1 grudnia ,,Światowy Dzień Aids” oraz kampania społeczna
pod hasłem ,,Mam czas rozmawiać”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że Światowy Dzień
AIDS, corocznie obchodzony jest 1 grudnia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) od 1988 r.
Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Mam
czas rozmawiać”. Grupą docelową kampanii są rodziny wielopokoleniowe, osoby w różnym
wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową może dotyczyć.
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„Kampania „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” powstała, by stać się inspiracją
do dialogu międzypokoleniowego. Rozmowa o zdrowiu z rodzicami, dziadkami, dziećmi czy
wnukami może przynieść korzyści edukacyjne wszystkim - zarówno młodszym, jak i starszym.
Zwłaszcza kiedy za dobrymi chęciami idzie rzetelna wiedza. Jeśli matka podejmie z córką
dialog o bezpieczniejszych zachowaniach, a syn przestrzeże wyjeżdżającego do sanatorium
ojca, że wiek nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, być może uda się
ograniczyć liczbę zakażeń w populacji. To podstawowe założenie i zarazem cel kampanii” mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
To ważne, bo w Polsce nadal badamy się zbyt rzadko. Z cytowanych wcześniej badań
wynika, iż jedynie 5% populacji dorosłej przebadało się pod kątem HIV, a 4 % wykonywało
kiedykolwiek badanie w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową. W naszym kraju
w roku 2016 w punktach konsultacyjno-diagnostycznych wykonano około 31 tysięcy testów

w kierunku HIV. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku wykonano około 17 tysięcy
badań. W minionym roku, w samych tylko PKD wykryto 444 zakażenia. W bieżącym - już 409.
Państwowy Powiatowy Inspektor w Koninie:
 przypomina, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie można
bezpłatnie i anonimowo wykonać badania w kierunku HIV w dniach 1.12.2017r. oraz
8.12.2017r. w godzinach 16.00 - 20.00,
 informuje, że Obchody 1 grudnia 2017r. Światowego Dnia AIDS odbędą się w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
W ramach Akcji odbędą się:
- punkt informacyjno-edukacyjny na terenie miasta Sompolna,
- występy uczniów - inscenizacja profilaktyczna,
- prezentacja multimedialna- wykład nt. Profilaktyki HIV/AIDS - przedstawiciel PSSE
w Koninie,
- Quiz wiedzy - 5 grup - 4 - osobowe zespoły,
- podsumowanie konkursu na wykonanie filmu pt. ,,Krótki film o HIV” dla uczniów szkół ZSP
w Sompolnie,
- podsumowanie konkursu na plakat pt.: „HIV nie wybiera - Ty możesz”,
- podsumowanie Quizu wiedzy - wręczenie nagród.
Partnerami działań i fundatorami nagród dla uczniów biorących udział w Konkursach, Quizie
są:
- Starostwo Powiatowe w Koninie,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie oraz
- Urząd Gminy w Sompolnie.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Agnieszka Dybała - Kamińska

W załączeniu:
- Informacja prasowa #mam czas rozmawiać,
- spot radiowy #mam czas rozmawiać,
- http://wssepoz.nazwa.pl/ftpwsse/OZ/Materialy_HIV.zip
materiały do kampanii HIV/AIDS.
A.M-B.

