BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA W ZAKRESIE HIV/AIDS
DLA PRACOWNIKÓW LABORATORIÓW, PUNKTÓW KRWIODAWSTWA ORAZ INNYCH PLACÓWEK WYKONUJĄCYCH TESTY W KIERUNKU HIV

l.p.

nazwa bloku tematycznego

1.

ZAGADNIENIA ETYCZNO-PRAWNE
Etyczno – prawne problemy diagnostyki i leczenia HIV/AIDS w oparciu o wybrane przykłady.

2.

DIAGNOSTYKA
Zalecenia PTN AIDS odnośnie zasad testowania w kierunku zakażenia HIV w laboratoriach
diagnostycznych.
Procedury diagnostyczne w kierunku HIV.
Cechy i rodzaje testów diagnostycznych.
Techniki wykonywania testów.
Wybrane trudne problemy interpretacyjne w diagnostyce HIV.

3.

ASPEKTY MEDYCZNE
Epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie.
Naturalny przebieg zakażenia HIV – fazy infekcji HIV.
HIV/AIDS i zdrowie psychiczne.
Profilaktyka zakażeń HIV, w tym profilaktyka przedekspozycyjna PrEP.
Ekspozycja zawodowa na HIV. Postępowanie poekspozycyjne.
Infekcje przenoszone drogą płciową z uwzględnieniem WZW B i WZW C.
Możliwości leczenia HIV/AIDS.
Zakażenia HIV u kobiet.
Zasady procedur leczniczych zmniejszających ryzyko zakażeń z matki na dziecko.
Przedstawienie najważniejszych problemów w opiece nad pacjentem zakażonym HIV oraz
pacjentką w ciąży, podczas porodu i połogu.

4.

ASPEKTY DOTYCZĄCE PORADNICTWA OKOŁOTESTOWEGO
Omówienie systemu anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem
okołotestowym, prowadzonym w punktach konsultacyjno-diagnostycznych w Polsce.
Warsztaty z poradnictwa okołotestowego dostosowanego do pracy w laboratorium i innych
placówkach wykonujących testy w kierunku HIV/AIDS – wydawanie reaktywnego testu
przesiewowego oraz dodatniego, nieokreślonego i ujemnego testu potwierdzenia.
Lęk i stereotypy oraz ich wpływ na zachowanie się ludzi w świecie z HIV i AIDS.

5.

BADANIE POSTAW WOBEC ZAGADNIEŃ HIV/AIDS – WYBRANE ZAGADNIENIA Z SEKSUOLOGII
Analiza rzeczywistych motywacji wpływających na ocenę sposobu zakażenia.
Sytuacja kobiet i mężczyzn w aspekcie problematyki HIV/AIDS.
Reguła szacowania ryzyka w kontaktach seksualnych.
Problemy seksualne osób zakażonych.
Zasady stosowania antykoncepcji przez osoby żyjące z HIV.
Wybrane aspekty interwencji kryzysowej i teoretyczne podstawy pomocy psychologicznej – w
oparciu o wybrane przykłady udzielonej pomocy psychologicznej.

6.

NARKOTYKI
Klasyfikacja (w tym: środki psychoaktywne legalne i dopalacze). Opis działania.
Chemsex – nowe substancje psychoaktywne: polityka i praktyka.
Harm reduction, ustawy.

7.

SPOTKANIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ
Wpływ HIV/AIDS na codzienne życie człowieka.

