
 
 

 
BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS 

l.p. nazwa bloku tematycznego 

1.   
EPIDEMIOLOGIA 

Epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie. 

2.   
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Programy i dokumenty międzynarodowe w kontekście epidemii HIV/AIDS : 

 Strategia UNAIDS, 

 Polityka Komisji Europejskiej 

 Deklaracje międzynarodowe w kontekście HIV/AIDS 

3.   
ZAGADNIENIA ETYCZNO-PRAWNE 

Etyczno – prawne problemy HIV/AIDS. 
Prawa pacjenta. 

4.   
ASPEKTY MEDYCZNE 

Diagnostyka zakażeń HIV. Rola i znaczenie testów w kierunku HIV. 
Naturalny przebieg zakażenia HIV a psychologiczne fazy infekcji HIV. 
HIV/AIDS i zdrowie psychiczne.  
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. 
Opieka ginekologiczna nad kobietami zakażonymi. 
Związek pomiędzy uzależnieniem i zakażeniem HIV.  
Systemy leczenia osób uzależnionych i zakażonych HIV/AIDS. 
Przedstawienie najważniejszych problemów w opiece nad pacjentem zakażonym HIV oraz pacjentką w ciąży, podczas 
porodu i połogu.  

5.   
PUNKTY KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNE 

Przedstawienie analizy ankiet z punktów anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem. 

6.   
ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE 

Lęk i stereotypy oraz ich wpływ na zachowanie się ludzi w świecie z HIV i AIDS ze wskazaniem na szczególnie istotne 
obszary z punktu widzenia profilaktyki, zapobiegania, realizacji praw człowieka i praw ludzi chorych oraz żyjących z HIV i 
AIDS. 
Przedstawienie idei anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem oraz doświadczeń 
z dotychczasowych działań w tym zakresie. 
Reakcja na sytuację związaną z ryzykiem zakażenia HIV, sytuacją testowania, otrzymaniem wyniku testu i jego 
konsekwencji.  
Rola doradcy pracującego w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym. 

7.   
WYBRANE ZAGADNIENIA Z SEKSUOLOGII 

Badanie własnych postaw wobec podstawowych zagadnień HIV/AIDS. 
Analiza rzeczywistych motywacji wpływających na ocenę sposobu zakażenia. 
Sytuacja kobiet w aspekcie problematyki HIV/AIDS. 
Reguła szacowania ryzyka w kontaktach seksualnych 
Problemy seksualne osób zakażonych. 
Zasady stosowania antykoncepcji przez osoby żyjące z HIV. 

8.   
NARKOTYKI 

Szczegółowa klasyfikacja. 
Opis działania. 
Podejście niestereotypowe – środki psychoaktywne legalne i dopalacze. 
Harm reduction, ustawy. 
Praca i umiejętności postępowania z osobą eksperymentującą z narkotykami. 
Budowanie planu pomocy dziecku, rodzinie. 

9.   
PRZEDSTAWIENIE HARMONOGRAMU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU  

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 

10.   
SPOTKANIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ 

 


