikacja środków psychoaktywnych oraz opis ich działania.
Informacje ogólne o mechanizmach uzależnień od środków psychoaktywnych.
Praca i umiejętności postępowania z osobą eksperymentującą z narkotykami.
Zasady pomocy przedmedycznej w przypadku zażycia narkotyków.
Nowe zjawiska w zakresie uzależnień np. chemsex.
Działania w ramach redukcji szkód.
Budowanie planu pomocy osobie uzależnionej i jej bliskim.
4.
PROFILAKTYKA HIV/AIDS W POLSCE
Kampanie społeczne.
Nowe kanały/narzędzia dotarcia do odbiorców w profilaktyce HIV/AIDS – media społecznościowe: FB, Instagram,
Youtube (np. influencer, bloger, vloger), digital media (pre-roll, kampania display).
Przedstawienie przykładów programów profilaktycznych.
Psychologiczna praca z filmem nako metoda działań profilaktyki zakażeń HIV.
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 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 i mężczyzn w aspekcie problematyki HIV/AIDS.
Reguła szacowania ryzyka w kontaktach seksualnych
7.
SPOTKANIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ
Wybrane problemy dotyczące relacji osób zakażonych w społeczeństwie: w rodzinie, w szkole, w pracy, jak z nimi sobie
radzić.
Problemy w opiece nad osobą zakażoną.
Prawa i obowiązki osoby zakażonej.

