SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez
inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów
profilaktycznych prowadzonych metodami
aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem
szkoleń i certyfikacji specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji
specjalistów (np. konsultantów, doradców,

WSKAŹNIKI
2012
liczba kampanii
-2
− liczba podmiotów realizujących zadanie - realizatorzy
Programu oraz ich
partnerzy
− liczba programów oraz inicjatyw
-6
− liczba podmiotów realizujących
- realizatorzy
zadanie
Programu oraz ich
partnerzy
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

-3
- 76
-3

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

-5
- ponad 1000
-5

−
−

−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców

2013
-1
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy
-4
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy

2014
-4
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy
-1
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy

2015
-3
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy
-1
- realizatorzy
Programu
oraz ich
partnerzy

2016
-1
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy
-1
- realizatorzy
Programu oraz
ich partnerzy

-5

-3

-5

-5

−
−

1

-4
- 302

7.

8.

ZADANIE
edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród
ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne

9.

WSKAŹNIKI
−
−

2012

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych
do grup docelowych (społecznych i zawodowych)
różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom
seksualnym tych kobiet

−

12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże

−

−

2013

2014

-7
- łącznie: 446382
szt.

-7
- łącznie:
565114 szt.

-9
- łącznie:
664889 szt.

- 10
- łącznie:
775850 szt.

- 12
- łącznie:
652931 szt.

- strona
internetowa
Centrum: ok 250
tys.
- Telefon
zaufania: 9570
- Poradnia
internetowa:
4272
- inne projekty: 8

- strona
internetowa
Centrum: ok
250 tys.
- Telefon
zaufania: 9006
- Poradnia
internetowa:
4404
- inne projekty:
14

- strona
internetowa
Centrum: ok
250 tys.
- Telefon
zaufania: 8394
- Poradnia
internetowa:
3308
- inne projekty:
16

- strona
internetowa
Centrum: ok
250 tys.
- Telefon
zaufania: 8083
- Poradnia
internetowa:
974
- inne
projekty: 13

- strona
internetowa
Centrum: ok
250 tys.
- Telefon
zaufania:
11753
- Poradnia
internetowa:
865
- inne
projekty: 8

liczba tytułów
nakład

2015

Patrz realizacja zadania nr 7

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

liczba odbiorców

- 16 konsultantów

2

- 6 publikacji
- 1170092 szt.
- 1 - kampania
społeczna
skierowana do
środowisk
medycznych
(patrz zad. 1)
- 2 spotkania

2 - kampania
społeczna
skierowana do
środowisk
medycznych
(patrz zad.1)

- 3 publikacje

- 2 publikacje
- 128570 szt.
- 1 - kampania
społeczna
skierowana do
środowisk
medycznych
(patrz zad. 1)
- 2 publikacje

2016

ZADANIE
obowiązku proponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV

WSKAŹNIKI
−

nakład

13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w
zakresie specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu
i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii
HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego,
prowadzone także z wykorzystaniem tradycyjnych i
nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w
ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV

−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS,
przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku

−

−

2012
wojewódzkich

2014
2015
2016
- nakład łącznie: - nakład
151981 szt.
łącznie:
- 1 spotkanie
128570 szt.
ekspertów
-przedstawiciele
środowisk
medycznych
- 16 urzędów
wojewódzkich
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu
opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem określa poszczególne
elementy opieki medycznej sprawowanej w zakładach opieki zdrowotnej, mającej na celu
uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka.
Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne w
zakresie perinatalnej transmisji HIV pod przewodnictwem dr. hab. Tomasza Niemca
zalecają aby wszystkim kobietom ciężarnym proponować badanie w kierunku HIV podczas
pierwszej wizyty u lekarza położnika-ginekologa.

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

2013
ekspertów
przedstawiciele
środowisk
medycznych

- 3 publikacje
- 2 publikacje
- nakład
- nakład
łącznie: 151981 łącznie:
szt. (patrz zad.
128570 szt.
12)
(patrz zad. 12)
Patrz realizacja zadania nr 7
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ZADANIE
HIV w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okolotestowego w ramach świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową i
edukacji seksualnej w ramach podstawy programowej
na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym
działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego

−

−

liczba analiz

22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i
wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

2014

2015

2016

−

Kampanie Krajowego Centrum ds. AIDS miały na celu podniesienie poziomu wiedzy nt.
HIV/AIDS oraz odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz zdrowie partnera m.in. poprzez
poznanie swojego statusu serologicznego.
Materiały/inne formy wydawnicze związane z kampaniami, publikacje propagowały
również adres strony internetowej Centrum oraz adresy PKD w całej Polsce.

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
−
−

−

-2
dodatkowo:
analiza projektów
-1

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia
specjalizacji w zakresie diagnostyki i terapii HIV/AID

2013

−

2. Podsumowanie.

4

-3
dodatkowo:
analiza
projektów - 1

- 10
dodatkowo:
analiza
projektów - 2

-8
dodatkowo:
analiza
projektów - 5

-2
dodatkowo:
analiza
projektów - 3

W I obszarze Krajowe Centrum ds. AIDS realizowało zadania w zakresie: kampanii medialnych, obchodów Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, obchodów Światowego Dnia AIDS, szkoleń, programów
profilaktycznych, opracowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, dostępu do informacji o HIV/AIDS, promowania testowania w kierunku HIV.
Najwyższa Izba Kontroli (www.nik.gov.pl/plik/id,8675,vp,10792.pdf) w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że skuteczna realizacja zapobiegania zakażeniom HIV będzie możliwa wyłącznie w
przypadku zapewnienia finansowania na odpowiednim poziomie wydatków przeznaczanych na szeroko rozumianą profilaktykę. Zwiększenie w kolejnych latach udziału środków przeznaczanych na
profilaktykę w ogólnej kwocie wydatków ponoszonych na zadania Krajowego Programu jest zasadne. Zapoczątkowany w latach ubiegłych proces zmian świadomości społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS
i promocji podejmowania prozdrowotnych zachowań powinien być nadal kontynuowany.
Profilaktyka zakażeń przenoszonych drogą płciową stanowi kolejne wyzwanie - Polacy nie mają podstawowej wiedzy w tym zakresie, nie znają dróg zakażenia, objawów choroby, nie wykonują badań w
kierunku ZPDP, nie stosują profilaktyki.
Wskazane jest zwiększenie zainteresowania mediów lokalnych i ogólnopolskich rzetelnym przekazem na temat HIV/AIDS.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji
szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych
w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań
ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących anonimowe i
bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem
około testowym, wg obowiązujących standardów Krajowego
Centrum ds. AIDS

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
−

−

liczba PKD oferująca diagnostykę w
kierunku STI

5

2012
-4
- kilka tysięcy
- kilka tysięcy

2013

-3
- kilka tysięcy
- kilka tysięcy

- 31
- 31092
- 31092
- 30085
- 359

2014

2015

2016
-2
- ponad
1000

-1
- ok. 20000

- 32
- 33271
- 33271
- 32306
- 381

- 31
- 32197
- 32197
- 31047
- 378

- 30
- 29333
- 29333
- 28907
- 428

- 29
- 30832
- 30832
- 27005
(testy
standardo
we) oraz
3837
testów
szybkich)
- 444

ZADANIE
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry, seksuologa,
ginekologa, wenerologa, prawnika, pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie)
do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród osób o zwiększonym poziomie ryzykownych
zachowań, poprzez: strony internetowe, telefony zaufania,
Telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory,
materiały informacyjno – edukacyjne, inne

9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem:
programów wymiany igieł i strzykawek, programów
readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking itp)

10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w diagnostyce
zakażeń HIV

−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych usług/konsultacji
liczba ankiet
raport z analizy ankiet

nakład
liczba PKD biorących udział w
zbieraniu danych
− liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i
rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele
programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

- 1500
-1

- 1249
-1

- 5283
-2

- 8685
-1

- 29089
-1

- 31

- 32

- 31

- 30

- 29

- 50 (p. prawne)

- 46 (p.
prawne)
- 46 (p.
prawne)

- 30 (p.
prawne)
- 30 (p.
prawne)

- 14 (p.
prawne)
- 13 (p.
prawne)

- 8 (p.
prawne)
- 8 (p.
prawne)

−
−

2. Podsumowanie.

6

- 46 (p. prawne)
-1
- 8783

Przystąpienie do
projektu COBA
TEST

-4

Realizacja
projektu COBA
TEST

W II obszarze Krajowe Centrum ds. AIDS realizowało zadania w zakresie: edukacji i programów z zakresu redukcji szkód, działalności informacyjnej i edukacyjnej, działalności punktów konsultacyjnodiagnostycznych (PKD), zbierania danych epidemiologicznych z PKD, opracowania i druku materiałów informacyjnych, promocja szybkich testów.
Profilaktyka i zmiany postaw i zachowań ludzkich (w tym wobec HIV/AIDS) wymaga skutecznego przekazu. Wskazana jest dalsza diagnoza problemu (w celu skierowania działań prewencyjnych do
konkretnych populacji), systematyczne prowadzenie badań behawioralnych i społecznych, które umożliwiłyby identyfikację zagrożeń i zjawisk, co pozwoliłoby na podjęcie adekwatnych działań w tym
zakresie i odpowiednią reakcję na trendy.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób
zakażonych HIV w zakresie kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz akceptacji w środowisku
osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami
zakażonymi HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już
istniejących organizacji pozarządowych zrzeszających osoby
zakażone z HIV i chore na AIDS, ich rodziny i bliskich
działających na rzecz grupy docelowej oraz działających na
rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów,
skierowanych do osób zakażonych HIV, ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez
realizację programów promujących postawy wolne od

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
−
−

7

2012

2013

2015

2014

-3

-3

-3

-2

- 452

- 417

- ponad 350

- 326

-7
-7
- ponad 300

-4
-4
- 306

-7
-6
- 489

-4
-4
- ponad 200

2016

-8
-8
- ponad
1000

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

2013

2015

2014

2016

uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
przez instytucje rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i
leczenia zakażeń oportunistycznych, zgodnie z
międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej
wykonywanej przez certyfikowane laboratoria monitorującej
zakażenia HIV, prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób
współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej
opieki medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do
potrzeb osób żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej
profilaktyki, diagnostyki i leczenia w ramach systemu ochrony
zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager)
działań w zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie
HIV/AIDS

−
−

-5

liczba akcji/informacji
liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono
wsparcie
−
liczba placówek prowadzących
leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem
ARV
−
liczba przeprowadzonych
aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

-2

-5

-3

−
−

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających
opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających
opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań
naukowych

8

- 21

- 21

- 21

- 22

- 22

- 6297

- 7110

- 7881

- 8606

- 9537

ZADANIE
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca
ujednoliconej procedury postępowania związanego z
ekspozycją na zakażenie HIV

−
−
−
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i innych
grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami
ciężarnymi żyjącymi z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet
ciężarnych żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi
z HIV oraz urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w
szczególności poprzez diagnostykę w kierunku HIV, realizację
indywidualnego programu szczepień ochronnych

−
−
−
−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla
osób wchodzących w dorosłość

−

WSKAŹNIKI
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych
aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z
HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych
aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z
HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez
matki z HIV
liczba dzieci zakażonych
wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących
opiekę specjalistyczna dla dzieci
zakażonych HIV oraz urodzonych
przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących
opiekę specjalistyczna dla osób
wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2015

2014

2016

- 20
- 282

- 20
- 273

- 20
- 242

- 20
- 232

- 20
- 159

- 78

- 67

- 57

- 55

- 52

- 19
- 52

- 19
- 49

- 19
- 47

- 20
- 38

- 20
- 41

- 118
- 19

- 113
- 19

- 112
- 19

- 113
- 20

- 111
- 20

W III obszarze Krajowe Centrum ds. AIDS realizowało zadania w zakresie: wsparcia osób żyjących z HIV/AIDS oraz realizacji programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce”.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe, którymi dysponowało Krajowe Centrum ds. AIDS, przeznaczane na szeroko pojmowaną profilaktykę HIV/AIDS oraz wsparcie dla osób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich liczba programów/inicjatyw była ograniczona. Problem epidemii HIV/AIDS jest problemem zdrowotnym, społecznym i psychologicznym. Wskazane jest realizowanie
programów ukierunkowanych na wielotorowe wsparcie osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Celem głównym programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS przez
zapewnienie leczenia antyretrowirusowego.
Leczenie antyretrowirusowe jest terapią przewlekłą, prowadzoną do końca życia. Oznacza to, że raz rozpoczęte leczenie nie może być przerywane. Sprawdzoną w ciągu 15 lat realizacji metodą
zapewnienia pełnej ciągłości jest system terapii prowadzonej w ramach Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia.
Nadrzędnym celem Programu leczenia ARV jest zapewnienie jednolitej dostępności terapii ARV dla wszystkich pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce. Jest to leczenie ratujące życie, a
w przypadku niektórych chorób definiujących AIDS jest to jedyna metoda skutecznego leczenia. Odpowiednio wcześnie zastosowane staje się profilaktyką tych chorób.
Od początku Programu leczenia ARV obserwowana jest tendencja wzrostu liczby pacjentów wymagających włączenia do leczenia antyretrowirusowego ze wskazań życiowych. Obserwowany
aktualnie średni roczny przyrost wynosi ok. 11%.
Zgodnie z najnowszymi światowymi rekomendacjami leczenie antyretrowirusowe jest również bardzo ważnym elementem profilaktyki zakażeń HIV w populacji ogółu społeczeństwa – zakaźność
pacjentów leczonych antyretrowirusowo znacząco zmniejsza się.
Wczesne wykrycie zakażenia HIV oraz terapia ARV stanowią podstawowe narzędzia w walce z szerzeniem się zakażeń wertykalnych (dziecka od matki). Dzięki systematycznie prowadzonemu
Programowi leczenia ARV odsetek zakażeń wertykalnych spadł do poniżej 1%. Leczenie ARV dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także leczenie noworodków i niemowląt urodzonych przez
matki zakażone HIV (profilaktyka zakażeń wertykalnych u noworodków) było prowadzone zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS oraz standardami międzynarodowymi.
Istotnym elementem profilaktyki HIV/AIDS jest farmakologiczna profilaktyka poekspozycyjna. Jest ona w ramach Programu leczenia ARV bezpłatna dla pacjentów. W trakcie realizacji Programu
leczenia ARV nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia HIV u osób, które uległy ekspozycji (od 2009 r. wypadkowej pozazawodowej).
Dzięki koncepcji zwiększenia nadzoru farmakoekonomicznego poprzez wprowadzenie kosztu realizacji programu w przeliczeniu na jednego pacjenta na jeden miesiąc, możliwe stało się ograniczenie
całościowych kosztów realizacji Programu leczenia ARV, przy jednoczesnym utrzymaniu indywidualizacji doboru terapii ARV.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w
obszarze HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
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2012
-3

2013
-3

2015

2014
-3

-3

2016
-3

ZADANIE
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV

−
−

4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego

−

5. udział w programach pomocy rozwojowej

−

6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−

−

−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−

−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających
osoby żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu
polityki międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

WSKAŹNIKI
liczba projektów z udziałem
Polski
liczba międzynarodowych działań
operacyjnych z udziałem Polski
liczba odbiorców projektów i
działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z
realizacją projektów
liczba bilateralnych
projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach
regionu Europy Środkowej i
Wschodniej
liczba programów realizowanych
przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji
pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących
w planowaniu, tworzeniu i
koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem
organizacji pozarządowych

11

2012
-1

2013
-4

2015

2014
-4

-1

2016
-1

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
9.

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−
−
−
−
−

13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

-

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do
świadczeń medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście
HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych wytycznych w tym
obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób
żyjących z HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach
naukowych, społecznych i medialnych skierowanych do osób
żyjących z HIV i organizacji pacjenckich

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2015

2014

2016

liczba podjętych inicjatyw
liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z
wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego
liczba raportów i publikacji
międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
liczba projektów/inicjatyw z
udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z
udziałem z Polski

-1

-1

-1

-1

-1

liczba działań w zakresie
promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na
temat praw człowieka
liczba dokumentów wynikających
z międzynarodowych zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych,
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji
pokonferencyjnych

-7

-5

-4

-3

-3
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2. Podsumowanie.
W IV obszarze Krajowe Centrum ds. AIDS realizowało zadania w zakresie: polityki międzynarodowej np. przewodnictwo Polski w PCB UNAIDS, udziału w projektach międzynarodowych, udziału przedstawiciela
Centrum w międzynarodowych wydarzeniach naukowych, społecznych i medialnych prowadziło sprawozdawczość międzynarodową na potrzeby UNAIDS, ECDC, WHO, odbywały się wizyty studyjne.
Na forum międzynarodowym Polska, dzięki swojej aktywności w zakresie HIV/AIDS, jest postrzegana jako równorzędny i znaczący partner. Działania i doświadczenia Polski
w kontekście zapobiegania HIV/AIDS (m. in. działanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych, leczenie ARV) stanowią podstawę do wymiany najlepszych praktyk z partnerami międzynarodowymi.
Polska ma znaczący udział i wkład merytoryczny w projekty międzynarodowe. Wskazana jest stała wymiana doświadczeń oraz aktywny udział w projektach zarówno na poziomie krajowym, jak i
międzynarodowym.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz jego
upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących
badania określających standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na
temat zbierania danych epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących
badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie
jakości zbierania i raportowania danych epidemiologicznych
oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS w zakresie
ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych
epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę
szczegółowych problemów epidemii HIV/AIDS w Polsce

−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

liczba placówek wykonujących
badania zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń
w relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
liczba osób zakażonych, które
zmarły

13

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

−

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do
wymogów sprawozdawczości międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących
struktury i działalności zespołów wojewódzkich ze względu
na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i
koordynacja zadań na poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji
Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych
harmonogramów rocznych i sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w
odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej, opracowanie
wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów
lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na
poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej
pozyskaniu danych od podmiotów realizujących Program) do
potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie
informatycznej bazy danych oraz udostępnianie informacji
realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w
zakresie ograniczania zakażeń HIV oraz udzielanej pomocy
osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o

- opracowanie dokumentu

-1

-1

-1

-1

-1

liczba formalnie powołanych
zespołów
−
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu
−
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych
województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy
dla gmin i samorządów
wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

-2
- 16

-1
- 16

-2
- 16

-2
- 16

−

- liczba i rodzaj realizowanych
programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów
−
−

14

-2

-2

-2

-1
-2

- praca ciągła

- praca ciągła

- praca ciągła

- praca ciągła

- praca
ciągła

- praca ciągła

- praca ciągła

- praca ciągła

- praca ciągła

- praca
ciągła

-2

ZADANIE
zjawisku HIV/AIDS ze źródeł wtórnych (raporty własne
instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach
docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych,
itp. dostosowane do potrzeb w ramach realizacji Programu
13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu
problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS poprzez
prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−

WSKAŹNIKI
zainteresowanych informacjami o
HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i
postaw społecznych
analiza wskaźników jakości życia
osób żyjących z HIV/AIDS

−

liczba badań

−

sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych
badaniem

−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

- 269

- 249

- 468
-2

- 743
-2

- 226
-3

-3
- 21

-3
- 21

-3
- 21

-3
- 22

-3
- 22

- 6297
- 39
- 265 368 tys.
- 19

- 7110
- 37
- 280 076 tys.
- 19

- 7881
- 32
- 272 780 tys.
- 19

- 8606
- 32
- 289 785 tys.
- 20

- 118

- 113

- 112

- 113

- 9537
- 31
- 437 227
tys.
- 20
- 111

2. Podsumowanie.
W V obszarze Krajowe Centrum ds. AIDS realizowało zadania w zakresie: szkolenia dla realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, konferencje/spotkania
przedstawicieli Zespołów ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, badań społecznych, funkcjonowania systemu Elektronicznej Bazy Monitoringowej,
funkcjonowania systemu Internetowej Bazy Leków, monitoringu mediów.
Dane epidemiologiczne ilościowe dotyczące HIV/AIDS w Polsce, w porównaniu do innych krajów, nawet krajów europejskich, świadczą o stabilnej sytuacji. Natomiast koncentracja HIV w ostatnich
latach w określonych populacjach może budzić niepokój. Zdecydowana większość zakażeń HIV odnotowywana jest wśród mężczyzn, szczególnie mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z
mężczyznami (MSM). Zwraca również uwagę fakt, że wzrost ten dotyczy głównie populacji w wieku 25–44 i osób młodszych.
Wg danych z NIZP-PZH liczba badań w kierunku HIV (poza systemem krwiodawstwa) wzrasta, co świadczy o poprawiającej się dostępności badań i potrzebie ich wykonywania. Należy jednak
stwierdzić, że liczba osób testujących się pozostaje na dość niskim poziomie, ok. 5 na 1 000 rocznie, co przekłada się na wciąż niezadowalający odsetek osób, które kiedykolwiek w życiu testowały się
w kierunku HIV.

15

Problemem wśród Polaków pozostaje brak odniesienia ryzyka zakażenia HIV do własnej osoby, a co za tym idzie zbyt mała świadomość konieczności poznania własnego statusu serologicznego
(rozważenia wykonania testu w kierunku HIV).
Istotnym ograniczeniem jest brak możliwości oceny czy wzrost nowo rozpoznanych zakażeń jest spowodowany zwiększającą się liczbą osób badanych w kierunku HIV czy też większą liczbą nowo
wykrytych zakażeń. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z oboma tymi procesami. Wskazane jest poszerzenie rutynowego monitorowania epidemii HIV w Polsce, co najmniej o analizę wzorców
testowania.

16

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

ZADANIE
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−

liczba tytułów

−

nakład

−
−

liczba odbiorców
nakład

−

statystyki odwiedzin stron internetowych

−

liczba konsultacji

−

liczba tytułów

2012

2013

2014

3

3

2015
7
14001

- nakład

2016
5
55100

953834
1391

1539

3476

3

3

7
316000

2
70000

2. Podsumowanie.
W ramach zwiększania dostępności do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu wśród ogółu społeczeństwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii prowadziło kilka stron internetowych m.in.: www.kbpn.gov.pl oraz www.cinn.gov.pl . Na stronach były publikowane materiały profilaktyczne: ulotki, broszury, plakaty oraz
programy profilaktyczne.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
2. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
3. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów

2012

2013
15

2014

2015

14

13

2016
12

- liczba odbiorców projektu
19402
−

liczba wejść na stronę

−

liczba porad

1505
760317

2342

−

liczba programów

−

liczba odbiorców programu

−

liczba wydanych igieł i strzykawek

−

liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich,
chusteczek lateksowych i lubrykantów

26

32

27

33

4072

3 382

3 516

4069

234215
26601

305586

276006

170876
24303

33

132339
3354

2. Podsumowanie.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wspiera rozwój programów o charakterze ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych poprzez finansowanie np. programów wymiany
igieł i strzykawek, party workingowe, dzienne świetlice dla czynnych użytkowników oraz programów wspierających leczenie substytucyjne. Corocznie Krajowe Biuro organizuje
ogólnopolskie konferencje dla programów redukcji szkód, które maja służyć m.in wymianie informacji pomiędzy programami, prezentacji najnowszych wyników badań, monitorowaniu
problemu używania narkotyków w iniekcjach.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

WSKAŹNIKI
−
−

2.

podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez
inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń i lęków

−

3.

kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym

−

2012

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących
zadanie

liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−

1

− konferencja
prasowa x1;
udział w XIX
konferencji
„Człowiek
żyjący z HIV w
rodzinie
i społeczeństwi
e” x1
− 18: GIS, 16
WSSE,
Fundacja Res
Humanae

2013

2014

− pismo do WSSE
dotyczące udzi
ału w realizacji
kampanii
„Znam
rekomendacje
PTN AIDS” x1
− 17:GIS, 16
WSSE
− udział w XX
konferencji
„Człowiek
żyjący z HIV w
rodzinie
i społeczeństwi
e” x1
− udział w
spotkaniu
realizatorów
programu x1
− 18: GIS, 16
WSSE,
Fundacja Res
Humanae

− pismo do WSSE
dotyczące udziału
w kampanii „Jeden
test. Dwa życia”
oraz przesłanie
publikacji x2
− 17:GIS, 16 WSSE
− udział w XXI
konferencji
„Człowiek żyjący z
HIV w rodzinie
i społeczeństwie”
x1
− udział w spotkaniu
realizatorów
programu x1
− 20: GIS, 16 WSSE,
Fundacja Res
Humanae, Fundacja
Edukacji społecznej,
Fundacja Pozytywni
w Tęczy

2015

2016

− udział
w spotkaniu
„Starość a HIV”
w PTH
− 20: GIS, 16
WSSE, PTH,
Fundacja
Edukacji
społecznej,
Fundacja
Studio
Psychologii
Zdrowia

− udział w XXIII
konferencji
„Człowiek żyjący
z HIV w rodzinie
i społeczeństwie”
x1
− 18: GIS, 16 WSSE,
Fundacja Res
Humanae

WSKAŹNIKI

ZADANIE
konferencje, seminaria, fora, wykłady
4.

5.

promocja i wdrażanie nowatorskich programów
profilaktycznych prowadzonych metodami aktywnymi,
skierowanych do odpowiednio wybranych grup
docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem
szkoleń i certyfikacji specjalistów

6.

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów
(np. konsultantów, doradców, edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych
do grup docelowych różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród
ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych
do grup docelowych (społecznych i zawodowych)
różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych
punktów informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV

2012

2013

2014

2015

2016

− ogół
społeczeństwa
− materiały
informacyjnoedukacyjne
zamieszczone
na stronie GIS
x4
− 2000 odsłon

− ogół
społeczeństwa
− materiały
informacyjnoedukacyjne
zamieszczone
na stronie GIS
x5
− 2000 odsłon

− ogół społeczeństwa
− materiały
informacyjnoedukacyjne
zamieszczone na
stronie GIS x5
− 2500 odsłon

− ogół
społeczeństwa
− materiały
informacyjnoedukacyjne
zamieszczone
na stronie GIS
x9
− 2650 odsłon

− ogół
społeczeństwa
− materiały
informacyjnoedukacyjne
zamieszczone na
profilu Facebook
x5
− 9886 odsłon

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących
zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

liczba odbiorców
− nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−
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12.

13.

14.

15.

16.

ZADANIE
kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom
seksualnym tych kobiet
promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże
obowiązku proponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w
zakresie specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu i
połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii
HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego,
prowadzone także z wykorzystaniem tradycyjnych i
nowych mediów
promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w
ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS,
przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów
zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okolotestowego w ramach świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową i
edukacji seksualnej w ramach podstawy programowej
na wszystkich poziomach kształcenia

WSKAŹNIKI

−
−

−
−

2012

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw
−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
−

3

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym działania
promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego

22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające
ze zobowiązań międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia
specjalizacji w zakresie diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz

2016

−

− przegląd projektu
uchwały RM
w sprawie
Harmonogramu
realizacji
Krajowego
Programu
Zapobiegania
Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS
opracowanego na
lata 2017-2021
x1

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W latach 2012-2016 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS realizowany był we wszystkich województwach i stanowił kontynuację działań podejmowanych przez
Państwową Inspekcję Sanitarną w latach 2007-2011. Działania podejmowane w zakresie profilaktyki HIV/AIDS były realizowane zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu. Główny
Inspektorat Sanitarny koordynował działania w zakresie HIV/AIDS. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia aktywnie uczestniczyli w realizacji corocznych obchodów
Światowego Dnia AIDS oraz prowadzili działania edukacyjne dla różnych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

4

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych
projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych
projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych
zakażeń
− liczba PKD oferująca
diagnostykę w kierunku STI
− liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych usług/konsultacji

−
−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

nakład
liczba PKD biorących udział w
zbieraniu danych
− liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)

10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
− liczba wydanych tytułów
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i
strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i
rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały
cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid
testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

6

2016

ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób
zakażonych HIV w zakresie kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz akceptacji w
środowisku osób najbliższych

3. realizacja programów wspierających aktywizację
zawodową

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami
i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już
istniejących organizacji pozarządowych zrzeszających
osoby zakażone z HIV i chore na AIDS, ich rodziny i
bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV, ich
rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
poprzez realizację programów promujących postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu
praw osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich przez instytucje rządowe, samorządowe oraz

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
− liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
− liczba kontynuowanych
programów
− liczba nowych programów
− liczba inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących
− liczba odbiorców
− liczba programów/inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących
− liczba odbiorców
− liczba szkoleń
− liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń

2012

−

−
−

−
−

liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

7

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
media

WSKAŹNIKI

9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym
udzielono wsparcie
−
liczba placówek
prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych
leczeniem ARV
−
liczba przeprowadzonych
aktualizacji
- liczba wprowadzonych
procedur

10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do
leczenia antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości
zgodnie z międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i
leczenia zakażeń oportunistycznych, zgodnie z
międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów
diagnostyki specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej
wykonywanej przez certyfikowane laboratoria
monitorującej zakażenia HIV, prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i
długoterminowej opieki medycznej

16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do
potrzeb osób żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej
profilaktyki, diagnostyki i leczenia w ramach systemu
ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager)
działań w zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych
HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie
HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca
ujednoliconej procedury postępowania związanego z

2012

−
−

- liczba certyfikowanych
laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek
zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych
opieką
− liczba placówek
zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych
opieką
- liczba koordynatorów
−

- liczba przeprowadzonych
badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i
innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami
ciężarnymi żyjącymi z HIV/AIDS

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku
kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi
zakażonymi z HIV oraz urodzonymi przez matki żyjące z
HIV, w szczególności poprzez diagnostykę w kierunku HIV,
realizację indywidualnego programu szczepień
ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki
specjalistycznej dla osób wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych
aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych
aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych
przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych
wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek
prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci
zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki
zakażone z HIV
− liczba placówek
prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób
wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na
celu wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych
praktyk w obszarze HIV/AIDS w oparciu o istniejącą
wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów
międzynarodowych uwzględniających między innymi
działania profilaktyczne, edukacyjne, badawcze w
obszarze HIV/AIDS (w tym badań naukowych) oraz
wymianę specjalistów

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV

4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w
regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z
wykorzystaniem m. in. mechanizmów Partnerstwa
Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach
naukowych, społecznych i medialnych

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem
Polski
− liczba wydanych
rekomendacji
− liczba projektów z udziałem
Polski
− liczba międzynarodowych
działań operacyjnych z
udziałem Polski
− liczba odbiorców projektów
i działań operacyjnych
− liczba publikacji związanych
z realizacją projektów
− liczba bilateralnych
projektów/inicjatyw
− liczba partnerów
zagranicznych
− liczba inicjatyw
− liczba działań podjętych w
ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
− liczba programów
realizowanych przez Polskę
− liczba wydarzeń naukowych
− społecznych i medialnych
− liczba polskich
przedstawicieli
− liczba publikacji
pokonferencyjnych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i
eksperckich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
zrzeszających osoby żyjące z HIV, w planowaniu,
tworzeniu i koordynowaniu polityki międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i
wytycznych w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV
oraz poprawy jakości życia osób żyjących z HIV i
świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum
Unii Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w
zakresie HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli
organizacji pozarządowych i osoby żyjące z HIV

13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów
międzynarodowych mających na celu poprawę jakości

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw
w zakresie polityki
regionalnej i
międzynarodowych
− liczba organizacji
uczestniczących w
planowaniu, tworzeniu i
koordynowaniu polityki
międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem
organizacji pozarządowych

2012

- liczba wdrożonych
rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników,
z wyszczególnieniem
przedstawicieli
społeczeństwa
obywatelskiego
- liczba raportów i publikacji
międzynarodowych
przygotowanych z udziałem
Polski
− liczba projektów/inicjatyw z
udziałem z Polski
−
−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
życia i dostęp do świadczeń medycznych osób żyjących z
HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości
życia osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania
praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym
obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na
rzecz dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz
osób żyjących z HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz
unijnymi i międzynarodowymi zaleceniami

WSKAŹNIKI
liczba osób objętych
projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z
udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie
promowania praw człowieka
liczba
dokumentów/raportów na
temat praw człowieka
liczba dokumentów
wynikających z
międzynarodowych zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych,
społecznych i medialnych
liczba polskich
przedstawicieli
liczba publikacji
pokonferencyjnych

−

−

−
−

18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach
naukowych, społecznych i medialnych skierowanych do
osób żyjących z HIV i organizacji pacjenckich

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz jego
upowszechnienie poprzez:

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
−
opracowanie dokumentu
−
liczba odbiorców

2012

−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek
wykonujących badania określających standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na
temat zbierania danych epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących
badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie
jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników
poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze
standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS w zakresie
ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych
epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę
szczegółowych problemów epidemii HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do
wymogów sprawozdawczości międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji
dotyczących struktury i działalności zespołów
wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i

WSKAŹNIKI
materiałów informacyjnych
−
liczba szkoleń
−
liczba placówek
−
uczestniczących w
spotkaniach

2012

2013

2014

2015

2016

− 16 WSSE
− 318 PSSE

− 16 WSSE
− 318 PSSE

− 16 WSSE
− 318 PSSE

− 16 WSSE
− 318 PSSE

− 16 WSSE
− 318 PSSE

liczba placówek
wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych
zakażeń w relacji do
szacunków
− liczba osób wykonujących
test w kierunku HIV
− liczba osób, u których
wykryto zakażenie HIV
− liczba osób, u których
rozpoznano AIDS
− liczba osób zakażonych,
które zmarły
− liczba osób, u których
wykryto zakażenie innymi
chorobami przenoszonymi
drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu

−

liczba formalnie
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ZADANIE
WSKAŹNIKI
koordynacja zadań na poziomie województwa poprzez:
powołanych zespołów
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji
−
liczba podmiotów
współpracujących w
Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych
realizacji Programu
harmonogramów rocznych i sprawozdań z realizacji
−
liczba opracowanych
zadań,
harmonogramów i
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w
sprawozdań
odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej, opracowanie
−
liczba opracowań wraz z
wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
rekomendacjami
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych
poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
województw
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii
− opracowany dokument
− opracowany druk
monitoringów lokalnych
sprawozdawczy dla gmin i
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników
samorządów wojewódzkich
na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej
- zmodyfikowanie bazy
pozyskaniu danych od podmiotów realizujących Program)
do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie
- liczba i rodzaj realizowanych
informatycznej bazy danych oraz udostępnianie
programów
informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w
− liczba ankiet pozyskanych z
zakresie ograniczania zakażeń HIV oraz udzielanej
gmin
pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
− liczba skatalogowanych
raportów z realizacji
Programu
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o
− liczba podmiotów
zjawisku HIV/AIDS ze źródeł wtórnych (raporty własne
zainteresowanych
instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych
materiałów
11. monitoring prasy
− liczba artykułów w prasie
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2012

2013

2014

2015

2016

− harmonogram x1,
sprawozdanie x1

− harmonogram
x1,
sprawozdanie
x1

− harmonogram x1,
sprawozdanie x1

− harmonogram
x1,
sprawozdanie
x1

− harmonogram
x1,
sprawozdanie
x1

− w wyniku przeglądu
prasy udostępniono
na stronie
internetowej GIS

− w wyniku
przeglądu
prasy
udostępniono

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014
informacje
z miesięcznika
„Kontra” oraz ze
stron; AIDs.gov,
blog.AIDS.gov i
WHO x 4

12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach
docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie
HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach
wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb w ramach
realizacji Programu
13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu
problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS poprzez
prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i
postaw społecznych
− analiza wskaźników jakości
życia osób żyjących z
HIV/AIDS
− analiza wskaźników
−
−

−

liczba badań

−

sprawozdania roczne
liczba placówek
prowadzących leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek
prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych
badaniem

−
−
−
−
−

−
−

2. Podsumowanie.
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2015
na stronie
internetowej
GIS informacje
w zakresie
tematyki
HIV/AIDS x7

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

2014

2015

2016

1
63

11
19

104
175

71
101

41
42

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

5
12

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

24
1250
42

31
2027
8

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
500
4

1
450
4

−
−

−
−

liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−

1

1
3

68
4428
22

26
4430
41

23
5004
83

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−

2

2012

2013

2014

2015

2016

47537
118

20

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okołotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

3

52
25
2276

2
2
72

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa podlaskiego w ramach obszaru I Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa podejmowała różnorodne działania zmierzające do
ograniczenia zakażeń. Działania realizowano przede wszystkim w ramach kampanii społecznych inicjowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Aby dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców informacje o HIV/AIDS przekazywano przez lokalne media (ogłoszenia w prasie zachęcające do wykonania testu w kierunku HIV, spoty i audycje radiowe i telewizyjne, konkursy
wiedzy,) Ponadto prowadzono emisję spotów na ekranach LED w salonach fryzjerskich, ekspozycję plakatów na słupach ogłoszeniowych, poradnictwo i rozdawnictwo materiałów o-z
podczas lokalnych imprez masowych i akcji edukacyjnych realizowanych w szkołach i na uczelniach wyższych. Zorganizowano konkurs na hasło promujące testowanie w kierunku HIV,
konkurs na tekst literacki zachęcający kobiety ciężarne do wykonania testu w kierunku HIV oraz konkurs na tekst i wykonanie piosenki o HIV/AIDS ph. „MAT – wygrywa Miłość Akceptacja
Tolerancja”. Rokrocznie młodzież szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych zapraszano do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Realizowano szkolenia, prelekcje,
pogadanki, warsztaty edukacyjne adresowane do różnych grup społecznych i zawodowych. Prowadzono dystrybucję materiałów o-z do placówek podejmujących działania w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS. Szczegółowy opis poszczególnych działań dostępny jest w bazie monitoringowej Krajowego Centrum ds. AIDS.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
−

raport z analizy ankiet

−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

−

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
Nie podejmowano działań w tym obszarze.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
5

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

6

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

WSKAŹNIKI
- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
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2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

ZADANIE

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Nie podejmowano działań w tym obszarze.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
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WSKAŹNIKI

ZADANIE
HIV/AIDS
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i

−

liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba publikacji pokonferencyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Nie podejmowano działań w tym obszarze.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
liczba osób zakażonych, które zmarły
liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
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ZADANIE
−

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb

WSKAŹNIKI
liczba opracowań

−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
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30

30

30

30

30

56

51

59

53

53

ZADANIE
w ramach realizacji Programu

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

WSKAŹNIKI
żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa podlaskiego w ramach obszaru 5 opracowywała harmonogramy realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS oraz sporządzała sprawozdania z działań podjętych w ramach w.w programu. Ponadto prowadziła wizytacje w podległych placówkach realizujących działania profilaktyczne.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i
certyfikacji specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

4
86

1
92

2
147

1
224

3
124

35

31

37

45

49

110

143

150

165

180

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie

59
8877
73

59
8796
104

63
4657
90

51
5735
74

64
7447
105

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba konsultacji
− liczba instytucji
realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców

37
1892
27

19
1468
27

31
2278
29

34
1527
68

51
3960
100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba kampanii
liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
−
−

−
−

−
−

1

ZADANIE
7.

opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe,
telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory,
materiały informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie
specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą
ciężarną, w zakresie psychospołecznych i medycznych aspektów
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego, prowadzone
także z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz
wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych

WSKAŹNIKI
−
−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin
stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

2012

2013

0
0

0
0

0
0

18512
2274
36784

35

35

57

58

22

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

51
2248
348

51
4635
623

1664
6397

1564
6843

1774
5038

631
3409

737
4050

741
4180

0

0

0

5253

1029
1050

1141
3027

liczba odbiorców
nakład

317
2410

−
−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych
lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów

2

0
0

16537
5454
17253

47
2142
245

−

0
0

15173
7383
16613

33
2100
192

−

2016

15536
5271
14895

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba
porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

2015

12533
6205
15750

liczba tytułów
nakład

−

2014

507
2300

47
2390
96

0

0

2207

3036

4901

5891

0

0

0

0

0

ZADANIE
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okolotestowego w ramach świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach
podstawy programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze
zobowiązań międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
−

nakład

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw
−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz

2012
0

0

0

0

0

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację

0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

94

123

135

0

57

72

0

0

0

0

189

269

340

228

189

210

271

309

300

14269
0

11657
0

16135
0

19142
0

26585
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−

2013

314

−

2. Podsumowanie.
3

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania ADIS realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, którzy
chętnie uczestniczą w zajęciach profilaktyki HIV/AIDS prowadzonych przez pedagogów szkolnych i pielęgniarki szkolne w różnych formach przekazu (np. pogadanki, konkursy, quizy
wiedzy). Uczniowie wykazują dużą empatię, wrażliwość na potrzeby innych, łatwo przyswajają wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, dzielą się doświadczeniami.
Materiały informacyjno-edukacyjne oceniane są bardzo pozytywnie, jako czytelne, zrozumiałe,
interesujące i zachęcające do pogłębiania wiedzy w w/w zakresie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. . Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

2012
0

0

2013
0

0

2014
0

0

2015
0

0

0

0

0

0

0

0

2016
0

0

0

0

−

0

0

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

0

0

0

0

0

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

0

0

0

0

0

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

0

0

0

0

0

−
−
−

4

ZADANIE
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i
strzykawek,programów readaptacji społecznej,
programów wsparcia psychologicznego,programów
leczenia substytucyjnego, programów, których
elementem jest dystrybucja prezerwatyw,programów
rówieśniczych (peeraction), programów typu outreach
(streetworking, partyworkingitp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych

0

0

0

0

0

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

2015

2016

−

−
−

0

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
−
−
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2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

ZADANIE
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012
0

2013
0

0

0

0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

0

0

0

0

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

−

0

0

2014
0

0

−

−

0

0

0

0

0

0

0

−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
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0

0

0
0

0
0

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

2013

2014

2015

2016

specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

- liczba wykonanych badań

0

0

0

0

0

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieciurodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
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0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZADANIE
24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

WSKAŹNIKI
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w
dorosłość

2012
0

2013
0

2015
0

2014
0

2016
0

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

0

0

2016
0

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych

0

0

0

0

0

0

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu,
tworzeniu i koordynowaniu polityki międzynarodowej w

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
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0

0

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

2015

2016

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zakresie HIV/AIDS
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

0

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

0

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

0

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
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0

0

0

0

0

0

0

0

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

2012
0

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

0

−
−
−
−
−
−
−
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0

2013
0

0

0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

ZADANIE
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów i
sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

2012
0

2013
0

0

0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−

11

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących leczenie
liczba osób leczonych ARV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ZADANIE
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.
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WSKAŹNIKI
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2
19

1
19

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2014
1
19

2015

2016

1
19

1
19

3
5617
3

3
1039
3

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

4
112
1

30
605
2

3
18
2

34
670
1

3
10920
3

5
99
3

−
−

1

Materiały otrzymane z KC ds. AIDS

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

2012

2013

2014

20000

20000

1850

2015
1300

2016
2200

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

1

1

2015

2016

−
−

−
−

2

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV na lata 2012-2016” skupiały się na dwóch obszarach
tematycznych:
1. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
2. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykowanych.
Zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS – zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 159/12 z dnia 24.05.2012
Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele:
- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Pomorskie Kuratorium Oświaty
- Urzędów Miast: w Gdańsku, Gdyni i Sopotu

3

1

1

Efektem pracy Zespołu było opracowanie Harmonogramu realizacji Programu na poszczególne lata.
W ramach realizacji Programu zostały przeprowadzone następujące działania:
- konkursy i olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży szkolnej;
- Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych poświęcony tematyce HIV/AIDS (4 edycje w latach 2012-2015);
- konferencja szkoleniowej pt. „Diagnostyka HIV/AIDS oraz relacje lekarz-pacjent: doświadczenia, problemy, wyzwania” dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników punktów
konsultacyjno-diagnostycznych z terenu województwa pomorskiego w 2014 roku;
- konferencja szkoleniowa pt. „Zakażenia HIV i choroba AIDS. Edukacja osób wykonujących badania na obecność HIV, w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu
postępowania z pacjentami zakażonymi” w 2013 roku;
- realizacja lokalnego programu edukacyjnego pt. „Zapobieganie zakażeniom HIV” skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku,
- cykliczna organizacja Tygodniowego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdyni .
W powiatach prowadzone są działania w zakresie HIV/AIDS przy głównym wsparciu finansowym władz lokalnych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej co roku podczas
licznych szkoleń, narad i wizytacji inicjują działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w placówkach szkolno-wychowawczych i placówkach leczniczych. Wśród młodzieży szkolnej
przeprowadzone były Przeglądy Małych Form Teatralnych oraz konkursy wiedzy. W każdym roku pracownicy PIS angażowali się w realizację kampanii medialnych, opracowywali
i przekazywali materiały edukacyjne do mediów, udzielali wywiadów. Podczas licznych imprez, festynów i happeningów organizowali punkty informacyjne, w których prowadzili
poradnictwo i rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba wykrytych innych zakażeń

−

liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

5

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje

−
−
−
−
−

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

- liczba wprowadzonych procedur

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi

−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
z HIV/AIDS

−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
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WSKAŹNIKI
Środkowej i Wschodniej

ZADANIE
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV

−

liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
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ZADANIE
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej24
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2014
2
12
2
12

2
12

129
134273
89

−

liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

33
828
18

50
6430
48

83
1442
18

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

120
256
12

185
445
12

168
292
12

-

-

-

−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−

3
18

3
12
2
12

−

4
26

4
12
2
12

−

2016

2013

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

2015

2012

2
12

241
19428
38

142
254
12

122
271
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. 2n. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
8000
8000
-

12
8000
8000
-

12
8000
8000
-

12
8000
8000
-

12
8000
8000
-

-

-

-

-

-

−

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy

-

-

-

-

-

- liczba odbiorców

-

-

-

-

-

liczba tytułów
nakład

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
−
−

2

WSKAŹNIKI

ZADANIE
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

2012

2013

2014

2015

2016

12

12

12

12

12

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

-

-

-

-

-

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba odbiorców
nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

−
−

18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W ramach zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego organizowała kampanie edukacyjne inaugurowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS, warsztaty i wykłady dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkursy i olimpiady dla szkół różnych typów, szkolenia dla poborowych oraz
osadzonych. Wspierano również działalność punktów informacyjno – konsultacyjnych.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

3

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

ZADANIE
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

1
10000
8000

1
8000
6000

2
6773
5500

1
7000
5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

2016

1
6500
6000

−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

-

-

-

-

-

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

-

-

-

-

-

−

nakład
− liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

-

-

-

-

-

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−

−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu

4

ZADANIE
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp.)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

−

2. Podsumowanie.
Działania w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych prowadzone były podczas cyklicznej imprezy „Przystanek Woodstock”

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz

−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

5

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba wprowadzonych procedur

-

-

-

-

-

- liczba certyfikowanych laboratoriów

-

-

-

- liczba wykonanych badań

-

-

-

-

-

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba koordynatorów

-

-

-

-

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek

-

-

-

-

−
−

liczba tytułów
nakład

−
−

−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

−

-

-

−
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−

-

ZADANIE
−
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE
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ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. 8n.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

liczba podjętych inicjatyw

-

-

-

-

-

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

-

-

-

-

-

−
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ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania prawczłowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

-

-

-

-

-

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

-

-

-

-

-

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

−
−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych

−
−
−

9

ZADANIE
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- opracowanie dokumentu

-

-

-

-

-

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

−

−
−

10

ZADANIE
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

- liczba i rodzaj realizowanych programów

1

1

1

1

1

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.
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W ramach monitoringu Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego przeprowadzała regularne wizytacje w
placówkach nauczania i wychowania, podczas których proponowano metodykę realizacji programu dla koordynatorów szkolnych. Ponadto pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. są członkami Zespołu Koordynującego realizację Programu na terenie województwa lubuskiego.

12

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012
21

2013
23

2
21

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

233
3

5
109
5

2015

2014

14
1223
13

2016

1
-

6
547

23

49
184

5
572
5

53
4889
41

5
27687
348

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji

Ogół
społecze
ństwa
12
24545

Ogół
społeczeńs
twa
17
33195

−
−

−
−

liczba tytułów/materiałów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład

2014
21230
-

11
29840

2015

2016

Ogół
społecze
ństwa
13
37560

ok. 72948
3557
247

9
10362

−
−

−
−

11640
4271

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−
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7173

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2015

2014

2016

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz

3

-

-

-

57

6

−
−

-

31667

131697

38990

345
507
66677

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Problem HIV/AIDS jest istotny w dzisiejszych czasach z wielu powodów. Jednym z nich jest ciągle rosnąca ilość osób zakażonych wirusem HIV. Drugim – fakt, że każdy, bez względu na
swoją przynależność rasową, wyznanie religijne oraz orientację seksualną – może ulec zakażeniu. W związku z tym wiedza na ten temat jest tak niezbędna każdemu człowiekowi.
Młodzież jest ważną grupą, która bardziej niż inne jest narażona na zakażenie wirusem HIV, a powód jest taki, że to właśnie oni zaczynają swoją inicjację seksualną. Muszą więc wiedzieć,
gdzie czyha na nich niebezpieczeństwo.
Jeśli zostaną spełnione pewne warunki i wiedza na ten trudny temat zostanie wprowadzona na stałe do kanonów edukacji szkolnej, to jest szansa, że młodzież wkroczy w dorosłość z
poczuciem odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Najlepszym lekarstwem na strach jest wiedza.
W roku 2016 działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowano głównie do społeczności lokalnej woj. śląskiego, ale najważniejszą grupą docelową była młodzież.
Pracownicy WSSE w Katowicach opracowali Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”, który został wyróżniony w Konkursie Pozytywnie Otwarci 2015. W ramach tego Projektu
edukacją objęto ponad 27 tys. uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego. Lekcje edukacyjne odbyły się w okolicach Światowego Dnia AIDS, by zaakcentować
solidarność z osobami zakażonymi HIV.
Działania edukacyjne skierowane do osób uczestniczących w akcjach prozdrowotnych, eventach, imprezach plenerowych itp. cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012
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Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

8

2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
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ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem
−

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

1
12

2
12

2014
2
12

2015

2016

3
12

1
12

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

37
5876
16

39
7882
41

50
6776
33

66
3536
48

45
15415
79

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

2012
7613

2013
9590

2014
9070

2015
6700

2016
3350

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
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ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy

−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji
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ZADANIE
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI
liczba tytułów
− nakład
−

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE

7

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu

−
−
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ZADANIE
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem
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2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących
zadanie
− liczba programów oraz inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−
−

2012
2
621

35
8211
192

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
− liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących
zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

-

−

−

2015

2016

1
629

3
655

3
902

2
648

-

-

-

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−

2014

2013

36
18969
192

-

-

-

26
5159
130

34
6569
127

29
9355
125

-

-

-

−

1

21
26385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28
60626

9
39700

4
21680

10
25720

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba odbiorców
nakład

-

-

-

-

-

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

-

-

-

-

-

- liczba odbiorców

-

-

-

-

-

liczba tytułów
nakład

-

-

-

-

-

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

-

-

-

-

-

−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

−
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ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2013

2014

2015

2016

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

456
677

296
564

451
601

518
741

113600
-

133687
-

123400
-

166520
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−

457
664
136486
-

−

2. Podsumowanie.
Pozytywnym efektem realizacji Krajowego Programu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego w latach 2012-2016 było niewątpliwie utrzymywanie
się tendencji corocznego podejmowania szeregu zadań, które pomimo narastających trudności realizowane były na jednakowym, dobrym poziomie. Dotyczy to wszystkich
wymienionych w sprawozdaniu wskaźników (tj. liczby działań, liczby odbiorców, liczby podmiotów). Były to głównie działania realizowane w zakresie kampanii medialnych oraz
działania skierowane do młodzieży szkolnej, głównie gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (takie jak: konkursy, olimpiady, konferencje, akcje profilaktyczne, stoiska informacyjnoedukacyjne), a także działania skierowane do ogółu społeczeństwa z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS.
Dotkliwym problemem był brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację Krajowego Programu, stąd podejmowano partnerską współpracą z instytucjami
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, które często udzielały finansowego wsparcia. Dodatkowo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne podnoszą problem
braku konkretnych programów edukacyjnych dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych młodzieży szkolnej, które w dużej mierze ułatwiłyby prowadzenie zajęć
edukacyjnych w szkołach.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012
-

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

-

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

−

−

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

-

-

-

-

-

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

-

-

-

-

-

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−
−

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
−
−
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ZADANIE
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014
-

2015
-

-

-

−

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

2012
-

-

2013
-

-

2016
-

-

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

-

-

-

-

-

- liczba certyfikowanych laboratoriów

-

-

-

-

-

- liczba wykonanych badań

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−
−
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

−
−

−
−

−
−

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką

6

ZADANIE
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

- liczba koordynatorów

-

-

-

-

-

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy.
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Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii

−

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

2012
-

liczba podjętych inicjatyw
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WSKAŹNIKI

ZADANIE
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

2012

2013

2014

2015

2016

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

-

-

-

-

-

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

-

-

-

-

-

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

2015

−
−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

9

2012

2013

2016

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- opracowanie dokumentu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2012

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba i rodzaj realizowanych programów

-

-

-

-

-

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−
−

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2014

-

−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

2013

−

−
−
−
−
−
−
−
−
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ZADANIE
−

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez
inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów
profilaktycznych prowadzonych metodami
aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem
szkoleń i certyfikacji specjalistów

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2016

-4
41

-2
30

-2
-356

-2
46

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−

liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

-388
-247594
-135

-45/364
-213955
-92

46/166
-130129
-80

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−
−

−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących
zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
zadanie

−

-2
-53

2015

Nie dotyczy

-6/868
-82024
-432

Nie dotyczy

-5/441
-167504
-217

−

−
−

1

WSKAŹNIKI

ZADANIE
6.

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji
specjalistów (np. konsultantów, doradców,
edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród
ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych
do grup docelowych (społecznych i zawodowych)
różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom
seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże
obowiązku proponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV

2012

zadanie
liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−

2013

2014
Nie dotyczy

2015

Nie dotyczy

Nie dotyczy

-6
-9170

-5
-18760

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

-21
-50610

Nie dotyczy

2016

-8
-20550

Nie dotyczy

-13
-23110

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład
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13.

14.

15.

16.

ZADANIE
szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w
zakresie specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu
i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii
HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego,
prowadzone także z wykorzystaniem tradycyjnych i
nowych mediów
promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w
ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS,
przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów
zwiększenie dostępności do testowania w kierunku
HIV w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okolotestowego w ramach świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową i
edukacji seksualnej w ramach podstawy programowej
na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym
działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- liczba odbiorców

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba tytułów
nakład

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

-1

-1

-1

-1

-1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−
−

−
−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
−
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ZADANIE
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i
wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

−

liczba analiz

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−
−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia
specjalizacji w zakresie diagnostyki i terapii HIV/AID

2. Podsumowanie.
W związku z udziałem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz 20 Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa lubelskiego w Kampaniach
organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz realizacji edukacji w zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS zagadnienia te były stale obecne w przestrzeni publicznej.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych
projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych
projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji

4

2012
Nie dotyczy

2013
Nie dotyczy

2014
Nie dotyczy

2015
Nie dotyczy

2016
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ZADANIE
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)

WSKAŹNIKI
liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych
zakażeń
− liczba PKD oferująca
diagnostykę w kierunku STI
− liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych
usług/konsultacji

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

nakład
liczba PKD biorących udział w
zbieraniu danych
− liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i
strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i
−

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−
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ZADANIE

10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które
zrealizowały cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid
testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

Nie dotyczy

2013

2014

2015

Nie dotyczy

2016

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2012
Nie dotyczy

2013
Nie dotyczy

2014
Nie dotyczy

2015
Nie dotyczy

2016
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób
zakażonych HIV w zakresie kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz akceptacji w
środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację
zawodową

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych
programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów
realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów
realizujących
liczba odbiorców
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ZADANIE
4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w
zakresie HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami
i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już
istniejących organizacji pozarządowych zrzeszających
osoby zakażone z HIV i chore na AIDS, ich rodziny i
bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV, ich
rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
poprzez realizację programów promujących postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu
praw osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich przez instytucje rządowe, samorządowe oraz
media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do
leczenia antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości
zgodnie z międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i
leczenia zakażeń oportunistycznych, zgodnie z
międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
− liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń

2012
Nie dotyczy

2013
Nie dotyczy

2014
Nie dotyczy

2015
Nie dotyczy

2016
Nie dotyczy

liczba koordynatorów
liczba organizacji

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba tytułów
nakład

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów
realizujących
liczba akcji/informacji
liczba interwencji

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym
udzielono wsparcie
−
liczba placówek
prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych
leczeniem ARV
−
liczba przeprowadzonych
aktualizacji
- liczba wprowadzonych
procedur

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- liczba certyfikowanych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−

−
−

−
−

−
−
−
−
−

−
−
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ZADANIE
diagnostyki specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej
wykonywanej przez certyfikowane laboratoria
monitorującej zakażenia HIV, prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i
długoterminowej opieki medycznej

16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do
potrzeb osób żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej
profilaktyki, diagnostyki i leczenia w ramach systemu
ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager)
działań w zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych
HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie
HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca
ujednoliconej procedury postępowania związanego z
ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i
innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami
ciężarnymi żyjącymi z HIV/AIDS

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku

WSKAŹNIKI
laboratoriów

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba wykonanych badań

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba placówek
zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych
opieką
− liczba placówek
zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych
opieką

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- liczba koordynatorów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- liczba przeprowadzonych
badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych
aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

−
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ZADANIE
kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi
zakażonymi z HIV oraz urodzonymi przez matki żyjące z
HIV, w szczególności poprzez diagnostykę w kierunku HIV,
realizację indywidualnego programu szczepień
ochronnych

−
−
−
−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki
specjalistycznej dla osób wchodzących w dorosłość

−

WSKAŹNIKI
aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych
przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych
wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek
prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci
zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki
zakażone z HIV
liczba placówek
prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób
wchodzących w dorosłość

2012

2013

2015

2014

2016

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
− liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

−

WSKAŹNIKI
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach
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ZADANIE
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

-1

-1

-1

-1

-1

−

- opracowanie dokumentu
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
opracowany dokument
opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
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ZADANIE
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
- zmodyfikowanie bazy

−
−
−

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2013

2014

2015

- liczba i rodzaj realizowanych programów

−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

2012

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
Uczestnictwo przedstawiciela WSSE w spotkaniach Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV, i Chorymi na AIDS oraz Przeciwdziałania
Narkomanii jest forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio wybranych
grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych)
ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

3

2

1

3

1

− liczba podmiotów realizujących zadanie

117

184

269

132

243

− liczba programów oraz inicjatyw

43

65

39

38

32

− liczba podmiotów realizujących zadanie

118

69

39

38

88

− liczba szkoleń/działań

16

16

26

17

9

− liczba odbiorców

768

543

465

419

163

− liczba podmiotów realizujących zadanie

17

9

11

6

3

− liczba szkoleń/działań

2

2

2

2

2

3694

2476

2613

3259

2819

27

30

30

30

34

− liczba kampanii

− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów

− liczba konsultacji

-

-

-

-

-

− liczba instytucji realizujących zadanie

-

-

-

-

-

6.

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np. konsultantów,
doradców, edukatorów)

− liczba szkoleń
− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

7.

opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup docelowych
różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki

− liczba tytułów

-

-

-

-

-

− nakład

-

-

-

-

-

− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

− nakład

-

-

-

-

-

5.

8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród ogółu

1

9.

ZADANIE
społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne
opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup docelowych
(społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów informacyjnych,
publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i
położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku proponowania
wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich
partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

− statystyki odwiedzin stron internetowych

-

-

-

-

-

− liczba konsultacji

-

-

-

-

-

− liczba tytułów

-

-

-

-

-

− nakład

-

-

-

-

-

− liczba punktów
− liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji

-

-

-

-

-

− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

− nakład

-

-

-

-

-

− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

− nakład

-

-

-

-

-

− liczba szkoleń

-

-

-

-

-

− liczba przeszkolonych lekarzy

-

-

-

-

-

− liczba odbiorców

7

9

459

228

300

− liczba tytułów

-

-

-

-

-

− nakład

-

-

-

-

-

16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

− liczba zakładów opieki zdrowotnej

-

-

-

-

-

− liczba laboratoriów

-

-

-

-

-

− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okołotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład

-

-

-

-

-

18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym

− liczba podjętych działań/inicjatyw

4

18

5

7

7

19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób

− liczba podjętych działań/inicjatyw

-

-

-

-

-

2

ZADANIE
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia

WSKAŹNIKI
− liczba podmiotów podejmujących działania

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym działania
promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność, stosowanie
prezerwatyw

− liczba podjętych działań/inicjatyw

50

35

31

64

109

− liczba podmiotów podejmujących działania

106

46

43

75

161

− liczba odbiorców

3382

3389

2428

3268

4646

21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego

− liczba analiz

-

-

-

-

-

22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych

− liczba inicjatyw/działań

-

-

-

-

-

− liczba aktów prawnych

-

-

-

-

-

− liczba inicjatyw/działań

-

-

-

-

-

− liczba aktów prawnych

-

-

-

-

-

− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności

-

-

-

-

-

23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AIDS

2. Podsumowanie.
Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012 – 2016 przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z wytycznymi GIS i zamierzeniami zaplanowanymi
przez WSSE w Łodzi na kolejne lata. W ramach profilaktyki pierwszorzędowej, której celem była przede wszystkim edukacja ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży, organizowano, realizowano oraz koordynowano wiele działań profilaktycznych, takich jak szkolenia, olimpiady, konkursy, festiwale i kampanie społeczne. Podjęte działania
przyczyniły się do wzrostu poziomu wiedzy o HIV/AIDS mieszkańców województwa łódzkiego.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

3

ZADANIE
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

-

-

-

-

-

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

−
−
−
−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
−
−
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ZADANIE

WSKAŹNIKI
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba wyników ujemnych

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów

−
−
−
−
−

−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
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ZADANIE
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

WSKAŹNIKI
− liczba podmiotów realizujących
−
−

liczba akcji/informacji
liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

−

- liczba certyfikowanych laboratoriów

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
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ZADANIE
21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
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ZADANIE
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz

−

WSKAŹNIKI
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

-

-

-

-

-

−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych

-

-

-

-

-

−

8

ZADANIE
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−

zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
liczba osób zakażonych, które zmarły

−
−

−
−
−
−
−
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ZADANIE

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

2012

−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
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ZADANIE
13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.

11

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE.
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

1
87

1
182

3
191

5
260

1
102

16
47

35
142

40
120

164
4069
85

115
2677
66

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

31
160

60
111

−
−

255
4108
132

125
5740
170

92
2873
86

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

0

−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

0

−

0

−

1

0
1
3200

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

43
350

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−
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70

2014

2015

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2013

2014

2015

2016

−
−

−
−

20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego

−

22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2012

1346

5

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−

−

9

13
33
1868

27
260
597

7
34
211

9
35
264

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
Działania inspekcji sanitarnej koncentrują się na prowadzeniu edukacji i realizowaniu kampanii wytyczonych przez KC ds. AIDS. W 2015 roku inspekcja sanitarna zrealizowała jedną
samodzielną kampanię przy współpracy Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” w Olecku, Giżycku i Ełku.
Tabela pokazuje że najwięcej zadań wykonano w obszarze I i trzech pierwszych zadaniach tego obszaru. Inspekcja sanitarna nie posada praktycznie żadnych funduszy na profilaktykę HIV.
Realizacja zadań z tego obszaru odbywa się samodzielnie lub przy wsparciu jednostek samorządowych szczególnie w zakresie fundowania nagród na różne konkursy tematyczne związane
z chorobami przenoszonymi droga płciową. W 2014 roku inspekcja sanitarna nagrała program edukacyjny z cyklu „Nasze zdrowie” wspólnie z TAP 1 o tematyce HIV/AIDS emitowany w
TV regionalnej. WSSE w Olsztynie wydała na ten cel 4305 zł (z budżetu WSSE) . Programy z tego cyklu można obejrzeć na www.warmiamazury.tv WSSE w Olsztynie wspiera działalność
PKD w kierunku HIV ( PKD znajduje się z WSSE Olsztyn). Pracownicy inspekcji sanitarnej informują o działalności PKD w Olsztynie i Ełku na stronach internetowych podczas szkoleń, działań
edukacyjnych prowadza dystrybucje materiałów opracowanych w ramach PKD Olsztyn.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

2012
1
25
25

2013
0

2014
1
19
8500

2015
0

2016
1
70
162

ZADANIE
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
W 2016 roku inspekcja sanitarna woj. warmińsko-mazurskiego rozpoczęła cykl szkoleń i działań edukacyjnych do grup zawodowych potencjalnie narażonych na zakażenia drogą
krwiopochodną podczas wykonywanej pracy. Działania będą kontynuowane w 2017 roku. Inne działania realizowane w tym obszarze to edukacją więźniów i służb więziennych ( na
wniosek placówki ). Podobnie jak w obszarze I inspekcja sanitarna nie dysponuje żadnymi funduszami na realizację zadań i wykorzystuje w swoich działaniach materiały otrzymane z KC ds.
AIDS.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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III obszar tematyczny nie wiąże się z praca inspekcji sanitarnej bezpośrednio stąd brak zrealizowanych zadań w tym zakresie. Jednak WSSE w Olsztynie wspiera PKD w kierunku HIV w
Olsztynie i pracę Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej OT w Olsztynie które prowadzi pracę PKD w kierunku HIV w Olsztynie. Wsparcie polega na: udostepnieniu bezpłatnych
pomieszczeń dla pracy doradcy i gabinetu zabiegowego, na bezpłatnym wykonywaniu diagnostyki w kierunku HIV (testy Elisa) w laboratorium WSSE.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

9

2012

2013

2014

2015

2016

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
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ZADANIE
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
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ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

−

2. Podsumowanie.
W zakresie monitoringu sytuacji epidemiologicznej WSSE w Olsztynie zbiera dane dotyczące zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w woj. warmińsko-mazurskim które to dane są
zamieszczane na stronie internetowej www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

liczba szkoleń/narad
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

−

liczba zajęć edukacyjnych dla młodzieży
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących:
−

−

liczba konkursów
− liczba odbiorców

−

liczba konferencji
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2012

2013

2014

2015

2016

3
74

2
150

3
18

4
14

4
15

-

-

-

-

-

23
82
12

22
75
9

46
90
14

36
288
12

35
100
12

23
1551
36

43
1300
28

33
833
9

26
781
12

32
882
18

13
1164

6
366

5
556

8
1121

3
404

1

1

-

1

-

−
−

−
−

−
−

4.

5.
6.
7.

8.

promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne

opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki

liczba happeningów:
liczba osób:

liczba stoisk edukacyjno-informacyjnych
liczba odbiorców

−

61
2

55
2

16
2

-

-

2
530

5
640
5

6
512
6

6
564
8

-

7
524

6
175
4

7
524
7

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

-

-

-

-

-

−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
stron

12
stron

12
stron

13
stron

12.500
sztuk
-

15.811
sztuk

−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−

−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych (liczba
stron internetowych)
− liczba konsultacji
−

−

9.

liczba odbiorców
liczba podmiotów realizujących:

−
−

liczba dystrybuowanych materiałów edukacyjnoinformacyjnych przekazanych z KCdsAIDS
liczba tytułów
nakład

2

22.364
sztuk
-

11
stron

14.524
sztuk
-

19.000
sztuk
-

-

10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych ???? (np. informacja prasowa)
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okołotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,

−

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład

-

-

-

-

-

-

124

−

liczba odbiorców
nakład

-

-

-

-

-

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

-

-

-

-

-

- liczba odbiorców

-

-

-

-

−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−
−

−

liczba tytułów
nakład

−

206

800
kobiet

-

75

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

-

-

-

-

-

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

-

-

-

-

-

−

−
−
−

3

stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AIDS

liczba analiz
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

2. Podsumowanie.
Sprawozdanie zostało opracowane tylko w obszarze I pn. „Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa”, ponieważ pozostałe obszary nie dotyczą działalności prowadzonej
przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITRANO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

WSKAŹNIKI

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i
certyfikacji specjalistów

−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących
zadanie
− liczba programów oraz inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)

−

−

2012

2013

2014

2015

2016

7
753

1
31

1
234

4
185

2
234

31
31

31
31

31
75

-

10
10

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie

33
4060
36

21
3043
155

91
11275
775

69
12363
747

99
11379
855

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
− liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących
zadanie

-

146
2736
146

30
611
385

31
592
87

90
3232
151

−
−

−
−

−

liczba szkoleń
liczba odbiorców

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
7.

opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe
poradnie, biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych

WSKAŹNIKI
−
−

2014

2015

-

1
32.000

1
1395

1
2400

-

3000500
-

liczba tytułów
nakład

-

-

liczba punktów
liczba odbiorców
liczba porad/interwencji
liczba odbiorców
nakład

-

-

liczba odbiorców
nakład

-

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

−
−
−

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie
specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą
ciężarną, w zakresie psychospołecznych i medycznych aspektów
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego, prowadzone
także z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz
wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów

2013

liczba tytułów
nakład

−
−

−
−
−
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

2

2012

3001200 3000600
-

-

2016
500000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
liczba odbiorców

-

-

-

-

-

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

-

-

--

-

--

32

-

-

-

-

-

38
38
14500

31
165
12500

−
−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okołotestowego w ramach świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w
ramach podstawy programowej na wszystkich poziomach
kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego

−

22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze
zobowiązań międzynarodowych i wspólnotowych

−

23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

−

−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
−
−

−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2012

−
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
podjęcie inicjatywy
liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności

37
72
7030
-

-

-

-

-

-

82
59
9282

-

261
204
16794

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego inicjuje, organizuje i koordynuje działalność z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia głównie w obszarze I
(profilaktyka pierwszorzędowa), który skierowany jest do ogółu społeczeństwa, w tym także do młodzieży szkolnej.Zakładane zadania (szkolenia dla młodzieży, konkursy, eventy itp.)
w tym obszarze zostały zrealizowane.
W latach 2012 – 2016 w województwie wielkopolskim liczba działań, odbiorców i podmiotów realizujących zadania utrzymuje sięna stałym, porównywalnym poziomie, a w wielu
przypadkach obserwuje się ich wzrost.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań
edukacyjnych prowadzonych w środowisku osób o
wysokim poziomie zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w
tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci
punktów konsultacyjno – diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w
kierunku HIV połączone z poradnictwem około
testowym, wg obowiązujących standardów
Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne
zakażenia przenoszone drogą płciową i
krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych (wg
obowiązującego wzoru Krajowego Centrum ds.
AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg
wzoru Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród
osób o zwiększonym poziomie ryzykownych

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

3
159
300

11
426
800

9
214
500

13
243
500

11
219
300

-

-

-

-

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

−
−

-

-

-

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców

-

−

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
zachowań, poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, Telefony informacyjne, internetowe
poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania
szkód zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i
strzykawek, programów readaptacji społecznej,
programów wsparcia psychologicznego, programów
leczenia substytucyjnego, programów, których
elementem jest dystrybucja prezerwatyw,
programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking,
partyworking itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2012
-

2013
-

-

2014
-

-

-

-

2015
-

-

-

2016
-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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2013

2014

2015
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ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
− liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw
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ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
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ZADANIE
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
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ZADANIE
−

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.

12

2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

3/
1067

2/
1390

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

5/
321

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
liczba podmiotów realizujących zadanie

23/
557/
21

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
liczba podmiotów realizujących zadanie

-

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
liczba szkoleń
liczba odbiorców
liczba tytułów
nakład

1

2015

2016

4/
1882

4/
1589

4/
1686

3/
330

3/
322

3/
326

12/
290/4

13/
1065/7

33/
2431/1
28

-

-

2/
298

112/
2011/6
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/50000

/350
00

/445
00

/150
00

*1/
15000
/14000

2014

-

ZADANIE
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

−
−

−
−
−

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

−
−

−
−
−
−

2012

2013

-

-

liczba odbiorców
nakład
statystyki odwiedzin stron internetowych
liczba konsultacji

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
liczba porad/interwencji
liczba odbiorców
nakład

-

-

-

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14000

50000

61998

liczba odbiorców
nakład

-

-

-

-

-

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

-

-

-

-

1450

1226

-

-

-

-

-

91842

92732

- liczba odbiorców
2500
−
−
−
−
−

liczba tytułów
nakład
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
liczba odbiorców

2

2000

3200

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

2012

2013

2014

2015

2016

284/
1400/-

394/
50000/
-

1349/
218230
/-

547/
186842
/-

666/
203133
/-

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

liczba analiz
liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
* ulotka opracowana i wydana przez WSSE
Inspekcja Sanitarna województwa podkarpackiego realizowała zadania wynikające z Harmonogramu Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przy
współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS, placówkami oświatowo – wychowawczymi, podmiotami leczniczymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami działań. Inspekcja
podejmowała wiele przedsięwzięć na poziomie wojewódzkim i lokalnym wykorzystując różne nośniki informacji, angażując różne środowiska aby dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Informacja czy zakładane zadania w tym obszarze zostały zrealizowane. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

1

1

1

2015

2016

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu

10

1

1

ZADANIE
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci

11

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

−

2. Podsumowanie.
Przedstawiciel Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w latach 2012 – 2016 brał udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS działającego przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

12

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

63
3425
18

42
3571
17

32
1857
12

16
1042
11

18
710
9

17
24596

21
21594

36
44623

59
26212

60
27474

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

619

150

0

29

132

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
−
−

2

ZADANIE
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

85
21
3521

72
21
6434

103
21
5775

69
21
6174

2016

liczba odbiorców
nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

−
−

18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

117
21
7663

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako administracja rządowa podejmuje działania w obszarze zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
takich grup adresatów jak: młodzież szkolna, młodzi dorośli, dorośli, dorośli w wieku prokreacyjnym a w szczególności kobiety w ciąży. Działania edukacyjne najczęściej podejmowane są
w formie konferencji, wykładów, prelekcji, pogadanek, warsztatów oraz szkoleń. Działania kierowane do ogółu społeczeństwa podejmowane są najczęściej poprzez organizację stoisk
informacyjnych, kolportażu ulotek i udziału w lokalnych imprezach masowych.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

5

ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw legislacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów

−
−
−

9

ZADANIE
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy

WSKAŹNIKI
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio wybranych grup
docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

WSKAŹNIKI
−
−

podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich
rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych)
ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w
tym konferencje, seminaria, fora, wykłady

−

promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych prowadzonych
metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio wybranych grup
docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

−

konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji specjalistów

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np. konsultantów,
doradców, edukatorów)

liczba kampanii
liczba podmiotów
realizujących zadanie

liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących
zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−

1

2012

2013

2014

2015

2016

-2
- 38
PSSE/1
WSSE i
in.*

-4
- 38
PSSE/1
WSSE i
in.*

-5
- 38
PSSE/1
WSSE i
in.*

-5
-ok.
617***

-6
-ok.
330

- 75
- ok. 4
858
- 28 PSSE
i in.*
-0
-0
-0

- 202
- ok. 9
170
- 23 i In.
-1
-ok. 3 995
-1

- 1 176**
- ok. 33
343**
- 26 PSSE
i in.*
- 39
- ok. 3
990
-2

- 108
- ok. 4
867
- 106
***
-0
-0
-0

- 309
- ok. 17
917
- 187
- 12
- 308
-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

8.

ZADANIE
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup docelowych
różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród ogółu
społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne

9.

opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup docelowych
(społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i
położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku proponowania
wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej opieki
podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa
okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych
mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich
partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
−
−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

2012
-0
-0
- trudna do
okr.
- 30

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład

2013
- ok. 30
120
-0
- trudna
do okr.
- 27

2014
- 0 **
-0
- trudna
do okr.

-5

2015
- ok. 32
409
-0
- trudna
do okr.
-4

2016
- ok.
11 536
-0
- trudna
do okr.
-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład

- 340
-0
-0
-0

- 1 236
-0
- 152
-0

- 111
-0

- 617
-0

- 116
-0

-0
-0

-0
-0

-0
-0

-

-

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy
-

- liczba odbiorców
liczba tytułów
nakład
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
−
−

2

- 3 000

-

- 1 953

- ****

- ****

-

- ****

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WSKAŹNIKI

ZADANIE

liczba odbiorców
liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w ramach
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem
okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym działania promujące
abstynencję seksualną, wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw

21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie diagnostyki i
terapii HIV/AID

−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba odbiorców
−

liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
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-

-

-

-

-

-6

- 33

-5

- 42

- 31

- 13
-3

- 15
-5

-0
-0

- 136
- 20

- 26
-1

- 105
- 38 PSSE/
1 WSSE i
in.*
- ok. 9
771

- 45

- 717

- 685

- 1 475

- 29 PSSE
i In.*
- ok. 20
958

- 26 PSSE
i in.*
- ok.53
503

- 265
***
- ok. 26
671

- 170
- ok. 34
344

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.
* inne lokalne instytucje współpracujące lub objęte oddziaływaniem pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE (m.in. placówki szkolno-wychowawcze, podmioty medyczne,
władze lokalne, NGO i in.)
** w 2014 roku, ze względu na uwagi Ministerstwa Zdrowia, przekazane przez KC ds. AIDS, formy działań własnych z różnych zadań w sprawozdaniu zostały scalone, przez co liczba
odbiorców skumulowała się i odbiega od sąsiednich lat
*** od 2015 roku WSSE w Warszawie wprowadziła bardziej uszczegółowioną sprawozdawczość odnośnie podmiotów realizujących zadania, stąd ich większa liczba w porównaniu z
wcześniejszymi latami, obejmująca nie tylko PSSE, ale także instytucje objęte oddziaływaniem pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE (placówki szkolno-wychowawcze,
podmioty medyczne). Liczba podmiotów zliczona jest poprzez zsumowanie liczby podmiotów z poszczególnych zadań własnych.
**** liczba odbiorców wykazana w odbiorcach kampanii medialnych
Liczba odbiorców ma charakter szacunkowy , gdyż nie wykazano odbiorców działań medialnych (trudne do określenia).
Realizatorami działań są pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE, a także realizatorzy szkolni, specjaliści ds. pracy oświatowej w podmiotach leczniczych,
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Adresaci. Działania kierowane były do ogółu społeczeństwa – głównie do młodzieży, koordynatorów i realizatorów szkolnych, rodziców. Działania kampanijne nakierowane były na
pracowników podmiotów leczniczych, szczególnie ginekologów i położne/pielęgniarki, a także na kobiety w wieku reprodukcyjnym oraz w ciąży.
Materiały informacyjno-edukacyjne. Ze względu na pozyskanie w roku 2015 dużej ilości materiałów informacyjno-edukacyjnych z KC ds. AIDS (ponad 340 000 sztuk, w tym m.in.
następujące tytuły: „Kiedy powinno się proponować test na HIV”; „HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych”; „To warto wiedzieć o HIV/AIDS”; „Oddając krew, ratujesz życie. Oddawaj ją
odpowiedzialnie”; „Jeden test dwa życia. ulotka dla kobiet w ciąży”; „Jeden test. dwa życia. ulotka dla ginekologów”; „Zawsze razem”, „Zakażenia przenoszone drogą płciową”;
„Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej - podręcznik – segregator”; „HIV?! AIDS?! O co kaman?”; a także płyty CD "Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" oraz plakaty „Jeden test. Dwa życia”; Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, etc), dużą wagę przyłożono do
dotarcia do wszystkich zainteresowanych grup i zaopatrzenia ich w ulotki i broszury i inne pomoce. Dotyczy to przede wszystkim pracowników podmiotów leczniczych, kobiet w wieku
prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich partnerów, a także realizatorów szkolnych.
Jednakże koordynatorzy szkolni wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na materiały edukacyjne kierowane do ogółu społeczeństwa z uniwersalnym, nie budzącym kontrowersji przekazem
(plakaty, filmy, podręczniki dla realizatorów itp.) oraz na scenariusze zajęć z młodzieżą.
Partnerzy. Działania pracowników pionu oz i pz opierają się w dużej mierze na dobrej współpracy z partnerami, w tym: placówki szkolno-wychowawcze i szkolni koordynatorzy, media
lokalne, władze lokalne, domy kultury, podmioty lecznicze, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, biblioteki, placówki pomocy społecznej, areszty śledcze, Komendy Powiatowe Policji, a
także Krajowe Centrum ds. AIDS, Biuro ds. Przeciwdziałaniu Narkomanii, organizacje pozarządowe (m.in.: OR PCK, Stowarzyszenie Powrót z U, TPD, Fundacja Edukacji Społecznej, SKA,
Klub Kwadransowych Grubasów), Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Działania PR. W celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, podejmowano działania z zakresu public relations: przekazywano informacje do
mediów lokalnych, w tym także do lokalnych portali internetowych; brano udział w audycjach radiowych, przygotowywano i umieszczono na stronach internetowych PSSE i WSSE
informacje zawierające treści edukacyjne, dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, przekazywano listy intencyjne do placówek objętych oddziaływaniem pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia PSSE.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum itp. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum itp. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum itp. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

- 450
działań
- ok. 13
475
-0

−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

-

2013
- 20
działań
- 355
- 419

2014
-5
działań
- 343
- 530

2015
- 30
dział
ań
- 105
- 467

2016
- 28
działań
- 926
- 1 183

−
−

−

−
−
−
−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

-

-

-

-

-

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
−
−
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ZADANIE
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp.)
10. promowanie szybkich testów (_n_ie testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych _n_ie testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.
Liczba działań i odbiorców w pkcie 2: „edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV” w roku 2012 (różniąca się od lat 2013-2016), wynikała ze złego przypisania przez instytucję
sprawozdającą odbiorców do obszaru harmonogramu. W kolejnych latach są oni wykazani w innym obszarze.
Pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE docierają do zainteresowanych przedstawicieli ochrony zdrowia, służb mundurowych, osadzonych w zakładach karnych,
służąc fachowymi informacjami, poradnictwem metodycznym oraz publikacjami z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
− liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń

2012

2013

2014

2015

2016

−

6

-

-

-

-

-

ZADANIE
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

−
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ZADANIE
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

WSKAŹNIKI
- liczba certyfikowanych laboratoriów

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę

8

WSKAŹNIKI
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

ZADANIE

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

2016

-

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. _n.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
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2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

2012

2013

2014

2015

2016

−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−
−

−
−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka
liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
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ZADANIE
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba projektów

liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
− liczba publikacji pokonferencyjnych
−
−

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
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2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu

WSKAŹNIKI
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
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ZADANIE

WSKAŹNIKI

9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−

−

−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
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2012

2013

2014

h Zespołu
przy
MUW)

Zespołu
„Wprowa
dzenie do
profilakty
ki HIV;
- udział w
spotkania
ch
roboczyc
h Zespołu
przy
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2015

2016
opracow
ującym
treść
ulotki
skierowa
nej do
turystów
w
Zespole
przy
MUW
- udział w
spotkania
ch
roboczyc
h Zespołu
przy
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE

WSKAŹNIKI
koszty leczenia
− liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
− liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem
−

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

2
27

1
27
29
27

44
27

2014

2015

2016

27

1
27

1
27

9
27

260
27

1

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
liczba podmiotów realizujących zadanie

816
30468
27

588
20738

1104
34422
27

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
liczba podmiotów realizujących zadanie

96
4527
27

178
4351
27

193
6813
27

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
liczba tytułów
nakład

1
208

1

546
32300
27

3955
liczba
odbiorców

42
7740
27

2
849

44
919

ZADANIE
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
statystyki odwiedzin stron internetowych
liczba konsultacji

2013

2014

2015

95761

61288
62

9500

5761
−
−

−
−
−

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

2012

−
−

−
−
−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
liczba porad/interwencji
liczba odbiorców
nakład

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−
−
−
−

liczba tytułów
nakład
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
liczba odbiorców

2

6
95000

11
54000

3472

2016
69324

5322
9
16400

7
10000

10
11594

ZADANIE

WSKAŹNIKI

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2012

2013

2014

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2015

2016

−
−

567

20000
liczba
odbiorców

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

9
27

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

1745
27

27

80
27

12
27
1500

23
27
1381

2710
27
4380

427
28

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa dolnośląskiego prowadzi działania informacyjno- edukacyjne głównie w zakresie profilaktyki I- rzędowej wśród dzieci i młodzieży, a także
społeczności lokalnej.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

−

liczba tytułów

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjno-

−
−
−
−

5

ZADANIE
edukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI
−

nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba przeszkolonych osób

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

liczba projektów z udziałem Polski
− liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
−

7

ZADANIE
naukowych) oraz wymianę specjalistów
3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
− liczba publikacji związanych z realizacją projektów
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

−

liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w

−
−
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2015

2016

ZADANIE
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu

WSKAŹNIKI
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

27

27

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
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27

27

103

100

90

wizytacje
oświatowo

wizytacje
oświatowo

wizytacje
oświatowo

27

80
wizytacje
oświatowo
zdrowotne

112
wizytacje
oświatowo

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012
zdrowotne

9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−

−

−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

2013
zdrowotne

2014

2015

zdrowotne

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa dolnośląskiego poprzez wizytacje oświatowo- zdrowotne w placówkach realizujących program ewaluuje poszczególne etapy realizacji
programu.
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2016
zdrowotne

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych,
skierowanych do odpowiednio wybranych
grup docelowych, zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej
wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin
i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich
rodzin i bliskich promujące postawy wolne
od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz
zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących zadanie

Liczba
podmiotów
realizujących
zadanie: 28.

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie: 1.

−

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów
realizujących zadanie

−

−

2014

Liczba
Programów
profilaktycznych:
26

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie: 1.

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie: 1.

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie: 1.
Liczba kampanii: 2.

Liczba uczestników
konferencji: 1749.

Liczba kampanii: 8.

Liczba szkoleń: 198

Liczba
przeszkolonych
osób: 462.

1

Liczba konferencji:
8.

4.

ZADANIE
promocja i wdrażanie nowatorskich
programów profilaktycznych prowadzonych
metodami aktywnymi, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych,
zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej

WSKAŹNIKI

2012

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie: 1

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie 1

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie 1

Liczba podmiotów
realizujących
zadanie 1

Liczba podmiotów
realizujących zadanie
1

Liczba szkół
należących do
sieci „Szkoły
promujące
zdrowie”: 2000.

Liczba szkół
należących do sieci
„Szkoły promujące
zdrowie” 2659.

Liczba szkół
należących do
sieci „Szkoły
promujące
zdrowie” 2697.

Liczba szkół
należących do sieci
„Szkoły promujące
zdrowie” ok 3000.

Liczba szkół , które
otrzymały w 2015
krajowy certyfikat
Szkoła promująca
Zdrowie: 33.

−
−

2013

Rok szkolny
2012/2013 Rokiem
bezpiecznej szkoły

Rok szkolny
2012/2013
Rokiem
bezpiecznej
szkoły

Rok szkolny
2013/2014
Rokiem Szkoły w
Ruchu

2014

Liczba szkół ,
które otrzymały w
2014 krajowy
certyfikat Szkoła
promująca
Zdrowie: 38.
Rok szkolny
2013/2014
Rokiem Szkoły w
Ruchu

5.

6.

7.

konsultacje i nadzór merytoryczny nad
systemem szkoleń i certyfikacji specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji
specjalistów (np. konsultantów, doradców,
edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych
różnorodnych materiałów informacyjnych,
publikacji zaakceptowanych merytorycznie
przez uprawnione jednostki

liczba konsultacji
liczba instytucji
realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład
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2015

Liczba szkół , które
otrzymały w 2015
krajowy certyfikat
Szkoła promująca
Zdrowie: 33.
Liczba
Przeprowadzonych
szkoleń: 3.
Liczba
przeszkolonych
osób: 166.

2016

Liczba publikacji: 1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie,
wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród ogółu
społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych
(społecznych i zawodowych) różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych
wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom
planującym ciążę, w ciąży i partnerom
seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących
ciąże obowiązku proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym dobrowolnego
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów
położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad
kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin
stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

2012

2013

Rozbudowa strony
Internetowej MEN
www.bezpiecznasz
koła.men.gov.pl.
Statystyki
odwiedzin stron
internetowych:
brak danych.

liczba tytułów
− nakład
−

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba
porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych
lekarzy
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Statystyki odwiedzin
stron: 105 tys.
Liczba
udostępnionych
materiałów: 280.

2014
Strona
internetowa: Rok
Szkoły w ruchu
Statystyki
odwiedzin stron
internetowych:
brak danych.

2015
Liczba
udostępnionych na
stronie publikacji:
25

2016
Pomoc
telefoniczna i
online:
Liczba konsultacji
telefonicznych:
194 331
Liczba odpowiedzi
na wiadomości
online: 12 584

ZADANIE
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa
okołotestowego, prowadzone także z
wykorzystaniem tradycyjnych i nowych
mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku
prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich
partnerów informacji o możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla
kobiet i ich partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w
kierunku HIV w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i
poradnictwa okołotestowego w ramach
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem
okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji
seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach
kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw
−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących
działania
−

−

Realizacja w szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 r. poz. 977, z póź.zm.)

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących
−
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ZADANIE
abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu
prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca
utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

działania
liczba odbiorców
− liczba analiz
−

liczba
inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba
inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które
uzyskały
specjalizację/umiejętn
ości
−

2. Podsumowanie.
Realizację treści dotyczących problematyki HIV/AIDS w szkołach zapewnia podstawa programowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. poz. 977 z poz. zm.). Podstawa programowa dla
poszczególnych etapów edukacyjnych uwzględnia treści nauczania dotyczące zwalczania AIDS oraz zapobiegania zakażeniom HIV w zakresie odpowiednim do wieku oraz wiedzy uczniów.
Realizacja tych treści nauczania została dostosowana do wieku uczniów, możliwości intelektualnych, jak również wrażliwości odpowiadającej danemu etapowi ich rozwoju biologicznego
oraz osobowościowego. Zostały uwzględnione w ramach zajęć takich, jak przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne czy przyroda. Na wszystkich etapach
edukacyjnych położony został nacisk na edukację zdrowotną, ukierunkowaną na rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu. Treści nauczania dotyczące zwalczania AIDS oraz zapobiegania zakażeniom HIV zostały uwzględnione w zakresie odpowiednim do wieku, doświadczeń
oraz wiedzy uczniów i są zawarte w szczególności w podstawie programowej biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego oraz przyrody. Na poziomie wychowania
przedszkolnego istotne znaczenie ma kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Ważne jest również wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej, w szczególności treści nauczania obszarów edukacyjnych Wychowanie fizyczne, Edukacja
zdrowotna oraz Edukacja przyrodnicza kładą nacisk na kształtowanie właściwych nawyków związanych z higieną osobistą i czystością. Na II etapie edukacyjnym w klasach IV-VI szkoły
podstawowej treści nauczania dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględnia podstawa programowa przyrody, wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie. Wśród celów
kształcenia przyrody wskazuje się, że uczeń powinien rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmować działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, ponadto
świadomie działać na rzecz ochrony własnego zdrowia. Na lekcjach przyrody uczeń poznaje więc m.in. przykłady negatywnego wpływu wirusów na zdrowie człowieka. Podstawa
programowa biologii, wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie dla III etapu edukacyjnego określa treści nauczania w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.
Treści nauczania biologii dotyczą zagadnień takich jak rozmnażanie, rozwój, w tym podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. W podstawie programowej
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wychowania do życia w rodzinie na tym etapie edukacyjnym wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, takie jak infekcje przenoszone drogą płciową; AIDS: drogi przenoszenia zakażenia,
profilaktyka, aspekt społeczny. Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa natomiast uwzględnia treści spójne z profilaktyką choroby AIDS w zakresie zasad postępowania aseptycznego i
bezpiecznego dla ratownika (np. sytuacja udzielania pierwszej pomocy medycznej). W szkołach ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny) zagadnienia dotyczące zapobiegania HIV/AIDS
realizowane są w ramach zajęć biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego. Edukację w tym zakresie wzmacniają ponadto treści nauczania określone w podstawie
programowej wiedzy o społeczeństwie, filozofii czy etyki.
Jednym z działań wspierających realizacje Programu był rozwój sieci szkół promujących zdrowie, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Realizowany w Polsce od 1991
Program Szkoła Promująca Zdrowie koncentruje się na promowaniu zdrowego stylu życia, a jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą
rolę szkoły. Do sieci Szkół Promujących Zdrowie należy ponad 3 tys. szkół, są one zorganizowane w rejonowe i wojewódzkie sieci. Pracę szkół wspierają wojewódzcy koordynatorzy, z
którymi współpracuje krajowy koordynator, powołany przez Ministra Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Szkoły te diagnozują i rozwiązują występujące w nich problemy
zdrowotne prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników szkoły oraz przygotowują uczniów do radzenia sobie w życiu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania zdrowych
wyborów.
Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej, przygotowała szeroką ofertę szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu wychowania i profilaktyki
oraz opracowuje i upowszechnia na swojej stronie internetowej materiały, poradniki związane z zdrowym stylem życia oraz problematyką uzależnień. Zrealizowano szereg szkoleń, które
poszerzyły wiedze z zakresu konstruowania i ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki w szkole, profilaktyki uzależnień i substancji psychoaktywnych oraz efektywnych
działań profilaktycznych realizowanych w szkole czy przeciwdziałania narkomanii. ORE przygotowało również materiały edukacyjne, informatory i poradników, które zostały zamieszczone
na stronie internetowej www.ore.edu.pl, z możliwością ich pobrania.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

nakład
− liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych
−

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób

−
−
−
−
−

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

WSKAŹNIKI
−

liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie

−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
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ZADANIE
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
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ZADANIE
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2014

2015

2016

2012

2013

2
2

2
2

2
3737
2

3
3491
2

1
3100
1

2
3015
1

3
10249
2

ulotki
3500

Ulotki,
plakaty
3000

Ulotki,
plakaty
3500

Ulotki,
plakaty
3700

Ulotki,
plakaty
4500

1
1

1
1

2
2

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

Ulotki
3500

Ulotki,
plakaty
3000

Ulotki,
plakaty
3500

Ulotki,
plakaty
3700

Ulotki,
plakat,
4500

2
3737

2
3491

1
3100

1
3015

2
10249

- liczba odbiorców

3737

3491

3100

3015

10222

liczba tytułów
nakład

Ulotki
3500

Ulotki,
plakaty
3000
2
2
2296

Ulotki,
plakaty
3500
1
1
3100

Ulotki,
plakaty
3700
1
1
3015

Ulotki,
plakaty
4500
2
2
4726

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2
2
2578

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2

2

1

1
3015
3700
1

2
2
3737

2
2
3491

1
1
3100

1
1
3015

2012

2013

2014

−
−

−
−

2016
1
4074
4500
2

2
2
10222

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

2015

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

2015

2016

ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy

−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

ZADANIE
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI
liczba tytułów
− nakład
−

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

ZADANIE
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

ZADANIE
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−
−
−
−

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
- zmodyfikowanie bazy
- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów
profilaktycznych prowadzonych metodami
aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami
i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem
szkoleń i certyfikacji specjalistów

WSKAŹNIKI
−
−

−
−

2012

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących
zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
zadanie

liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−
−

−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących

1

2013

2014

2015

2016
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WSKAŹNIKI

ZADANIE
6.

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji
specjalistów (np. konsultantów, doradców,
edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród
ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno –
edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych (społecznych i
zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże
obowiązku proponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV

2012

zadanie
liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−

−
−

liczba tytułów
nakład

1000 ulotek
i broszur,
50 gazetek

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

2

2013

2014

2015

2016

13.

14.

15.

16.

ZADANIE
szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w
zakresie specjalistycznej opieki podczas ciąży,
porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa
okołotestowego, prowadzone także z
wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów
promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i
w ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV
opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagadnień
HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
zwiększenie dostępności do testowania w kierunku
HIV w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i
poradnictwa okołotestowego w ramach świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie
w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą
płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw
−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
−

Jeden podmiot - PKP SA. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
−
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ZADANIE
działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i
wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

podejmujących działania
liczba odbiorców
− liczba analiz
−
−
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia
specjalizacji w zakresie diagnostyki i terapii HIV/AID

2. Podsumowanie.
Jednostki organizacyjne PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy, czyli Kolejowy Zakład Medycyny Pracy oraz Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, zgodnie z art. 27
ustawy o służbie medycyny pracy, wykonują zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy i nie prowadzą działalności związanej z poradnictwem ani diagnostyką w
zakresie objętym przedmiotowym Krajowym Programem.
W związku z powyższym realizowano zadania wynikające z celu ogólnego, opisanego jako ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń HIV. Działania prowadzono w grupach
osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV, tzn. personelu medycznego zatrudnionego w podległych komórkach organizacyjnych oraz pracowników objętych profilaktyczną
opieką zdrowotną - ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy straży ochrony kolei, ze względu na charakter wykonywanej przez nich pracy.
W podległych komórkach organizacyjnych nadzorowano wyposażenie w niezbędny sprzęt jednorazowego użytku oraz autoklawy służące do sterylizacji narzędzi i sprzętu
wielokrotnego użytku. Nadzorowano także przestrzeganie obowiązujących wewnętrznych instrukcji dotyczących postępowania z odpadami medycznymi, przygotowania
narzędzi do sterylizacji parowej, postępowania z ostrymi przedmiotami i postępowania w sytuacji ekspozycji zawodowej.
Prowadzono szkolenia wewnątrzzakładowe, przeznaczone głownie dla pracowników narażonych na kontakt z pobieranym od osób badanych materiałem biologicznym,
dokonano także dystrybucji ok. 100 broszur informacyjnych dotyczących standardów postępowania poekspozycyjnego.
Prowadzono bieżącą dystrybucję tematycznych ulotek i broszur informacyjno-edukacyjnych, promujących odpowiedzialne zachowania - łącznie około 3000 sztuk.
W omawianym okresie, podczas przeprowadzania badań profilaktycznych przeprowadzono łącznie około 1500 rozmów indywidualnych z zainteresowanymi osobami,
zorganizowano także pogadanki tematyczne dla około 200 osób.
W ramach szkoleń lekarzy z podstaw medycyny transportu prowadzonych w omawianym okresie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej uwzględniano także problem
zagrożenia zakażeniem HIV w tematyce dotyczącej zagrożeń biologicznych w środowisku pracy.
Należy pozytywnie ocenić zadania zrealizowane przez pracowników podległych jednostek organizacyjnych w czasie pięciu lat obowiązywania Programu, w ramach
pozostających do dyspozycji zasobów kadrowych, organizacyjnych i finansowych.
Realizowane zadania finansowano w ramach działalności podstawowej, jako należące do całości zadań służby medycyny pracy. Zadania wynikające z Krajowego Programu
nie stanowiły odrębnych pozycji w planach rzeczowo-finansowych, wobec czego nie jest możliwe podanie łącznej kwoty wydatkowanej na realizację opisywanych zadań, ani
rozbicia jej na kwoty wydatkowane w poszczególnych latach.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

5

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

2012

−

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w
dorosłość

2. Podsumowanie.
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Jednostki organizacyjne PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy, czyli Kolejowy Zakład Medycyny Pracy oraz Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, zgodnie z art. 27 ustawy o służbie
medycyny pracy, wykonują zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy i nie prowadzą działalności związanej z poradnictwem ani diagnostyką w zakresie objętym
przedmiotowym Krajowym Programem.
Prowadzono szkolenia wewnątrzzakładowe, przeznaczone głownie dla pracowników narażonych na kontakt z pobieranym od osób badanych materiałem biologicznym, dokonano także
dystrybucji ok. 100 broszur informacyjnych dotyczących standardów postępowania poekspozycyjnego.
W ramach szkoleń lekarzy z podstaw medycyny transportu prowadzonych w omawianym okresie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej uwzględniano także problem zagrożenia
zakażeniem HIV w tematyce dotyczącej zagrożeń biologicznych w środowisku pracy.
Należy pozytywnie ocenić zadania zrealizowane przez pracowników podległych jednostek organizacyjnych w czasie pięciu lat obowiązywania Programu, w ramach pozostających do
dyspozycji zasobów kadrowych, organizacyjnych i finansowych.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
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ZADANIE
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
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2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
liczba osób zakażonych, które zmarły
liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
liczba opracowań
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ZADANIE
3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS

−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
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ZADANIE
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTRETSWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

liczba analiz
liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

3

ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy

−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

5

ZADANIE
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba tytułów
− nakład
−

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
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8

11

5

5

3

ZADANIE
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 r. ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł następujące projekty (za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki):
- Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV ,
- Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów retrowirusowych,
- Arylo nukleozydo amidofosforany - nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV,
- Dendrymery jako nanotransportery leków stosowanych w terapii genowej skierowanej przeciw genom wirusa HIV,
Dendrymery jako nanotransportery peptydów do komórek dendrytycznych w szczepionce przeciw wirusowi HIV,
- Ocena częstości występowania oraz wpływu na przebieg infekcji HIV oraz koinfekcji HIV/HCV wariantów genów powierzchniowych receptorów komórek NK (killer cell immunoglobulinlike receptors, KIR) oraz genów HLA klasy I i II,
- Ocena rozwoju lipodystrofii i zaburzeń metabolicznych, oraz patomechanizmu odpowiedzialnego za ich wystąpienie w grupie pacjentów zakażonych HIV leczonych antyretrowirusowo,
- Ochrona patentowa nowej generacji nietoksycznych pronukleotydowych leków przeciwko HIV,
- Osteoporoza i niedobór witaminy D u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności na tle populacji pacjentów ant-HIV ujemnych - analiza czynników genetycznych,
klasycznych czynników ryzyka oraz czynników zależnych od zakażenia HIV i leczenia antyretrowirusowego.,
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- Rejon liderowego RNA HIV-2 jako centrum synergicznego i kompetycyjnego oddziaływania białek wirusowych Tat-2 i NCp8,
- Zaburzenia emocjonalne, behawioralne i poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV..
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 r. ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł (za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki) 5 projektów badawczych z
zakresu HIV/AIDS, realizowanych przez nastepujące jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2 projekty), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski
oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (po 1 projekcie).
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r. ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł (za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki) w ramach konkursów
(OPUS , SONATA, PRELUDIUM, HARMONIA) następujące projekty badawcze z zakresu HIV/AIDS:
- Osteoporoza i niedobór witaminy D u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności na tle populacji pacjentów ant-HIV ujemnych - analiza czynników genetycznych,
klasycznych czynników ryzyka oraz czynników zależnych od zakażenia HIV i leczenia antyretrowirusowego realizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin,
- Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów retrowirusowych realizowany przez Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN,
- Zaburzenia emocjonalne, behawioralne i poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Arylo nukleozydo amidofosforany - nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
- Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV realizowany przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2016 r. zrealizowano trzy projekty badawcze:
- Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV,
- Analiza zależności między "wyczerpaniem" komórek, zmiennością genów kodujących epitopy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) rozpoznawane przez komórki , a wpływem
leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z zakażeniem HCV oraz wspózakażeniem HIV-1/HCV,
- Nukleozydo difosforany - nowatorska koncepcja pro - nukleotydów anty-HIV.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Informacja czy zakładane zadania w tym obszarze zostały zrealizowane. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z

−

WSKAŹNIKI
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
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ZADANIE

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−
−
−
−

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
−
−
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2014

2015

2016

ZADANIE
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej

−

konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.

−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

2
2
675 - liczba
odbiorców

2
2
1677 liczba
odbiorców

1
1

48368
3

561
2

535
1

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

10
1471
1

20
1042
1

−

b.d.
50 –
placówki
wojskow
o służby
zdrowia

−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
−

1

1

1

ZADANIE
konsultantów, doradców, edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
liczba tytułów
− nakład
−
−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

2

2012
25

2013

2014

2015

2016

40
5
b.d.

ZADANIE
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania

5 uczelni wojskowych

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Podstawowe zadania realizowane przez resort w tym zakresie to: szkolenia edukacyjno – profilaktyczne mające na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
realizacja problematyki HIV/AIDS oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową w ramach programów kształcenia uczelni wojskowych, profilaktyka zachowań ryzykownych w
środowiskach żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i ich rodzin oraz promocja postaw akceptacji wobec osób żyjących z HIV/AIDS.
Grupami docelowymi działań podejmowanych przez resort są: żołnierze zawodowi, kandydaci na żołnierzy zawodowych (studenci uczelni wojskowych i ośrodków szkolenia), pracownicy
wojska, rodziny żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, pracownicy wojskowej służby zdrowia.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

2012

2013

2014

2015

−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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2013

2014

2015

2016

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−
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ZADANIE
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
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ZADANIE
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Rezultaty/podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

3

ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

Udzielanie świadczeń i pomocy w
zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do
pracy oraz komunikacji społecznej zgodnie
obowiązującymi przepisami (ustawa z dn. 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, ustawa z dn. 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z
dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawa z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

WSKAŹNIKI

ZADANIE

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

−

10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

−

12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej

- liczba wprowadzonych procedur

2012

2013

2015
2014
socjalnym)

2016

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
− liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie

−

liczba placówek prowadzących leczenie ARV
liczba osób objętych leczeniem ARV

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba certyfikowanych laboratoriów

6

Osoby zakażone HIV i chore na AIDS
wymagające wsparcia w zaspokajaniu ich
potrzeb materialnych i bytowych uzyskują go
na ogólnych obowiązujących zasadach (m.in.
art. 33 ,67 i 69 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia
1997 r.)

ZADANIE
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość
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2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Osoby zakażone HIV i chore na AIDS wymagające wsparcia w zaspokajaniu ich materialnych i bytowych potrzeb uzyskują go tak jak inne osoby na ogólnych zasadach w tym między innymi
zapisanych w treści art. 33 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r., dotyczący równych praw kobiet i mężczyzn m.in w zakresie zabezpieczenia społecznego. O
prawie do zabezpieczenia społecznego mowa jest także w art. 67, który stwierdza, że iż „1 Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na
chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnieciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie
mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa-".
Osobom będącym nosicielami wirusa HIV i chorym na AIDS' które zostały zaliczone do grupy osób niepełnosprawnych władze publiczne działające na podstawie art. 69 Konsytuacji
Rzeczypospolitej Polskiej udzielają, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz z ustawą z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, pomocy w
zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Osoba zakażona HIV/chora na A|DS., jeśli spełnia kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej może uzyskać wsparcie w formie świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych,
także takich jak praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie było informowane o przypadkach dyskryminacji w dostępie do m-in. pomocy społecznej osób zakażonych HIV/chorych na AIDS, ani o
przypadkach dyskryminacji tych osób w dostępie do instytucji rynku pracy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie otrzymywało w latach 2012-2016 informacji świadczących o potrzebie wprowadzania do systemu prawnego nowych rozwiązań i
instrumentów adresowanych do przedmiotowej populacji.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
− liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
− liczba publikacji związanych z realizacją projektów
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

WSKAŹNIKI
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
− liczba partnerów zagranicznych
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich

−

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

−
−

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
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ZADANIE
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz

WSKAŹNIKI
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−
−
−
−

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
udostępnianie informacji realizatorom Programu

WSKAŹNIKI

9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−

−

−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.

12

2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Informacja czy zakładane zadania w tym obszarze zostały zrealizowane. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

1
190
2

9
350
6

3
62040
2

1
64100
2

2
100
2

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe,
telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory,
materiały informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie
specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą
ciężarną, w zakresie psychospołecznych i medycznych aspektów
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego, prowadzone
także z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz
wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okolotestowego w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach
podstawy programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W latach 2012-2016 współpracowało z ministerstwem 8 organizacji pozarządowych (Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, Zarząd Główny
Akademickiego Związku Sportowego, Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa, Fundacja Rozwoju Wioślarstwa
Polskiego, Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót”, Toruński Związek TKKF, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, Fundacja im. Ignacego Łukasiewicza),
które na przestrzeni raportowanych lat wydatkowały kwotę 39 500,00 zł (na podstawie dotacji celowych) na niżej wymienione zadania z obszaru
zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa. Odbiorcami zadań było 2780 uczestników szkoleń i konferencji oraz wydano 60000 szt. publikacji dotyczącej zapobieganiu zakażeniom HIV
i zwalczaniu AIDS w dwóch numerach gazety wydawanej przez Fundację im. Ignacego Łukasiewicza. " Uniwersytet Trzeciego Wieku bez granic: Seniorzy
na start" oraz 64000 szt. ulotek informacyjnych przy okazji kampanii i akcji promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.
2012:

3

- Seminarium "Sport dla wszystkich strategia jutra" - moduł poświęcony profilaktyce aids i zapobiegania zakażeniom HIV
(80 uczestników, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich)
- Szkolenie Kadr Kultury Fizycznej dla środowiska akademickiego - umieszczenie tematyki zapobiegania zakażeniom HIV w programie konferencji
i szkoleń organizatorów kultury fizycznej i animatorów sportu (110 uczestników, Akademicki Związek Sportowy).
2013:
- Seminarium "Sport dla wszystkich strategią jutra" - moduł poświęcony profilaktyce aids (Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich)
- Przeprowadzenie konferencji szkoleniowych dla organizatorów kultury fizycznej w oparciu o zadania zlecane stowarzyszeniom z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (100 uczestników, Akademicki Związek Sportowy)
- Przeprowadzenie modułów dot. tematyki przeciwdziałania HIV/AIDS podczas akcji promocyjnych i konferencji szkoleniowych dla organizatorów
kultury fizycznej w oparciu o zadania zlecane stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie własne zrealizowano jako
elementy zadań: Ligi integracyjne dla wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (AZS Środowisko Warszawa); Promocja sportu dla wszystkich
w ośrodkach wychowawczych (Fundacja Rozwoju Wioślarstwa Polskiego); Powiatowa Spartakiada Abstynencka - profilaktyka poprzez sport
(Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót"); Ogólnopolska Kampania prozdrowotna "Miesiąc dla zdrowia - aktywni przez całe życie" (Toruński Związek TKKF)
(250 uczestników, AZS Środowisko Warszawa, Fundacja Rozwoju Wioślarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”, Toruński Związek TKKF)
2014:
- Konferencja szkoleniowa dla organizatorów kultury fizycznej w oparciu o zadania zlecane stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. W ramach 2 cyklów szkoleń dla instruktorów Nordic Walking prowadzących zajęcia z uczestnikami zadania "Idź po zdrowie"
przeprowadzono zajęcia na temat zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS. W zajęciach przeprowadzanych przez instruktorów będących uczestnikami w/w szkoleń wzięło udział 2000 osób pow
Stowarzyszenie Nordic Walking)
- Publikacje dotyczące zapobieganiu zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS w dwóch numerach gazety wydawanej przez Fundację im. Ignacego Łukasiewicza.
"Uniwersytet Trzeciego Wieku bez granic: Seniorzy na start" (nakład wydawnictwa 60000 egzemplarzy, Fundacja im. Ignacego Łukasiewicza)
2015:
– Wprowadzenie tematyki zapobiegania HIV/AIDS do konferencji szkoleniowych dla organizatorów kultury fizyczne w różnych środowiskach w oparciu
o dofinansowane zadania zlecane stowarzyszeniom i fundacjom kultury fizycznej. W ramach realizowanych programów szkolenia kadr kultury fizycznej
pracujących na rzecz środowiska wiejskiego, akademickiego oraz w sporcie dzieci i młodzieży, wprowadzone zostaną moduły dotyczące wiedzy nt.
HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem postaw zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego zjawiska. (100 uczestników, Krajowe Zrzeszenie LZS)
- Zamieszczenie artykułów nt. HIV/AIDS w wydawnictwach kierowanych do UTW przez Fundację im. Ignacego Łukasiewicza, wydrukowanie ulotek
informacyjnych przy okazji kampanii i akcji promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.. (nakład 64000 szt, Fundacja im. Ignacego Łukasiewicza)
2016:
- Zapobiegania HIV/AIDS w działalności organizatorów kultury fizycznej w różnych środowiskach. Wprowadzenie tematyki zapobiegania HIV/AIDS do działalności organizatorów kultury fizycznej w różn
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadania zlecone, realizowane przez organizacje pożytku publicznego.
(100 uczestników, Krajowe Zrzeszenie LZS, Akademicki Związek Sportowy).

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
4

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
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ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

10

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań

11

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem

12

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady

promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie
− liczba osób uczestniczących (dane dot. SG oraz KGP
– za 2014 r.)
− liczba szkoleń/działań (dane dot. SP ZOZ MSWiA i PIS
MSWiA)
− liczba odbiorców (skumulowane dane dot. SP ZOZ
MSWiA, PIS MSWiA, KGP – za 2013 r. oraz KG PSP –
za 2014 r. i 2016 r.)
− liczba podmiotów realizujących zadanie (dane dot.
SP ZOZ MSWiA oraz PIS MSWiA)
− liczba szkoleń/działań (dane dot. BOR)
− liczba odbiorców (dane dot. BOR)
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

1

4 129

3 184

5 529

3 585

2 917

559

406

388

288

463

12 247

19 961

27636

6 799

21 936

37

29

32

28

27

11
430

9
336

12
385

14
412

15
426

ZADANIE
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

WSKAŹNIKI
−
−

liczba tytułów (dane dot. BOR)
nakład (dane dot. BOR)

−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

liczba odbiorców
− nakład
−

−
−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej AMBUTALTORIA

−

2

2012
2
240

2013
2
300

2014
2
320

2015
2
350

2016
2
360

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
SG
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców (dane dot. KG SG)
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okołotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2012
535

2013
361

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba osób uczestniczących z szkoleniach (dane dot.
KGP)
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

2014
526

2015
817

2016
411

−
−

−

4 975

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu (dane dot. KG PSP)
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

15 907

−

7 840

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad (dane dot. SP ZOZ MSWiA)
− nakład
− liczba odbiorców (dane dot. SP ZOZ MSWiA)
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

302

292

293

237

60

296

292

286

233

58

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji

5

2014

2015

2016

ZADANIE
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

−

−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba uczestników szkoleń – (dane dot. SG oraz KGP –
za 2012 r.)

2012
14

2013
2 178

2014
3 600

2015
3 192

2016
554

1

1

1

1

1

liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę (dane dot.
BOR)
−
−

6

ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
- liczba koordynatorów

2012

2013

2015

2014

2016

−

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń (dane dot. BOR)
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek – dane liczbowe dotyczą tylko SP ZOZ
MSWiA
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń – dane liczbowe dotyczą tylko SP ZOZ
MSWiA
− liczba przeszkolonych osób (skumulowane dane SG,
SP ZOZ MSWiA oraz KGP za 2015 r. i 2016 r. )
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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11
430

9
336

12
385

14
412

15
426

9

7

13

7

8

14
2 149

14
249

44
1 301

17
3 537

27
47 274

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

8

2012

2013

2014

2015

2016

9.

10.
11.
12.

13.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka
−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w

10

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
opiekę/leczenie dla dzieci
− liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016
Centralny Zarząd Służby Więziennej

MINISTERTSWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

1

154

3
156

3
156

1
156

1
154

ZADANIE
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów

WSKAŹNIKI
−
−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

liczba odbiorców
− nakład
−

−
−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

2012

liczba tytułów
nakład

2

199000

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Wzrost poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby więziennej.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012
4871
17233

2013

2014

170000

326000

98951

109929

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

64
174698

8191

6691

188076

44241

−

−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−
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170000
170000

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

−

111

2013
7
140

2014
1
140

2015
1
140

2016
1
133

2. Podsumowanie.
Wzrost poziomu wiedzy na temat filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód oraz ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz wśród
osób pozbawionych wolności.
Realizowano leczenie substytucyjne w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności uzależnionych od opioidów przy wsparciu specjalistycznych pozawięziennych poradni
realizujących program leczenia substytucyjnego.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012

2013

2014

2015

2016

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

156
233

156
297

156
315

155
332

154
356

619

4805

4954

4066

3833

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−
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ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

156
63
105
4155

156
88
251
8191

156
106
149
6691

157
118
194
8835

93
613
8850

2. Podsumowanie.
We wszystkich podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności realizowane było leczenie antyretrowirusowe osób pozbawionych wolności zakażonych HIV i chorych na AIDS
zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami. Zapewniono również ujednoliconą diagnostykę specjalistyczną monitorującą zakażenie HIV i prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących wykonywaną przez certyfikowane laboratoria.
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Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI
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ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2012

- liczba i rodzaj realizowanych programów

1

−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem

11

15
156
233

4

2

1

1

ZADANIE
−

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2. Podsumowanie.
Monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS realizowano w ramach kontroli podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych
wolności przeprowadzonych przez Biuro Służby Zdrowia CZSW i Naczelnych Lekarzy Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej. Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby
Więziennej prowadziło informatyczną bazę danych w zakresie realizacji leczenia ARV w oparciu o miesięczne raporty zawierające szczegółowe informacje dotyczące stosowanych
schematów terapeutycznych i prowadzonej diagnostyki.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MINISTERTSWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

10
8

14
8

2015

2016

13
8

10
7

10
8

73
119

73
102

2014

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

56
52

64
51

67
132

−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

47
495
15

50
481
15

44
452
14

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

27
343
13

32
317
13

31
313
14

34
372
15

35
324
15

1
1
1
15

1
2
1
15

2
3
1
10

0
0
1
12

1
3
1
10

−
−

−

−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

51
478
16

50
455
14

−
−

1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012
32
5
25
72
13

29
0
26
66
11

1
25

1
25

269

243

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

2013

liczba tytułów
nakład

2014

2015

2016

283
23
62
10

285
35
67
11

246
30
57
10

1
25

1
30

1
20

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

242

297

280

3
3
46

2
3
39

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

3
4
71

2
3
56

2
3
36

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

2012
5
104

2013
5
87

2014

2015

2016

5
83

5
74

5
68

Corocznie 4

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

78
30

81
27

69
27

80
28

84
30

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

138
42
1014

155
42
921

156
44
825

170
42
776

162
45
709

1
20

1
19

−
−
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

Corocznie 6
1
34

1
28

1
17

2. Podsumowanie.
Wychowankom dostarczono podstawowe informacje dot. HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową poprzez organizację zajęć edukacyjnych z zakresu medycznych i
psychospołecznych aspektów HIV/AIDS, ekspozycję ulotek i informatorów. Przeprowadzono wiele zajęć specjalistycznych w ramach różnych programów autorskich, dotyczących
poszerzenia świadomości zagrożeń HIV//AIDS. Zrealizowano we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" szkolenie dla pracowników schroniska, którzy
prowadzą zajęcia edukacyjne, prelekcje, pogadanki, itp. dotyczące podstawowych informacji o HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. W Zakładach Poprawczych corocznie
prowadzone były działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzane były wśród wychowanków ZP
skonstruowane wcześniej i na bieżąco modyfikowane testy wiedzy na temat HIV/AIDS. Profilaktyką objęci byli wszyscy wychowankowie przebywający w ZP w danym roku kalendarzowym.
Promowano zachowania prozdrowotnych:
-aktywność fizyczną (zajęcia na boisku, sali gimnastycznej oraz korcie tenisowym).
- korzystanie i dawanie wsparcia społecznego (np.: realizacja Programu „Twórczy wolontariat”).
- nie podejmowanie zachowań ryzykownych tj. palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, nieużywanie innych substancji psychoaktywnych (zajęcia edukacyjno –profilaktyczne).
Podnoszono poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV i AIDS i ich rodzin poprzez udział wychowanków w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych.
W wyniku prowadzonych oddziaływań wychowankowie w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich są bardziej uświadomieni w tematyce HIV/AIDS, podejmują refleksję nad
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zagrożeniami wynikającymi z ryzykownych zachowań, chętnie podejmują dyskusje dotyczące odpowiedzialności za inne osoby (partnerzy, nienarodzone dzieci). Uwrażliwieni na
problemy innych osób w tym osób z HIV/AIDS potrafią wzbudzić w sobie empatię, jednakże akceptacja dotkniętych HIV/AIDS jest dla nich trudna.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

2012
55
577
932

2013
66
545
911

2014
57
472
939

2015
71
481
994

2016
61
396
818

85
1200
964

91
110
1
1073

91
973
1068

93
887
1001

85
782
866

25
25

25
25

43
43

26
26

−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

4

30
30

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2012
44
36
100
264
2
216

2013
37
41
150
233
2
201

2014
44
30
125
214
2
191

2015
45
35
160
200
2
177

2016
39
27
140
153
2
172

4
130
0
50

4
118
0
48

6
115
0
45

6
105
0
40

5
90
0
30

0
100

0
70

0
70

0
50

0
50

0
42

0
32

0
19

0
49

0
42

42

32

19

49

42

2. Podsumowanie.
Wychowankowie Zakładu objęci są licznymi programami o charakterze profilaktycznym, przy czym zdecydowana większość z nich prezentuje zwiększony poziom zachowań ryzykownych.
Realizowane przy okazji wdrażania opisanych niżej programów profilaktycznych działania ukierunkowane są m. in. na poszerzanie świadomości w zakresie konsekwencji wiążących się z
zachowaniami ryzykownymi. Wychowankowie stają się bardziej asertywni, co umożliwia im poszerzenie własnego repertuaru sposobów niekonfliktowego odmawiania w sytuacjach, które
uznają za ryzykowne. Dostarcza się im także różnorodnych alternatywnych sposobów odreagowywania frustracji i napięć, niekoniecznie poprzez prezentowanie ryzykownych zachowań.
Wychowankowie systematycznie i na miarę swoich możliwości nabywają umiejętność mówienia o problemach oraz poszukiwania konstruktywnych sposobów ich rozwiązań. Są
zaopatrywani także w przydatną, konkretną wiedzę zawartą w ulotkach i materiałach informacyjnych, które systematycznie otrzymują. Możliwość zabrania ich ze sobą na wyjazdy
urlopowe sprawia, iż wiedza ta może docierać również do członków ich rodzin, partnerów, przyjaciół czy znajomych. Część z tych materiałów tworzona jest specjalnie na potrzeby tej
konkretnej grupy odbiorców, uwzględnia zatem dostosowanie do indywidualnych możliwości poznawczych wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego w ZP i SdN funkcjonowały programy profilaktyczne zawierające w swoich założeniach elementy odpowiadające tematyce zagrożeń związanych z
problematyką HIV/AIDS.
Promowano zdrowy tryb życia, kształtowano codzienne nawyki przestrzegania higieny, prawidłowego odżywiania, wdrażano wychowanków do odpowiedzialności za własne życie i
zdrowie, uczono ponoszenia konsekwencji za własne wybory.
Stosowano oddziaływania profilaktyczne służące zwiększaniu stanu wiedzy na temat HIV i AIDS a także chorób przenoszonych drogą płciową (dostarczano wiedzy na temat chorób i dróg
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szerzenia się tych zakażeń, ich skutków zdrowotnych i społecznych, oraz osłabiano tendencje wychowanków do ryzykownych zachowań seksualnych).
Stosowano liczne oddziaływania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień (dostarczanie wiedzy na temat szkodliwego działania środków uzależniających, przyczyn i mechanizmów
powstawania uzależnień, kształtowania odpowiednich przekonań normatywnych dotyczących sięgania po używki, np. picia alkoholu i przyjmowania narkotyków, zajęcia terapeutyczne
prowadzone z psychologiem - terapeutą uzależnień).
W ramach profilaktyki uzależnień i zdrowego trybu życia - uczono umiejętności radzenia sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami (uczenie wglądu, pogłębianie rozumienia siebie i swoich
uczuć, budowanie udanych relacji z ludźmi, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów, bezpiecznie odreagowanie napięć - terapia indywidualna i grupowa).
Zapewniano wychowankom stałą opiekę medyczną (lekarz ogólny, lekarz psychiatra, stomatolog, pielęgniarka), a w tym - przeprowadzanie wychowankom rutynowych testów na
obecność w organizmie wirusa HIV (nowoprzybyły wychowanek ma pobieraną krew w kierunku HIV). W miarę możliwości prowadzone są badania kontrolne pozostałych wychowanków.
Testom towarzyszy poradnictwo indywidualne ze strony personelu medycznego.
Zwiększono dostępność do systemu informacyjnego wykorzystującego różne środki przekazu (strony internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie
biuletyny informacyjne ) poprzez przekazanie informacji bezpośrednio wychowankom bądź też poprzez udostępnienie opracowań, broszur, ulotek oraz plakatów o możliwościach
pozyskiwania informacji w/w temacie.
W placówkach funkcjonuje poradnictwo psychologiczne. Przekazano wychowankom informacje o możliwości dobrowolnego i anonimowego badania w najbliższych Punktach
Konsultacyjno Diagnostycznych oraz informacje o działalności tych punktów i procedurze diagnostycznej.
Podjęto działania mające na celu promocję anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV.
Podczas realizacji programów stosowano różnorodne formy przekazu: oddziaływania werbalne (aktywny wykład, pogadanka, dyskusja, "burza mózgów"), niewerbalne (filmy, slajdy,
plakaty, plansze, gazetki profilaktyczne, materiały audiowizualne pozyskane z Internetu, plastikowy model wirusa HIV).
Realizacja zadań w ramach zakładowych programów profilaktyki, wychowawczego i socjoterapeutycznego. Zajęcia dotyczace zagadnień HIV/AIDS prowadzone na lekcjach
wychowawczych, WDŻ, biologii i zajęćiach tematycznych w grupie wychowaczej. Problematyka zakażeń HIV była realizowana przez Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton.
W większości placówek nie ewidencjonowano rozdanych ulotek i broszur tematycznych.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

9
6
93

2013

2014

2015

2016

9
6
109

13
6
100

16
7
101

18
7
88

ZADANIE
4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

9
4
254

2015
10
6
274

2016
11
6
294

2
20

1
20

1
20

1
20

16
28
25

17
31
15

16
30
15

19
36
41

17
30
20

19

20

6

2

1

2012
10
4
210

2013
11
8
254

2
20

2014

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−
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ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI

2014

2015

2016

2012

2013

2
2

0
1

0
1

0
1

0
1

1
1
0
1
37

1
1
0
1
37

1
1
0
1
37

1
1
0
1
34

1
1
0
1
34

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
Zwiększenie i aktualizacja wiedzy w zakresie postępowania poekspozycyjnego.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
8

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012
1

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
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ZADANIE
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:

WSKAŹNIKI
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu

WSKAŹNIKI
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−

−

−
−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2013

2014

2015

2016

- liczba i rodzaj realizowanych programów

9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

2012

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

12

3

3

3

3

3

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
0
2

1
0
2

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

3

ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy

−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

5

ZADANIE
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI
liczba tytułów
− nakład
−

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Nie dotyczy

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

7

ZADANIE
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−
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2014

2015

2016

2012

2013

l.proj: 2
l.pub: 3

l.proj: 2
l.pub: 0

l.proj: 2 l.proj: 2
l.pub: 2 l.pub: 2

l.proj: 3
l.pub: 3

l.wyd.n
.: 1

l.wyd.n
:1

l.wyd.n
:1

l.wyd.n
:1

l.wyd.n
:1

ZADANIE
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

WSKAŹNIKI
- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniam
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−

2013
3

2014
2

2015
2

2016
4

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

−

2012
2

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
Zadanie 2. NIZP-PZH był zaangażowany w okresie sprawozdawczym tworzenie i realizowanie następujących wieloletnich projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych:
1. Improving the monitoring of the HIV Continuum of Care in Europe. Grant Europejskiego Centrum Kontroli Chorób Framework Service Contract ECDC/2016/018, termin realizacji
7.10.2016 – 6.10.2018. Rola:Wykonawca
2. Developing methods to improve the accuracy of HIV estimates in EU/EEA countries. Grant Europejskiego Centrum Kontroli Chorób Framework Service Contract ECDC/2016/018,
termin realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2020. Rola: Lider
3. Advanced statistical models to improve the HIV estimates. Grant Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, Service Contract ECD.5744. Termin realizacji: 2015 – 2016. Rola: Lider
4. SIALON II – Capacity building in combining targeted prevention with meaningful HIV surveillance among MSM. Grant w ramach Health Programme, nr grantu 20101211. Termin
realizacji: 1.11.2011 – 31.10.2014. Rola: Wykonawca
5. EuroCOORD - European network of HIV/AIDS cohort studies to coordinate at European and International level clinical research on HIV/AIDS. Grant w ramach 7 Programu
Ramowego, nr projektu 260694. Termin realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2015. Rola: Wykonawca
Przedstawiciele NIZP-PZH byli również zaangażowani w program nadzoru epidemiologicznego HASH (HIV/AIDS, STI, Viral Hepatitis) prowadzony przez ECDC oraz program DRID (Drug
Related Infectious Disease) prowadzony przez EMCDDA, biorąc udział w grupach eksperckich.
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Na bazie prowadzonych projektów oraz współpracy z ECDC i EMCDDA powstały następujące publikacje:
1: Rosinska M, Niedzwiedzka-Stadnik M., Alexiev I, Dias S. Treatment and viral load. W Report on a bio-behavioural survey among MSM in 13 European cities, ed. Mirandola M., Gios L.,
Sherriff N., Toskin I., Urlich M., Schink S., Suligoi B., Folch C., Rosinska M. ISBN 978-88-98768-55-4 Cierre Grafica, 2016.
2: Rosinska M, Nostlinger C., Folch C, Dias S. Substanc use. W Report on a bio-behavioural survey among MSM in 13 European cities, ed. Mirandola M., Gios L., Sherriff N., Toskin I., Urlich
M., Schink S., Suligoi B., Folch C., Rosinska M. ISBN 978-88-98768-55-4 Cierre Grafica, 2016.
3: Gios L, Mirandola M, Toskin I, Marcus U, Dudareva-Vizule S, Sherriff N, Breveglieri M, Furegato M, Folch C, Ferrer L, Montoliu A, Nöstlinger C, Vanden Berghe W, Kühlmann-Berenzon S,
Velicko I, Dias S, Suligoi B, Regine V, Stanekova D, Rosińska M, Caplinskas S, Klavs I, Alexiev I, Rafila A. Bio-behavioural HIV and STI surveillance among men who have sex with men in
Europe: the Sialon II protocols. BMC Public Health. 2016 Mar 2;16:212. doi: 10.1186/s12889-016-2783-9.
4: Pharris A, Quinten C, Tavoschi L, Spiteri G, Amato-Gauci AJ; ECDC HIV/AIDS Surveillance Network. Trends in HIV surveillance data in the EU/EEA, 2005 to 2014: new HIV diagnoses still
increasing in men who have sex with men. Euro Surveill. 2015;20(47). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2015.20.47.30071. Erratum in:Euro Surveill. 2015;20(49). doi: 10.2807/15607917.ES.2015.20.49.30090.
5: Rosińska M, Simmons R, Marzec-Bogusławska A, Janiec J, Porter K. Relating HIV testing patterns in Poland to risky and protective behaviour. AIDS Care. 2016;28(4):423-31. doi:
10.1080/09540121.2015.1100702. Epub 2015 Nov 11.
6: Simmons R, Lutsar I, Malyuta R, Rosińska M, Porter K. Using incidence assays within the context of the recent infections testing algorithm. AIDS. 2014 Sep 10;28(14):2167. doi:
10.1097/QAD.0000000000000367.
7: Uusküla A, Raag M, Folch C, Prasad L, Karnite A, van Veen MG, Eritsyan K, Rosinska M, Des Jarlais DC, Wiessing L. Self-reported testing, HIV status and associated risk behaviours among
people who inject drugs in Europe: important differences between East and West. AIDS. 2014 Jul 17;28(11):1657-64. doi:10.1097/QAD.0000000000000299.
8: Smoleń-Dzirba J, Rosińska M, Kruszyński P, Bratosiewicz-Wąsik J, Janiec J, Beniowski M, Bociąga-Jasik M, Jabłonowska E, Szetela B, Porter K, Wąsik TJ. Molecular epidemiology of recent
HIV-1 infections in southern Poland. J Med Virol. 2012 Dec;84(12):1857-68. doi: 10.1002/jmv.23395.
9: Zugna D, Geskus RB, De Stavola B, Rosinska M, Bartmeyer B, Boufassa F, Chaix ML, Babiker A, Porter K; CASCADE Collaboration in EuroCoord.. Time to virological failure, treatment
change and interruption for individuals treated within 12 months of HIV seroconversion and in chronic infection. Antivir Ther. 2012;17(6):1039-48. doi: 10.3851/IMP2312. Epub 2012 Aug
15.
10: Lodi S, Meyer L, Kelleher AD, Rosinska M, Ghosn J, Sannes M, Porter K. Immunovirologic control 24 months after interruption of antiretroviral therapy initiated close to HIV
seroconversion. Arch Intern Med. 2012 Sep 10;172(16):1252-5. doi: 10.1001/archinternmed.2012.2719.
Zadanie 6. Przedstawiciele NIZP-PZH brali udział w następujących międzynarodowych wydarzeniach naukowych przedstawiając wyniki badań polskich.
1. ESCAIDE 2012, 24-26 October 2012, Edinburgh, Scotland, UK
2. Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, Amsterdam, Holandia, 2-5 czerwca 2013
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3.
4.

ESCAIDE, Sztokholm, Szwecja, 5-7 listopada 2014
ESCAIDE, Sztokholm, Szwecja, 11-13 listopad 2015

Zadanie 13. NIZP-PZH jest odpowiedzialny za sprawozdawczość do ECDC (w zakresie nadzoru epidemiologicznego oraz ankiet celowanych) oraz (we współpracy z Krajowym Biurem ds.
Przeciwdziałania Narkomanii) do EMCDDA. Na bazie dostarczonych danych powstały następujące raporty:
1. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2015. Stockholm: ECDC; 2016.
2. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2014. Stockholm: ECDC; 2015.
3. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2013. Stockholm: ECDC; 2014.
4. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2012. Stockholm: ECDC; 2013.
5. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2011. Stockholm: ECDC; 2012.
6. European Centre for Disease Prevention and Control. HIV testing in Europe. Evaluation of the impact of the ECDC guidance on HIV testing: increasing uptake and effectiveness in
the European Union. Stockholm: ECDC; 2016
7. European Centre for Disease Prevention and Control. Antenatal screening for HIV, hepatitis B, syphilis and rubella susceptibility in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2016.
8. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2016), European Drug Report 2016: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
9. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2015), European Drug Report 2015: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
10. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2014), European Drug Report 2014: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
11. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2013), European Drug Report 2013: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
12. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2012), 2012 Annual report on the state of the drugs problem in Europe, EMCDDA, Lisbon, 2012.
13. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2013), DRID Guidance Module: Methods of bio-behavioural surveys on HIV and viral hepatitis in people who inject
drugs — a short overview, EMCDDA, Lisbon

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

a) liczba placówek wykonujących
badania zgodnie ze standardami
b) odsetek braków danych w
dostarczanych danych
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2012
-2

2013
-2

2014
-2

2015
-.: 2

2016
-2
-2

a) –
b) –
c) 51%61%

a) b)c)d)

a) b) –
c)d)

a) b) 65.9%
c)d)1524789

a) b) –
c)d)

ZADANIE
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

b) dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
c) opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
d) poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
e) rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

f) dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich

WSKAŹNIKI
epidemiologicznych
c)odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
d)liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
e) liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
f) liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
g) liczba osób zakażonych, które zmarły
h) liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
i) liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych
zespołów
−
liczba podmiotów współpracujących
w realizacji Programu
−
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych
województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy
dla gmin i samorządów
wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
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2012
d) –
158168
4
e) 1080
f)145
g)49
h)i) 2

2013
153719
9
e) 1100
f) 143
g)36
h) i) 1

2014
15743
20
e)115
2
f)113
g)37
h)i) 1

2015
e) 1299
f) 95
g)33
h)i)1

2016
151590
6
e) 1277
f)113
g) 29
h)i) 2

ZADANIE
g) monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
h) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
i) pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
j) monitoring prasy
k) ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
- liczba i rodzaj realizowanych
programów
− liczba ankiet pozyskanych z gmin
− liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−
−
−

l) prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia
osób żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Zadanie 1. W ramach zadania 1 NIZP-PZH współpracowało z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz z Krajowym Centrum ds. AIDS. Zrealizowano następujące działania:
- analiza możliwości poprawy danych z nadzoru epidemiologicznego w oparciu o istniejące bazy danych w tym bazę klientów PKD oraz bazę leczonych ARV (2012-2016)
- ocena sposobu prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, badanie ankietowe (2016)
- szkolenia dla pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (w ramach corocznych szkoleń realizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny) (2011, 2015)
- opracowanie roboczej wersji wytycznych w sprawie rejestracji zgłoszeń HIV/AIDS oraz klasyfikacji przypadku dla pracowników Inspekcji Sanitarnej, (2016)
Zadanie 2. W ramach zadania 2 w NIZP-PZH wykonano następujące zadania:
- ocena opóźnień w systemie nadzoru epidemiologicznego i metod ich korekrty (2013)
- ocena stopnia niedorejestrowania nowo-wykrywanych zakażeń HIV w oparciu o dodatkowe źródła danych (2012)
- ocena kompletności zgłoszeń pod względem kluczowych zmiennych (2015)
- gromadzenie danych epidemiologicznych pochodzących ze zgłoszeń HIV/AIDS oraz ich weryfikacja
- gromadzenie danych na temat liczby testujących się w kierunku HIV w Polsce
- przygotowanie opracowań i ekspertyz, w tym coroczne opracowania w Kronice Epidemiologicznej oraz podrozdziały w Sytuacja zdrowotna ludności Polski 2012 i w Sytuacja zdrowotna
ludności Polski 2016
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

1
1

1
1

2014

2015

X
X

2016

X
X

X
X

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

141
4086
2

760
1105
3

b/d
10700
2

150
750
5

1600
800
5

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

68
401
2

750
962
2

b/d
b/d
1

X
X
X

X
X
X

−
−

−
−

liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−

1

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−

2012

b/d

2013

b/d

2014

2015

2016

b/d

b/d

b/d

19
20550
36622

19
18 781
25937

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−

2

19
23 875
34 112

19
18 840
31 120

19
21 837
42012

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

1
88
b/d

1
276
b/d

5
11489
22978
11489
160
b/d
4

5
10635
21270
10299
142
b/d
4

−

−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

1
b/d
b/d

1
b/d
b/d

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

3
2198
4396
2198
64
1
3

5
11326
22652
11326
150
b/d
3

−

−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

b/d

1
b/d
b/d

b/d

5
11531
23062
11531
167
b/d
3
b/d

b/d

b/d

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2012
1
b/d
b/d
b/d

2013
1
b/d
b/d
b/d

2014
1
b/d
b/d
b/d

b/d
b/d

b/d
b/d

b/d
b/d

b/d

b/d

b/d

2015
1
88
9951
b/d

2016
1
276
12666
b/d

b/d
b/d

b/d
b/d

b/d

b/d

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych (sieć plus wolontariusze 201215 konsorcjum 2015 2016)

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

5

2012
b/d
b/d
b/d
2
2
b/d
2
b/d

2013
b/d
b/d
b/d
2
2
b/d
2
b/d

2014
b/d
b/d
b/d
2
2
b/d
2
b/d

2015
b/d
b/d
b/d
3
1
b/d
7
b/d

2016
b/d
b/d
b/d
1
1
b/d
5
b/d

ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE

7

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów

−
−
−

9

ZADANIE
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:

WSKAŹNIKI
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
−
−

10

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

11

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony

WSKAŹNIKI
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

0

2016
0

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

0

0

0

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

0

0

0

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

0

0

0

liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−

−

0

0

0

−

−

0

0

−

−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
−
−

1

0

0

ZADANIE
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9.

opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym

WSKAŹNIKI
−

liczba konsultacji

−

liczba tytułów
nakład

2012

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba odbiorców
nakład

0

0

0

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

0

0

0

- liczba odbiorców

0

0

0

liczba tytułów
nakład

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

-3
-2300

2013

−

−
−
−
−

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

2

0

0

0

0

ZADANIE
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015
0

2016

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

0

0

0

liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014
0

2015
0

0

0

-3
-1500
-423

-3
-1300
-812

−
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

0

0
0

0

0

0
0

−

2. Podsumowanie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012
0

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

0

−

2013
0

0

2016
0

0

−

-2
-1290
-900

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
−
−

3

-3
-249
-300

-3
-1328
-424

ZADANIE
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp).
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wykonanych testów
liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

2012
-1290
-3
-b.d.
0

2013
-2214
-6
-b.d.
0

2014
-1497
-7
-b.d.
0

2015
-1300
-7
-b.d.
0

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

2

3

3

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

0

0

0

0

0

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−
−

liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
−
−

liczba wykonanych rapid testów
liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

4

3

2016
-746
-7
-b.d.
0
3

-1
-170
-b.d.
-b.d.

-2
-207
-b.d.
-b.d.

-1
-1988
-b.d.
-b.d.

-1
-5463
-b.d.
-b.d.

-1
-3084
-b.d.
-b.d.

-b.d.
-b.d.

-b.d.
-b.d.

-b.d.
-b.d.

-b.d.
-b.d.

-b.d.
-b.d.

-b.d.

-b.d.

-b.d.

-b.d.

-b.d.

0

0

0

0

0

2. Podsumowanie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−

5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

liczba koordynatorów
− liczba organizacji

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie

5

ZADANIE
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz

−
−

WSKAŹNIKI
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
liczba osób objętych leczeniem ARV

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- liczba certyfikowanych laboratoriów

0

0

0

0

0

- liczba wykonanych badań

0

0

0

0

0

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba koordynatorów

0

0

0

0

0

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−
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ZADANIE
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−
−
−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

WSKAŹNIKI
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

0

2013

0

2014

2015

0

0

2014
0

2015
0

2016

0

2. Podsumowanie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

2012
0

2013
0

2016
0

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
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ZADANIE

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−
−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

0

0

0

0

0

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

0

0

0

0

0

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−
−
−
−
−
−

8

2. Podsumowanie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- opracowanie dokumentu

0

0

0

0

0

−

9

ZADANIE
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−
−
−
−

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba i rodzaj realizowanych programów

0

0

0

0

0

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

−
−

−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2012
0

−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów

10

ZADANIE
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

2014

2015

2016

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

16
280
1

16
240
1

16
240
1

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji

2015

2016

−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

110

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

1
64

1
81
70

1
66
90

1
75
80

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W obszarze „Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa”:
1) organizowano corocznie „Obchody Światowego Dnia AIDS”
W ramach zadania organizowano corocznie happening „Świece pamięci i świadomości społecznej”, podczas którego wolontariusze rozdawali ulotki o tematyce HIV/AIDS (ok. 2000 szt.),
przeprowadzali rozmowy z uczestnikami i zapalali znicze układając je w kształcie czerwonej wstążki; w toruńskich akademikach rozwieszano plakaty (ok. 30 szt.) o tematyce HIV/AIDS,
na kilku wydziałach rozdano 500 ulotek o tematyce HIV/AIDS. Do akcji informacyjnej włączyły się także lokalne media emitując spoty informacyjne o zbliżającym się Światowym Dniu
AIDS. Około 1 grudnia organizowano koncert z okazji Światowego Dnia AIDS.
Liczba odbiorców: ok. 12700 osób (rocznie)
Wydatkowana kwota w latach 2012-2016: 46.650 zł
2) prowadzono zadanie „Wybieram odpowiedzialność” w latach 2013-2015
W ramach zadania przeprowadzono warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których celem było przekazanie wiedzy na temat zakażeń HIV, AIDS
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, propagowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań seksualnych, propagowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w
kierunku HIV;

3

b) szkolenia dla nauczycieli, mających na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie przekazywania tematyki HIV/AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową i zdrowia
seksualnego
Liczba odbiorców: rocznie ok. 240 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 40 nauczycieli
Wydatkowana kwota w latach 2013-2015: 28.700 zł
3) zwiększono dostęp do informacji poprzez prowadzenie strony internetowej
Na stronie internetowej www.uzl.kuj-pom.info umieszczono informacje na temat społecznych kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS (np.. "Coś was łączy? Zrób test na HIV").
4) prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny wraz z programem wsparcia i pomocy osobom zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom „Razem Bezpieczniej” w latach 2012-2014 i
2016
W ramach zadania:
a) odbyły się dyżury konsultantów i doradców, podczas których udzielano informacji na temat :
- testowania w kierunku HIV,
- placówek specjalistycznej służby zdrowia oraz placówek udzielających specjalistycznej pomocy psychologicznej,
- praw i obowiązków osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
- organizacji i instytucji pomagających zakażonym HIV, metodach leczenia i lekach antyretrowirusowych,
- zasadach bezpiecznych zachowań seksualnych,
- zasadach higieny, żywienia i opieki nad osobami zakażonymi i chorymi na AIDS;
b) prowadzono grupy wsparcia dla osób zakażonych i ich rodzin;
c) prowadzono zajęcia kulturalno-oświatowe i integracyjne dla osób żyjących z HIV i ich rodzin.
Liczba odbiorców: 64-81 osób (rocznie)
Wydatkowana kwota w latach 2012-2014 i 2016: 33.900 zł
(zadanie wpisuje się również w obszar tematyczny: „Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS”)

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)

WSKAŹNIKI
liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
−
−
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2012
2
795

2013
2
841

2014
2
929

2015
2
889

2016
2
864

759
7

810
9

900
12

868
9

855
9

ZADANIE
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.
W obszarze „Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych”:
a) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Toruniu oraz w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Bydgoszczy;
b) przeprowadzono akcję promocyjną dotyczącą działalności PKD (w akademikach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w
aptekach i przychodniach dystrybuowano plakaty i ulotki, na stronie internetowej realizatora umieszczono informacje o możliwości wykonania testu).
Liczba klientów PKD: 795-929 (rocznie)
Wydatkowana kwota w latach 2012-2016: 127.049 zł

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy

−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji
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2012

2013

2014

2015

2016
1
1
25

ZADANIE
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI
liczba tytułów
− nakład
−

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2. Podsumowanie.
W obszarze „Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS” zorganizowano 10-dniowy turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy, którego efektem było:
- wzmocnienie psychiczne uczestników turnusu,
- poprawa kondycji fizycznej uczestników turnusu,
-wzrost wiedzy dotyczącej HIV/AIDS i różnorodnych form pomocy,
-gotowość podjęcia świadomych starań o własne życie i zdrowie: przestrzeganie diety, reżimu brania leków, racjonalny sposób życia,
- gotowość do podjęcia różnych aktywności życiowych - nauka, praca zawodowa, społeczna, utworzenie sieci nieformalnej pomocy.
Liczba odbiorców: 25 osób
Wydatkowana kwota w roku 2016: 9.300 zł

8

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

9

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI
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ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
Wydatkowana kwotay leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI

2012

liczba kampanii
− liczba podmiotów realizujących zadanie

2013

4
1

−

2014

1
1

1
1

--

--

--

--

ND

ND

--

ND

3
1

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

ND

ND

ND

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

6
60
1

--

--

ND

ND

ND

--

--

−

−

2016

1
1

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

2015

2
1

−

−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
−

ND

ND

−

1

--

Ok.
1015

-Ok.
1015

2
175
Ok.
1015

ND
Ok.
1015

WSKAŹNIKI

ZADANIE
−

8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

2012

nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−

--

−

2016

2014

Ok.
1000
szt
-220 szt
---

Ok.
1000
szt
Inform
ator na
str.
interne
towej

Ok.
1000
szt
-100
---

Ok.
1000
szt
Inform
ator na
str.
interne
towej

--

4
strona
interne
towa
--

1
strona
interne
towa
--

3
strona
interne
towa
--

4
strona
interne
towa
1
418
140
ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba odbiorców

ND

ND

ND

ND

ND

liczba tytułów
nakład

ND

ND

ND

ND

ND

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

ND

ND

ND

ND

ND

−
−

liczba tytułów
nakład

2015

2013

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

liczba odbiorców
− nakład
−

−
−

−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

2

--

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2015

2014

2016

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

ND

1

ND

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−

ND

1

ND

--

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−

−

ND

ND

--

ND

8
2
154

1
1
1

ND

1

ND

ND

ND

1
1
1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2. Podsumowanie.
Legenda:
ND – zadanie nie było ujęte w Wojewódzkim Programie
Nie zrealizowano – działanie zaplanowano do realizacji w danym roku, ale nie zostało zrealizowane (szczegóły poniżej)
-- - działanie nie było planowane do realizacji w danym roku budżetowym
Działania w latach 2012-2015 realizowano zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015.
W roku 2016 działania realizowano w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016. Wskazane wyżej Wojewódzkie
Programy zawierały diagnozę potrzeb wojewódzkich w zakresie profilaktyki narkomanii oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS. Wskazane w Programach obszary, cele i działania

3

zostały dopasowane do potrzeb województwa lubelskiego wynikających z diagnozy.
W opisanym wyżej obszarze zrealizowano wszystkie zaplanowane działania.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012
1
60
--

2013
4
460
--

2014
2
350
--

2015
--

2016
1
60
--

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

ND

ND

ND

ND

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

1
418
140
418
--ND

1
900
900
290
--ND

Nie
zrealizo
wano

ND

1
651
328
323
--ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

−

--

−

−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

liczba ankiet
− raport z analizy ankiet
−

−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

4

Nie
zreali
zowa
no

Nie
zrealizo
wano
Nie
zrealizo
wano

ZADANIE
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−

2012

2013

ND

ND

--

1
600
---

2014

ND

2015

ND

2016

ND

−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

1
-1000
200

---

ND

-ND

--

---

---

-ND

ND

2. Podsumowanie.
Legenda:
ND – zadanie nie było ujęte w Wojewódzkim Programie
Nie zrealizowano – działanie zaplanowano do realizacji w danym roku, ale nie zostało zrealizowane (szczegóły poniżej)
-- - działanie nie było planowane do realizacji w danym roku budżetowym
Działania w latach 2012-2015 realizowano zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015.
W roku 2016 działania realizowano w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016. Wskazane wyżej Wojewódzkie
Programy zawierały diagnozę potrzeb wojewódzkich w zakresie profilaktyki narkomanii oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS. Wskazane w Programach obszary, cele i działania
zostały dopasowane do potrzeb województwa lubelskiego wynikających z diagnozy.
W 2014 r. i w 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań dla organizacji pozarządowych, a w ramach konkursu zaplanowano działanie pn: Wsparcie
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1
610
---

-ND

działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Na to działanie przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. w obu przypadkach jedna organizacja złożyła ofertę, ale niespełnia ona wymogów
formalnych. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
− liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

2012
ND

2013
ND

2014
ND

2015
ND

ND

ND

ND

ND

--

ND

ND

ND

ND

Nie
zreali
zowa
no
--

--

--

--

Nie
zrealizo
wano

Nie
zrealizo
wano

Nie
zrealizo
wano

1
-100
Nie
zrealizo
wano

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

---

ND

ND

ND

ND

---

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−

2016
--

ND

−
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WSKAŹNIKI

ZADANIE
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

−

10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

−

12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

2015

2016

liczba placówek prowadzących leczenie ARV
liczba osób objętych leczeniem ARV

ND

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba wprowadzonych procedur

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba certyfikowanych laboratoriów

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba wykonanych badań

ND

ND

ND

ND

ND

ND

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba koordynatorów

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba przeprowadzonych badań naukowych

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

--

--

ND

ND

ND

−

−
−
−
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

2014

−

−

--

2013
Nie
zrealizo
wano
ND

−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie

2012

−
−
−
−

opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
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ZADANIE
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2. Podsumowanie.
Legenda:
ND – zadanie nie było ujęte w Wojewódzkim Programie
Nie zrealizowano – działanie zaplanowano do realizacji w danym roku, ale nie zostało zrealizowane (szczegóły poniżej)
-- - działanie nie było planowane do realizacji w danym roku budżetowym
Działania w latach 2012-2015 realizowano zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015.
W roku 2016 działania realizowano w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016. Wskazane wyżej Wojewódzkie
Programy zawierały diagnozę potrzeb wojewódzkich w zakresie profilaktyki narkomanii oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS. Wskazane w Programach obszary, cele i działania
zostały dopasowane do potrzeb województwa lubelskiego wynikających z diagnozy.
W roku 2013 zaplanowano w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań dla organizacji pozarządowych zadanie pn: Wspieranie programów na rzecz osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS na kwotę 20 000,00 zł. Na wskazane zadanie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.
W Wojewódzkim Programie na lata 2012 – 2015 przewidziano do realizacji zadanie dotyczące wspierania procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych działających na rzecz
osób żyjących z HIV/AIDS. We wskazanym okresie kilka organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom rozszerzyło działalność o profilaktykę w
zakresie HIV/AIDS. W związku z powyższym dodatkowa aktywność samorządu w ww. zakresie nie była priorytetowym działaniem.
W roku 2016 ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań dla organizacji pozarządowych, a w ramach konkursu zaplanowano działanie pn: Zmniejszenie marginalizacji
społecznej poprzez organizację szkoleń zawodowych dla osób używających narkotyków szkodliwie lub osób uzależnionych oraz osób zakażonych HIV na kwotę 15 000,00 zł. Jedna
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organizacja złożyła ofertę, ale niespełniana ona wymogów formalnych. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV

−
−

4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej

−

6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
− liczba programów realizowanych przez Polskę

−
−
−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

2013
ND

2014
ND

2015
ND

2016
--

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

--

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

−

−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych

2012
ND

−

liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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9.

10.
11.
12.

13.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

2012
ND

2013
ND

2014
ND

2015
ND

2016
ND

ND

ND

ND

ND

ND

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

ND

ND

ND

ND

ND

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

−

liczba podjętych inicjatyw

−
−

−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.
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Legenda:
ND – zadanie nie było ujęte w Wojewódzkim Programie
Nie zrealizowano – działanie zaplanowano do realizacji w danym roku, ale nie zostało zrealizowane (szczegóły poniżej)
-- - działanie nie było planowane do realizacji w danym roku budżetowym
Działania w latach 2012-2015 realizowano zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015.
W roku 2016 działania realizowano w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016. Wskazane wyżej Wojewódzkie
Programy zawierały diagnozę potrzeb wojewódzkich w zakresie profilaktyki narkomanii oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS. Wskazane w Programach obszary, cele i działania
zostały dopasowane do potrzeb województwa lubelskiego wynikających z diagnozy.
Wojewódzki Program na lata 2012-2015 nie przewidywał współpracy międzynarodowej, jednak ze względu na potencjalne zagrożenie wzrostem zakażeń HIV i zachorowań na AIDS na
Ukrainie, przy jednoczesnym wzmożonym ruchu i wymianie transgranicznej wskazane jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w województwie lubelskim w tym zakresie. W
związku z powyższym włączono powyższy obszar w zakres potencjalnych działań w kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu. Jednocześnie należy wskazać, że w 2016 r. nie było
konieczności podejmowania działań w tym zakresie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

2012
ND

2013
ND

2014
ND

2015
ND

2016
ND

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV

ND

ND

ND

ND

ND
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ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

ND

ND

ND

ND

ND

- opracowanie dokumentu

ND

ND

ND

ND

ND

−

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

1
16

1
16

1
25

1
9

1
16

--

2

--

--

--

--

--

--

1

--

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−

1
ND

1
ND

1

1

ND

ND

1
ND

−

12

--

--

1
--

0
--

--

--

--

2

1
1

1
ND

--

ZADANIE
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu
13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

WSKAŹNIKI

2012

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
− analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
− liczba badań

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2

ND

ND

ND

ND

ND

−

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−
−
−

sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
Legenda:
ND – zadanie nie było ujęte w Wojewódzkim Programie
Nie zrealizowano – działanie zaplanowano do realizacji w danym roku, ale nie zostało zrealizowane (szczegóły poniżej)
-- - działanie nie było planowane do realizacji w danym roku budżetowym
Działania w latach 2012-2015 realizowano zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011-2015.
W roku 2016 działania realizowano w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016. Wskazane wyżej Wojewódzkie
Programy zawierały diagnozę potrzeb wojewódzkich w zakresie profilaktyki narkomanii oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS. Wskazane w Programach obszary, cele i działania
zostały dopasowane do potrzeb województwa lubelskiego wynikających z diagnozy.
W roku 2013 ze względu na rezygnację z funkcji Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii nie opracowano Raportu Wojewódzkiego: Problemy związane z
narkotykami, ich używaniem, rynkiem oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego za rok 2012. Raport ten zawiera również informacje
epidemiologiczne w zakresie problematyki HIV/AIDS. W roku 2014 powołano Eksperta. W związku z powyższym w 2014 roku opracowano Raport Wojewódzki za 2012 r. i 2013 r.
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Należy wskazać, że w omawianym okresie opisane w punkcie 5 powyższej tabeli działania związane z powołaniem i funkcjonowaniem wojewódzkich zespołów do spraw realizacji
Programu były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w lublinie poprzez udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu do spraw Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołanego Zarządzeniem nr 88 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 maja 2013 r.

14

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI

2012

2013

−

2015

2016

1
150
1

1
80
1

1
1

liczba kampanii
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

−

2014

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

1
150
1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

2012

2013

2014

2015

2016
ulotki
2000
szt.

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−

−

1
1
ogół
społ.

3
2
ogół
społ.

3
2
-ogół
społ.

3
2
ogół
społ.

2
1
ogół
społ.

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Działania promocyjne oraz edukacyjno-informacyjne realizowane przez Samorząd Województwa Lubuskiego w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w latach 2012-2016 miały wpływ na zwiększenie świadomość wśród odbiorców nt. ryzykownych zachowań, zwiększających możliwość zakażenia wirusem HIV oraz
infekcjami przenoszonymi drogą płciową.
Wieloletnie działania organizowane z okazji obchodów Świtowego Dnia Walki z AIDS skierowane do uczniów lubuskich szkół stanowiły uzupełnienie treści przekazywanych przez
nauczycieli i wychowawców. Corocznie przeprowadzane testy wiedzy nt. HIV/AIDS wśród młodzieży lubuskich szkół miały wpływ na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w
tym zakresie. Niemniej jednak działania te muszą być prowadzone systematycznie.
Ponadto samorząd województwa wspierał finansowo i pozafinansowo organizacje pozarządowe m.in. realizujące zadania bezpośrednio w środowisku o wysokim stopniu
zachowań ryzykownych.
Wszystkie działania związane z edukacją w zakresie HIV/AIDS, również poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) odbywały się przy okazji
organizowanych różnych przedsięwzięć prozdrowotnych, m.in.: Lubuski Piknik Zdrowia, Światowy Dzień Zdrowia, Lubuski Kongres Kobiet.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
−
−
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ZADANIE
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

edukacyjnych

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
Działania dotyczyły głównie edukacji mającej na celu wzrost poziomu wiedzy nt. zachowań ryzykownych wśród uczestników Przystanku Woodstock w Kostrzynie n/Odrą w ramach
organizacji stoiska „Zdrowe Lubuskie”, we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem JOKER, Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku oraz Stowarzyszeniem Chill Out z
Brandenburgii (porady, konsultacje, dystrybucja materiałów edukacyjnych). Ponadto samorząd województwa wspierał finansowo organizacje pozarządowe m.in. realizujące zadania
publiczne bezpośrednio w środowisku o wysokim stopniu zachowań ryzykownych.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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Samorząd Województwa Lubuskiego nie realizował działań w powyższym obszarze.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. . Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka
−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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Działania samorządu województwa w tym obszarze dotyczyły głównie wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz podjecie
wspólnych działań ze Stowarzyszeniem Chill Out z Brandenburgii, które miały miejsce podczas Organizowanego Przystanku Woodstock w Kostrzynie n/Odrą. Ponadto w 2015
odbyły się dwa spotkania: 1) Konferencja dot. profilaktyki HIV/AIDS organizowana przez stronę niemiecką pn. „Zachowania seksualne w Brandenburgii”,
w której na zaproszenie Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny oraz organizacji pozarządowej „AIDS HILFE” z Poczdamu udział wzięli przedstawiciele
Departamentu ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
2) Interdyscyplinarne seminarium zorganizowane przez Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze pn: „HIV i AIDS: problemy medyczne i społeczne” w ramach
obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS” , w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa z Brandenburgii oraz org. pozarz. „AIDS HILFE”. Ponadto wśród prelegentów
znaleźli się wybitni specjaliści m.in.: Anna Marzec-Bogusławska – Dyrektor KB ds. AIDS, Zbigniew Izdebski, Anna Kowalska – Uniwersytet Warszawski, Anna Boroń-Kaczmarska,
Miłosz Parczewski- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.
Powyższe przedsięwzięcia były okazją do spojrzenia na problemy HIV/AIDS po dwóch stronach granicy oraz możliwości podejmowania działań związanych z szeroko pojętą
profilaktyką pierwszo, drugo i trzeciorzędową po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
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ZADANIE

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy

WSKAŹNIKI
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

11

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1

1+1

1+1

1+1

1+1

1

1

1

1

1

ZADANIE
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Spotkania Zespołu Koordynującego Realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Lubuskim na lata 2012-2016 odbywały się
corocznie.
Główne zadania Zespołu:
- analiza sytuacji epidemiologicznej w regionie,
- podsumowanie działań zrealizowanych na terenie województwa w roku poprzednim,
- planowanie działań podejmowanych na rok bieżący,
- wymiana doświadczeń członków Zespołu w zakresie realizowanej profilaktyki HIV/AIDS w reprezentowanych instytucjach.
Każda instytucja, której przedstawiciel był członkiem Zespołu realizowała i planowała działania odrębnie z uwagi na osobny budżet tych instytucji (m.in.: Kuratorium Oświaty, Narodowy
Fundusz Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, organizacje pozarządowe).
Niektóre z działań podejmowanych przez samorząd województwa, jak np. organizacja konferencji, seminariów były realizowane z udziałem członków Zespołu z uwagi na posiadane
kompetencje poszczególnych osób i instytucji.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI

2012

2013

2015

2014

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

32
1223
4

165
2304
4

120
1563
3

127
2712
5

40
1569
3

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

0

0

0

0

0

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
895

4
720

6
3400

5
2000

8
1820

−
−
−
−

−
−

−
−

−
−

1

8.

ZADANIE
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne

9.

opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

−

3

−

audycje
radiowe

4
audycje
radiowe

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji

2015

2014

2
2
audycje odcinki
radiowe; program
3 odcinki ów
programówtelewizyj
telewizyjnycnych
h
0
0

2016
2
odcinki
program
ów
telewizyj
nych

0

0

0

4
157
220
0

1
1400

1
700

0

3
82
230
0

0

0

liczba odbiorców
nakład

0

0

0

0

0

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

0

0

0

0

0

- liczba odbiorców

0

0

1500

0

0

liczba tytułów
nakład

0

0

3
1200

0

0

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów

0

0

0

0

0

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

−
−

−
−

2

2
325

WSKAŹNIKI

ZADANIE

liczba odbiorców
liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2015

2014

2016

−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

0

0

0

0

0

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

0

0

0

0

0

- liczba analiz

0

0

0

0

0

liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−
−
−
−

−

2. Podsumowanie.
Punkt 1. – Przeprowadzono kampanię edukacyjno – informacyjną „Wiedza wygrywa z HIV”, w ramach której emitowano 20 sekundowe spoty (umieszczone w autobusach, marketach,
przy skwerach), około 400 razy dziennie (na dwa tygodnie przed Światowym Dniem AIDS) w pięciu największych miastach województwa. Kampania adresowana była do młodych
mieszkańców województwa, celem było zwrócenie uwagi na kontrolę stanu zdrowia – testowanie w kierunku HIV w bezpłatnych i anonimowych PKD oraz poszerzanie wiedzy na temat
HIV i choroby AIDS.
Kampanie zrealizowała organizacja pozarządowa ze środków przyznanych w konkursie ofert.
Punkt 2. – Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS, główną ideą organizowanych corocznie przez Regionalne Centrum obchodów jest spopularyzowanie wiedzy na temat HIV oraz
zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści płynących z testowania w kierunku HIV. Przedsięwzięcie propagowane jest poprzez akcje informacyjne, happeningi, spotkania ze
specjalistami, warsztaty artystyczne i muzyczne, konkursy, koncerty, przedstawienia, kierowane do ogółu społeczeństwa, młodzieży, kobiet. W obchodach uczestniczy około 1000 – 1500
mieszkańców województwa. Każdego roku pozyskujemy materiały informacyjno – edukacyjne (ulotki i broszury, plakaty, gadżety) z KC ds. AIDS, które rozdawane są uczestnikom
poszczególnych wydarzeń.
Punkt 3. – Szkolenia dla dzieci i młodzieży realizowane przez organizacje pozarządowe ze środków przyznanych w konkursie ofert. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów w szkołach
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podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych wspierają działalność wychowawczą, informacyjną i edukacyjną, promują zdrowy i odpowiedzialny tryb życia, dostarczają młodzieży
informacji na temat wirusa HIV, zmniejszają poziom lęku i walczą ze stereotypami.
Punkt 7., 9. i 15. – Materiały informacyjno - edukacyjne zamawiane są w Krajowym Centrum ds. AIDS i rozdawane uczestnikom wszelkich działań (konferencje, szkolenia, wykłady)
realizowanych przez Regionalne Centrum. W ramach środków własnych Regionalne Centrum zleca wykonanie gadżetów (koszulki, torby, długopisy, kubki, magnesy z logo i hasłem
Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS („Ciesz się każdą chwilą życia - bez AIDS!”).
Punkt 8. - Efektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a mediami: Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi, Telewizją TOYA,
Radiem FaMa z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, Radiem Victoria w Łowiczu było dofinansowanie z budżetu samorządu województwa – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej produkcji i emisji programów poświęconych problematyce HIV/AIDS m.in. dyskryminacja osób zakażonych i chorych oraz ich bliskich, uprzedzenia, lęki, tolerancja, leczenie, zagrożenia
objawy choroby, testowanie w kierunku HIV. Z danych przekazany od poszczególnych rozgłośni programy mają oglądalność do 15000 osób.
Punkt 10. – Od 2010 r. na trzech wyższych uczelniach - Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Łódzkiej funkcjonują Punkty Konsultacyjno Informacyjne, które
realizują zadanie polegające na prowadzeniu poradnictwa dla młodzieży akademickiej przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej uzależnieniem. Dyżury w Punktach od
początku ich funkcjonowania pełnią terapeuci ze Stowarzyszenia „MONAR” i Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Porady obejmują identyfikację problemu,
diagnozę, udzielenie wsparcia, informowanie o formach leczenia i terapii, motywowanie do jej podjęcia.
W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS zorganizowany zostaje Punkt Konsultacyjno - Informacyjny prowadzony przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Oddział Terenowy w Łodzi. Organizacja zapewnia merytoryczną obsługę Punktu oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu HIV/AIDS.
Punkt 14. i 15. – Główną ideą Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w roku 2014 było spopularyzowanie wiedzy wśród kobiet na temat zwalczania AIDS oraz zapobiegania
zakażeniom HIV a także zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści płynących z testowania w kierunku HIV. Zorganizowano debatę pn. „Twoje zdrowie – najlepszy start dla dziecka”, do
uczestnictwa w której zaproszono specjalistów z zakresu chorób zakaźnych, seksuologii i psychologii. Podczas debaty rozdawane były broszury i ulotki (m.in. ulotka Jeden test. Dwa życia)
pozyskane z KC ds. AIDS.
Punkt 18. – W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS promowany był Tydzień Testowania, w 2014 r. uruchomiono 3 PKD zapewniające konsultacje z lekarzem,
możliwość wykonania testu na obecność wirusa HIV anonimowo, poufnie i bezpłatnie.
(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza1/5, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czaplineckiego 123, Wojewódzki Szpital
Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1). W roku 2016 PKD uruchomiono w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Funkcjonowanie punktów było
nagłaśniane w środkach masowego przekazu. Wykonano 39 testów.
Działania podejmowane i finansowane w obszarze I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, służą przede wszystkim podnoszeniu poziomu wiedzy obywateli na temat
HIV/AIDS, poprzez prowadzenie edukacji i uświadamiania społeczeństwa, ze szczególnym nasileniem działalności wśród młodzieży oraz kształceniem wybranych grup zawodowych
narażonych na zakażenie poprzez środki masowego przekazu, organizowanie szkoleń, zajęć edukacyjnych, spotkań doszkalających dla różnych grup społeczeństwa, organizowanie
konkursów, imprez, akcji z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS, dystrybucję materiałów edukacyjnych nt HIV/AIDS dla różnych środowisk zainteresowanych problematyką oraz
realizację kampanii medialnych.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
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ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
- liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

0

0

0

0

0

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

1
60

1
60

0

0

1
84

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−

−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

0

0

0

0

0

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

0

0

0

0

0

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−
−

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−
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ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Podsumowanie.
Punkt 2. – Zadanie zrealizowano w formie szkoleń (warsztatów), w ramach których dostarczono uczestnikom (osobom, które podjęły leczenie w ośrodkach leczenia uzależnień z terenu
województwa łódzkiego) wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS, oceny ryzyka zakażenia, pokazano zachowania zmniejszające ryzyko zakażenia.
W latach 2012 – 2016 zorganizowano trzy szkolenia (w tramach każdego z nich około 7-8 dwunastogodzinnych warsztatów, spotkania z osobami żyjącymi z HIV) dla 204 osób.
Szkolenia zrealizowała organizacja pozarządowa ze środków przyznanych w konkursie ofert.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

2013

2015

2014

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
54

0

0

0

0

ZADANIE
4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012
1
92
0

2013
1
80
0

0

2015
5
100
0

2016
5
99
0

liczba tytułów
nakład

0

0

0

0

0

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

− liczba przeprowadzonych aktualizacji

0

0

0

0

0

- liczba wprowadzonych procedur

0

0

0

0

0

- liczba certyfikowanych laboratoriów

0

0

0

0

0

- liczba wykonanych badań

0

0

0

0

0

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−
−
−
−

−
−

−

2014
0

−

−
−

−
−
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ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI

2012

2013

2015

2014

2016

- liczba koordynatorów

0

0

0

0

0

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Podsumowanie.
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Punkt 3. – Zajęcia miały na celu zintegrowanie i zmotywowanie uczestników do dbania o siebie i własne zdrowie, służyły rozwinięciu umiejętności psychospołecznych, kształtowaniu
postaw pro-aktywnych. Zadanie zrealizowała organizacja pozarządowa ze środków przyznanych w konkursie ofert.
Punkt 4. – Szkolenia kierowane były do służb mundurowych (policjanci, strażacy, służba więzienna) oraz kuratorów sądowych i pracowników socjalnych. Szkolenia miały na celu
podniesienie wiedzy w zakresie HIV/AIDS przydatnej w wykonywanej pracy, podczas której może dojść do ekspozycji z potencjalnie zakaźnym materiałem (lęki, stereotypy, ocena ryzyka,
postępowanie poekspozycyjne.
W latach 2012 – 2016 zorganizowano 12 szkoleń ukierunkowanych na do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS przydatnej do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS. Przeszkolono 371 osób. Ponadto zorganizowano jedno szkolenie dla 54 osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
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2012

2013

2015

2014

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

ZADANIE
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

2012

2013

2015

2014

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−
−

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami

−

18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i

−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

0

0

0

0

0

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−
−
−

−

liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli

10

0

ZADANIE
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba publikacji pokonferencyjnych

2012

2013

2015

2014

2016

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
liczba osób zakażonych, które zmarły
liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
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2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZADANIE
−

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb

WSKAŹNIKI
liczba opracowań

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba nowych wskaźników

0

0

0

0

0

- opracowanie dokumentu

0

0

0

0

0

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba i rodzaj realizowanych programów

0

0

0

0

0

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
− analiza wskaźników jakości życia osób

0

0

0

0

0

−
−

−
−

−
−
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ZADANIE
w ramach realizacji Programu

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

WSKAŹNIKI
żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.

13

2012

0
0

2013

0
0

2014

0
0

2015

0
0

2016

0
0

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

x

x

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

x

x

x

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

x

x

x

−
−
−
−

−

x

2015
x

x

x

2016
x

x

x

−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

x

x

-2
- 766
-2

−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−

-2
- 801
-2

-5
- 2 225
-5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−

1

-1
- 42 000

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−

2012

2013

2014

2015

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

-1
- 80

x

x

x

x

x

x

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

x

x

x

x

x

liczba odbiorców
nakład

x

x

x

x

x

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

x

x

x

x

x

- liczba odbiorców

x

x

x

x

x

liczba tytułów
nakład

x

x

x

x

x

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

x

-2

x

x

x

−
−
−
−

−

2

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−

x

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

-2
-2 780
x

2014

2015

x

x

x

x

x

x

x

-1
-1

x

-1
-1

x

x

x

-4
-4
- bd

-1
-2
- 130

-5
-1
- 198

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-2
-1
- 1 354

2. Podsumowanie.
Głównym zadaniem realizowanym w tym zakresie był corocznie ogłaszany konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom w ramach którego organizacje pozarządowe organizowały różnego rodzaju akcje w tym także szkolenia.

3

2016

-2

−

−

2013

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

2012
x

x

2013
-2
- bd
- bd
x

−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

-1
- bd
- bd
- 1 011
- 11
- nd
x

-2
- 1 575
- 1 575
- 1 358
- 11
- nd
x

2014
x

-3
- 160
-0

-2
- 899
- 899
- 1 412
- 12
- nd
x

2015
-7
- 138
-0

2016
-3
- 100
-0

x

x

-3
- 1 825
- 1 825
- 1 788
- 32
- nd
x

-3
- 2 008
- 2 008
- 2 008
- 32
- nd
x

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

x

x

x

x

x

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

x

x

x

x

x

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−
−
−

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

ZADANIE
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2012

2013

2014

2015

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−

2. Podsumowanie.
Jednym z głównych zadań realizowanych w tym zakresie było udzielanie wsparcia finansowego przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa
Małopolskiego na funkcjonowanie Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w województwie małopolskim, które wykonywały badania bezpłatnie i anonimowo w kierunku HIV połączone
z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. Zrealizowane zadania przez PKD w trakcie dyżurów dotyczyły także działań: edukacyjnych w kierunku kształtowania właściwych postaw
wobec narkomanii i narkotyków i HIV/AIDS oraz organizacji happeningu profilaktycznego, które skierowane były do ogółu społeczeństwa, ale przede wszystkim do osób uzależnionych
i używających narkotyków.
Dodatkowo w latach 2015-2016 ogłaszany był konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w ramach
którego wykonano prace remontowe w ośrodkach leczenia uzależnień.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących

5

2012
x

x

2013
x

x

2014
x

x

2015
-0
-2
-0
x

2016
x

x

ZADANIE
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

2012

2013

2014

2015

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

- liczba certyfikowanych laboratoriów

x

x

x

x

x

- liczba wykonanych badań

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

−
−
−
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

−
−

−
−

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

2012

2013

2014

2015

2016

−

x

x

x

x

x

x

x

- liczba koordynatorów

x

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Podsumowanie.
Brak środków finansowych na realizację zadania.
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x

x

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych

−

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych

x

x

x

x

x

x

x

x

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- liczba wdrożonych rekomendacji
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x

2016
x

x

ZADANIE
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba podjętych inicjatyw

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

2016
x

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−

−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

x

x

x

x

x

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

x

x

x

x

x

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2012

2013

2014

2015

2016

−
−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.
Brak środków finansowych na realizację zadania.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI
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ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

2016
x

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- opracowanie dokumentu

x

x

x

x

x

-1
-8

-0
-8

-0
-8

-0
-8

-0
-8

-2

-2

-2

-2

-2

−

−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu
13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2012
-0

2013
-0

2014
-0

2015
-0

2016
-0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- liczba i rodzaj realizowanych programów

x

x

x

x

x

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

−

−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
− analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
− liczba badań
−
−

−
−
−
−
−
−

sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
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x

ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.
Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 404/12 z dnia 16 października 2012 roku powołany został Zespół do spraw realizacji krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim. Zespół został powołany w celu zintegrowania realizacji Programu na terenie województwa małopolskiego. Pracownik Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczył w pracach Zespołu.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
-

-

-

-

-

−

liczba programów oraz inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
ok.580
6

1
ok.640
6

1
ok.680
6

1
ok.720
6

1
936
6

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

-

-

-

−
−

−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−

-

-

-

-

1
500

-

-

-

-

−

1

2
60 625

-

1
60 000

1
45 000

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−

2012

2015

2016

2013

2014

-

-

-

-

-

1
500

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

-

−

−
−

liczba odbiorców
nakład

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

-

- liczba odbiorców

-

liczba tytułów
nakład

-

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

2015

2016

-

-

-

-

−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

-

-

-

1
6
ok.720

1
6
ok.580

1
6
ok.640

1
6
ok.680

-

-

-

-

-

-

-

1
6
936

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

2. Podsumowanie.
Samorząd Województwa Mazowieckiego od roku 2012 uczestniczy w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie
mazowieckim – Zarządzenie nr 331 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu.
Celem Zespołu było zintegrowanie realizacji zadań określonych w Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. W latach 2012-2016
odbyło się 20 spotkań, w których brał udział przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2012-2016 skoncentrował swoje działania w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej, skierowanej do ogółu społeczeństwa oraz
wybranych grup zawodowych.
W roku 2012 Samorząd Województwa Mazowieckiego uczestniczył w kampanii FAIR PLAY. Na potrzeby kampanii Samorząd pokrył koszty wydruku 50 tys. ulotek, broszur opracowanych
przez organizacje pozarządowe. Materiały dotyczyły profilaktyki HIV/AIDS podczas EURO 2012.
W latach 2013-2014 Samorząd uczestniczył przy opracowaniu raportu ,,Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu”. Dokument przedstawia m.in działania z zakresu
profilaktyki zdrowotnej, gromadzi dane na temat epidemiologii, demografii. We wnioskach zawartych w raporcie zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia działań profilaktycznych, w tym
popularyzację diagnostyki w kierunku HIV, a także edukację zdrowotną. Raport został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W ramach Programu ,,Szkoła Promocji Zdrowia” realizowanego przez 6 szpitali podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego młodzież uczestniczy w zajęciach edukacyjnych z
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zakresu ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV i AIDS.
Jednym ze stałych elementów działań edukacyjno – wychowawczych było opracowanie artykułu na temat „Ryzyko znasz – wybór należy do ciebie" zamieszczonego w Kronice
Mazowieckiej.
Samorząd w 2015 roku angażował się w opracowanie materiałów pt.:,,Seniorze, nie masz HIV?...na pewno?”. Ulotki w nakładzie 60 tys. sztuk zostały sfinansowane przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego.
W roku 2016 Samorząd Województwa pokrył koszty wydruku 45 tys. sztuk ulotek pt.:,,Przekraczając granicę pamiętaj, HIV nie zna granic”. Ulotki zostały przekazane do Wydziału Zdrowia
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego celem dystrybucji.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012
-

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

-

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

-

−

2013
-

-

2014
-

2015
-

-

-

2016
-

-

−

−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

-

4

-

ZADANIE
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
nakład
− liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych
−

2012
-

2013
-

2014
-

-

-

-

-

-

-

-

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

-

−

2015
-

-

2016
-

-

−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

-

-

-

-

−

-

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
−
−

5

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

ZADANIE
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−

2012
-

2015
-

2016
-

2013
-

2014
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

-

-

-

-

-

- liczba wprowadzonych procedur

-

-

-

-

-

- liczba certyfikowanych laboratoriów

-

-

-

-

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

-
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-

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2014

2015

2016

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

WSKAŹNIKI
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS

8

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

2012
-

2013
-

-

-

-

2014
-

-

-

-

2015
-

2016
-

-

-

-

-

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−
−

−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka
−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

9

-

-

-

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−
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2012
-

2013
-

-

-

-

-

2014
-

2015
-

-

-

-

2016
-

-

-

-

ZADANIE
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
- opracowanie dokumentu

2013
-

2014
-

-

-

-

-

-

-

-

-

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

2015
-

2016
-

−

-

-

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie

-

−

-

-

- liczba i rodzaj realizowanych programów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie

2012
-

−
−
−
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liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących leczenie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIE
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie
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WSKAŹNIKI
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

2
7

2
12

2014

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
16
1

−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2
35
3

2015

2016

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

2013

70
70

2014

2015

210
30

180
150
200
40

liczba tytułów
nakład

−

−

2012

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

1
50
50

1
40
40

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−
−

−
−

2

1

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W 2012 roku zorganizowana została konferencja i happening w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS oraz promowano kampanię „FAIR PLAY. Gram fair używam prezerwatyw”.
Zorganizowano także „Opolski Dzień Testowania”. Ponadto na Dworcach PKP umieszczone zostały plakaty zachęcające do wykonywania testów w kierunku HIV oraz zakupione zostały
testy w kierunku HIV na potrzeby punktu konsultacyjnego.
W 2013 roku propagowano w lokalnych mediach wykonywanie testów w kierunku HIV oraz zrealizowano „Opolski Dzień Testowania”. Zrealizowano także warsztaty psychoedukacyjne
dla leczących się osób uzależnionych od narkotyków oraz warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
W 2014 roku zorganizowano „Opolski Dzień Testowania” w kierunku HIV oraz zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki HIV/AIDS adresowane do uczniów (jedna kilkunastoosobowa
grupa). Zorganizowano także konferencję wojewódzką „Europejskie Dni Testowania”.
W 2015 roku zorganizowano „Opolski Dzień Testowania” oraz „Europejski Tydzień Testowania”. Zorganizowano także konferencję z okazji Światowego Dnia AIDS.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
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1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

2012

2013

2014

1
15
-

1
16
-

2015

2016

1
16
-

1
500
500
-

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

– edukacyjne, inne

9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
W 2013 i 2014 roku zorganizowano warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej dotyczące zwiększenia poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących
z HIV/AIDS (jedna kilkunastoosobowa grupa). W 2016 roku zorganizowane zostały zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące profilaktyki HIV/AIDS (jedna
kilkunastoosobowa grupa). W 2015 roku wspierano działalność punktu konsultacyjno–diagnostycznego w Opolu.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

-

-

-

-

-

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych

11

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

ZADANIE

WSKAŹNIKI
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
W latach 2012 – 2016 funkcjonował Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, w skład zespołu wchodzili przedstawiciele
sześciu instytucji. Dodatkowo na posiedzenia zespołu zapraszani byli przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Informacja czy zakładane zadania w tym obszarze zostały zrealizowane. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2

1

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

1

1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład

1

1

1

1

140
-

131
-

167
-

−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

-

120
-

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−
−

−
−

-

1

-

-

-

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS realizowano w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016, m.in.
poprzez organizowanie dla młodzieży konkursów plastycznych, opracowywanie w ramach „Raportów o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim” zestawień
statystycznych liczby zakażeń HIV i liczby zachorowań na AIDS na obszarze województwa.
Poza powyższym programem organizowano w ramach staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów szkolenia w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji

5

ZADANIE
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

−

−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

7

2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

9

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

1

1

2014
1

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

1

1

2

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji

2012

2013

2014

1

2

2015

2016

−
−

−
−

2

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−

2

1

1

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2013

2014

2015

2016

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

3

3

2

2

1

liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
Zadania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS realizowane były zgodnie z zapisami „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016”, który został
przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 111/1575/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku. W Programie wskazano cel główny - zapobieganie zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa w województwie podlaskim w latach 2012-2016 oraz 3 cele ogólne - ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do
informacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, integrowanie działań podejmowanych przez samorządy lokalne oraz inne instytucje realizujące zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
W związku z wyznaczonymi celami w latach 2012-2016 (w ramach obszaru I) zrealizowane zostały następujące działania: kampanie informacje w lokalnych mediach (radio, prasa)
kierowane do ogółu społeczeństwa, szkolenia kierowane do określonych grup zawodowych, Wojewódzkie Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS oraz konkursy „MAT – wygrywa Miłość,
Akceptacja, Tolerancja” kierowane do młodzieży szkolnej, stoiska edukacyjno-informacyjne kierowane do studentów. Ponadto realizowane były również działania z wykorzystaniem stron
internetowych oraz portali społecznościowych.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

1

1

ZADANIE
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
W ramach obszaru II prowadzone były działania mające na celu wsparcie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Faros. Departament
Zdrowia UMWP włączył się w poszukiwanie nowej siedziby na potrzeby funkcjonowania Punktu, w zasobach podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie Białegostoku, dla których
podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Z powodu braku odpowiednich pomieszczeń, które spełniałyby wymogi stawiane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, uruchomienie PKD
we wspomnianych podmiotach leczniczych okazało się niemożliwe. Ponadto Departament Zdrowia UMWP, zgodnie z prośbą Stowarzyszenia Faros, zaproponował wsparcie przy
wyposażeniu poczekalni, w związku ze zmianą siedziby Punktu, poprzez nieodpłatne przekazanie krzeseł, z czego Stowarzyszenie nie skorzystało.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami

- liczba wprowadzonych procedur

13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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2012

2013

2014

2015

2016

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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2014

2015
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Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
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2012

2

2013

2014

1

1

2015

2

2016

1

liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
− liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem
−

2. Podsumowanie.
W ramach obszaru V Departament Zdrowia UMWP rokrocznie przygotowywał harmonogramy oraz sprawozdania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227). Ponadto powołano Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Programu,
organizowano spotkania Zespołu lub poszczególnych jego członków w zależności od rodzaju realizowanych zadań, aktualizowano skład osobowy Wojewódzkiego Zespołu.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

2012

2013

2014

2015

Materiały informacyjno-edukacyjne
zamieszczone na stronie internetowej

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−
−

−
−

Materiały informacyjno-edukacyjne zamieszczone na stronie
internetowej

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Materiały informacyjno – edukacyjne na temat HIV/AIDS, promujące punkt konsultacyjno - diagnostyczny gdzie można wykonać badania w kierunku HIV zamieszczane były na stronach
internetowych: pomorskie.eu i programyzdrowotne.pomorskie.eu głównie z okazji Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS. Ponieważ na stronach tych zamieszczano także informacje na
różne tematy nie jest możliwe oszacowanie ilości odbiorców.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

WSKAŹNIKI

2012

2013

2015

2016

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
−
−

1
820
820
820
5
-

1
1020
1020
1020
4
1

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

2014

−

liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

1
409
409
409
4
-

1
436
436
436
1

1
581
581
581
1
-

-

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.
W latach 2012 – 2016 ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w punkcie konsultacyno – diagnostycznym w Słupsku wykonano 3 266 testów w kierunku HIV. Wykryto 15
potwierdzonych przypadków zachorowań.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji

5

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

−

−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

6

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

7

2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

8

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

9

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

4
4

78
3368
2

27
2515
4

7
3967
4

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

1

2
750

5
2160

2015

2016

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

1
1000

2014

2015

2016

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

I obszar – zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa:
• Podjęto działania służące wzrostowi poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS (kampanie).
• Przeprowadzono szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych.
• Opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-edukacyjne dostosowane do potrzeb grup docelowych, zapewniając Zapewniono szeroką ofertę informacyjną doty
tematyki HIV/AIDS.
• Prowadzono działania i inicjatywy podnoszące poziom akceptacji Społecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
• Zaobserwowano większą wykrywalność zakażeń HIV w województwie śląskim co potwierdzają wyniki analizy statystycznej przeprowadzonej w latach 2014 i 2015, w których liczba
zakażeń wynosiła odpowiednio 116 i 255*.
• Analizy ankiet ewolucyjnych przeprowadzone przez organizacje pozorządowe dla poszczególnych projektów, wskazują na ciągłą potrzebę uświadamiania społeczeństwa w różnych

3

•
•

grupach populacji o zagrożeniach HIV i AIDS.
Zaobserwowano potrzebę wznawiania działań edukacyjnych kierowanych do dorastającej młodzieży – służących wpojeniu właściwych wzorów zachowań nakierowanych na
profilaktykę zakażeń HIV/AIDS.
W latach 2012-2016 Województwo Śląskie przeznaczyło na ww obszar I Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa kwotę 137.960,00 zł

*Źródło: „zachorowania na niektóre choroby zakażne w województwie śląskim wg powiatów”, styczeń 2017 r. Opracowanie oddziału analiz i statystyki medycznej śląskiego urzędu
wojewódzkiego w Katowicach.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

4

2012

2013

2014

2015
7
5464
2000

2016
1
90
7
6695
3718

ZADANIE
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

540
17
100
250

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
II obszar – zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych:
• Zadania z zakresu redukcji szkód zdrowotnych i społecznych uwzględniały: programy edukacji; programy readaptacji społecznej, programy wsparcia psychologicznego, programy,
których elementem była dystrybucja prezerwatyw i lubrykantów poprzez partyworking.
• Zadania z zakresu ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową obejmowały: zwiększenie dostępności do informacji; dyżury internetowe, telefony informacyjne,
biuletyny informacyjne dostępne na portalach społecznościowych lub podstronach internetowych placówek współpracujących w realizacji programów.
• Analizy ankiet ewolucyjnych przeprowadzone przez organizacje pozorządowe dla poszczególnych projektów, wskazują na ciągłą potrzebę uświadamiania społeczeństwa o
zagrożeniach HIV i AIDS oraz ciągłe ponawianie działań ukierunkowanych na edukację w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych.
• Zaobserwowano zainteresowanie grup docelowych tematami ryzyk, zagrożeń powstania chorób, sposobów diagnozy HIV/AIDS, a przede wszystkim miejsc, w których badania
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•
•

można wykonać.
Zaobserwowano zainteresowanie możliwością indywidualnych rozmów z psychologami na tematy związane z HIV/AIDS.
W latach 2012-2016 Województwo Śląskie przeznaczyło na Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych kwotę
120.000,00 zł.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje

−
−
−
−
−

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

- liczba wprowadzonych procedur

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi

−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
z HIV/AIDS

−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
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WSKAŹNIKI
Środkowej i Wschodniej

ZADANIE
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV

−

liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
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ZADANIE
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych,
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez
inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz
zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich
programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi,

WSKAŹNIKI

2013

2014

2015

- 3 kampanie
- 1 podmiot

- b. d
- 1 podmiot

−

liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− wydatkowana kwota
zadania

- b. d.

- 1 program
- 4 podmiotów
- 4 000,00 zł

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− wydatkowana kwota
zadania
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów

- b. d.
- b. d.

−
−

−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów
realizujących zadanie

2012

- b. d.
- 26 331 osób
- 12 podmiotów
- 2 000,00 zł

- b. d.
- 126 osób
- b. d.

- b. d.
- 166 osób
- 3 podmioty

2016

- b. d.
- 90 osób
- 1 podmiot

- 6 000,00 zł
- 200egzemplarzy

- b. d.
- 120 osób
- 2 podmioty

1

- b. d.
- b. d.
- 1 podmiot

- b. d.
- 298 odbiorców
- 2 podmioty

ZADANIE
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
5. konsultacje i nadzór merytoryczny nad
systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
6. wzmocnienie systemu szkoleń i
certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych
różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie,
wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród ogółu
społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony
informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory,
materiały informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych
(społecznych i zawodowych)
różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów

WSKAŹNIKI
−

2012

2013

realizujących zadanie
wydatkowana kwota
zadania

2014

2015

- 5 000,00 zł

2016
- 15 000,00 zł

liczba konsultacji
liczba instytucji
realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
− wydatkowana kwota
zadania
- liczba rozdystrybuowanych
materiałów
−

- ogół
społeczeństwa
- publikacja na
stronie
internetowej
- b. d.

- b. d.

−

−
−

−
−

- 30 000 zł

liczba tytułów
nakład

- 1 punkt

liczba punktów
liczba odbiorców

2

- 1- punkt
- 298 osób

ZADANIE
informacyjno-konsultacyjnych

WSKAŹNIKI
−
−

11. promowanie wśród lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV kobietom planującym
ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym
tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy
prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów
położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu
nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych
aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego,
prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku
prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich
partnerów informacji o możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla

−
−

−
−

−
−

2012

2013

−

2016
- 298 osób
skorzystało z
poradnictwa oraz
240 osób wykonało
test w kierunku HIV
- 15 000,00 zł

liczba porad/interwencji
wydatkowana kwota
zadania

liczba odbiorców
nakład

- 20 osób
- 20 egzemplarzy

liczba odbiorców
nakład

- 15 osób
- 50 egzemplarzy

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych
lekarzy

- liczba odbiorców

−

2015

2014

- b. d.

liczba tytułów
nakład
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ZADANIE
kobiet i ich partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania
w kierunku HIV w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i
poradnictwa okolotestowego w ramach
świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję
punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji
seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach
kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową, ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym
działania promujące abstynencję
seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu
prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie
HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie
HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw

2015

2016

−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba przeszkolonych osób

- b. d.
- ogół
społeczeństwa
- 1 publikacja

−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba odbiorców

- 52 osoby

- 54 osoby

- 84 osoby

−

−

liczba analiz

−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

−

- 35 osób

-1

liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
−
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ZADANIE
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca
utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

podjęcie inicjatywy
liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności

2. Podsumowanie.
W ramach realizacji zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa na przestrzeni obowiązywania Krajowego Programu realizowano działania dotyczące między
innymi upowszechniania idei kampanii medialnych skierowanych do wybranych grup docelowych, ponadto podejmowano działania
z zakresu podnoszenia poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich, promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków. Realizowano także zadanie mające na celu kontynuację i rozwój modułów szkoleniowych ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet.
Promowano i wdrażano nowatorskie programy profilaktyczne skierowane do wybranych grup docelowych. Na przestrzeni obowiązywania Programu podejmowano inicjatywy mające na
celu zwiększenie dostępności do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekaz, m.in. poprzez strony internetowe, portale społecznościowe, komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne. Ponadto, prowadzono działania dotyczące promowania wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych kobiet. Promowano wśród lekarzy prowadzących ciążę o obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku zakażenia HIV.
Ponadto, promowano wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV.
Realizowano zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy programowej na wszystkich poziomach kształcenia,
oraz podejmowano działania edukacyjne w zakresie Ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym działania promujące
abstynencję seksualną, wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw oraz podejmowano działania
z zakresu przeglądu i analizy obowiązującego stanu prawnego.
Powyższe zadania realizowane były przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach:
Zgodnie z prawem oświatowym szkoły i placówki zobowiązane są do opracowania szkolnych zestawów programów nauczania i uchwalenia szkolnych programów wychowawczych i
programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Dokumenty te tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania
opisane w podstawie programowej. Największa liczba wymagań dotyczy bezpieczeństwa i profilaktyki wypadków, urazów i zatruć oraz profilaktyki chorób. Programy te zawierały także
treści nakierowane na realizację celów i zadań opisanych w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Treści z zakresu edukacji zdrowotnej realizowane były w
szkołach na wielu przedmiotach: wychowanie fizyczne, biologia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczość, religia, etyka. Nauczyciele wychowania do życia
w rodzinie, wychowawcy w ramach godzin wychowawczych i pedagodzy szkolni realizowali tematykę z zakresu profilaktyki zagrożeń i zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży w
tym profilaktyki HIV i AIDS. Podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie obejmowała treści dla:
- gimnazjów: infekcje przenoszone drogą płciową, AIDS: droga przenoszenia, zakażenia, profilaktyka, aspekty społeczne,
- szkół ponadgimnazjalnych: choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im, AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie.
Profilaktyka chorób i zaburzeń realizowana była również na przyrodzie (II etap edukacyjny) oraz biologii (III i IV etap edukacyjny), natomiast profilaktyka ryzykownych zachowań
seksualnych – na biologii na III etapie edukacyjnym.
W szkołach i placówkach w szczególności realizowana była profilaktyka pierwszorzędowa w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV wśród młodzieży. Szkoły realizując działalność
profilaktyczną współpracowały z różnymi instytucjami, m.in. stacją sanitarno-epidemiologiczną, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami uzależnień. Zakres merytoryczny i
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różnorodność podejmowanych przez szkoły i instytucje je wspierające działań wskazywały na wszechstronną, skierowaną do wszystkich grup społecznych środowiska szkolnego, działalność
profilaktyczno – wychowawczą. Najczęstszą formą tych działań były pogadanki, projekty, konkursy szkolne, gminne bądź rejonowe, spotkania ze specjalistami w zakresie profilaktyki
uzależnień, spotkania z osobami chorymi, przedstawienia teatralne, koncerty, organizacja obchodów Światowego Dnia HIV i AIDS.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach swojej działalności profilaktycznej koncentrowały się na pracy z całym środowiskiem szkoły. Wsparciem objęci byli nie tylko uczniowie, ale
również nauczyciele i rodzice. Były to działania profilaktyczne nastawione na kształtowanie umiejętności życiowych i promocję zdrowego stylu życia. Najczęstszą formą realizacji tych zadań
były szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla uczniów i spotkania z rodzicami. Inne formy pomocy, jakie niosły poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym zakresie to:
- prowadzenie dla pedagogów szkolnych grup wsparcia,
- praca pracowników poradni w zespołach interdyscyplinarnych i interwencyjnych działających przy PCPR, GOPS, MOPS, komisjach zdrowia powołanych przy organach samorządowych,
- współorganizacja akcji i kampanii profilaktycznych.
Do działań, w jakie aktywnie włączało się Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS należały:
- w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego wizytatorzy kontrolowali przestrzeganie prawa oświatowego w tym obowiązek opracowania i realizowania szkolnego programu
wychowawczego i programu profilaktyki oraz podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej,
- badanie potrzeb nauczycieli i wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji przy organizacji konferencji i szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki poprzez
pomoc w dystrybucji materiałów szkoleniowych, publikowanie informacji po szkoleniach i konferencjach na stronie internetowej Kuratorium,
- publikowanie na stronie internetowej przykładów dobrych praktyk z obszaru profilaktyki,
- publikowanie na stronie internetowej informacji o przedsięwzięciach podejmowanych przez różne organizacje działające w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki,
- koordynacja działań podejmowanych przez szkoły/placówki w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”,
- organizacja debat młodzieżowych w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki,
- koordynacja działań w związku z Rządowym Programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016. Świętokrzyski Kurator Oświaty zobowiązał dyrektorów szkół i placówek do
uwzględnienia w szkolnych programach: wychowawczym i profilaktyki oraz innych działaniach realizowanych
w szkołach/placówkach celu Programu „Zwiększenie
skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach,
- organizacja Zlotu Szkół Promujących Zdrowie w ramach Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju. Szkoły i placówki województwa świętokrzyskiego, które należą do Świętokrzyskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie, w sposób szczególny wyróżniają się w środowisku lokalnym aktywnością na rzecz promocji zdrowia. Podejmowali szeroki wachlarz działań z zakresu profilaktyki
problemów dzieci i młodzieży oraz aktywnie zaangażowane były w edukację prozdrowotną. Jednym
z elementów każdego programu promocji zdrowia była profilaktyka uzależnień z
uwzględnieniem profilaktyki zapobiegania HIV i zwalczania AIDS.
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
Głównymi odbiorcami działań podejmowanych w czasie trwania Programu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli byli nauczyciele, którzy później z pewnością prowadzili
zajęcia dla uczniów. Dodatkową aktywnością na przestrzeni lat 2012 – 2016 Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli były prowadzone konsultacje dla nauczycieli, między
innymi na temat profilaktyki HIV/AIDS, z których skorzystało w 2012 roku - 8 osób, w 2013 – 4 osoby,
w 2014 – 5 osób, w 2016 – 4 osoby.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach:
Na przestrzeni lat 2012 – 2016, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podejmował szereg działań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa. Działania te w
głównej mierze polegały na dystrybuowaniu materiałów informacyjno – edukacyjnych wśród ogółu społeczeństwa, upowszechnianiu informacji dotyczących kampanii dotyczących
HIV/AIDS rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, upowszechnianiu „Czerwonej Kokardki” – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS podczas Światowego Dnia
ADIS, ponadto, propagowano ideę anonimowego i bezpłatnego badania
w kierunku HIV w punkcie konsultacyjno – diagnostycznym zlokalizowanym na terenie miasta Kielc.
Dodatkowo, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego corocznie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszał konkurs skierowany do organizacji
pozarządowych. Ogłaszane zadania kompleksowo dotyczyły podejmowania działań zapewniających odpowiedni dostęp do zajęć edukacyjnych wśród młodzieży na temat zachowań
ryzykownych dróg przenoszenia wirusa HIV, a także zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS wśród ogółu społeczeństwa.
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Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku odejmował działania dotyczące analizy Projektu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 –
2021. W wyniku analizy zgłoszenia propozycje uwag do wyżej wskazanego projektu.
Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”
W ramach zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa zorganizowano m.in. zajęcia edukacyjno-warsztatowe w Ośrodkach Leczenia Uzależnień
w Pałęgach i Chęcinach
oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu na UJK w Kielcach. Równocześnie podjęta była promocja zadania w formie spotów, ulotek rozpropagowanych przez studenckie Koło Naukowe Medyk z
Wydziału nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Rozpropagowano około 200 różnych ulotek uzyskanych z KC ds. AIDS oraz innych organizacji pozarządowych działających w obszarze HIV/AIDS.
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Zakaźnych
Na przestrzeni czasu trwania Programu realizowano szkolenia w zakresie Ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą krwi, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS dla
pracowników zakładów opieki zdrowotnej, pracowników socjalnych, służb ratunkowych.
W 2012 roku prowadzono działania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa poprzez realizację zadania ,,Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki
HIV,HBV,HCV wśród osób uzależnionych". Założonym celem było zapewnienie dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV, HCV, HBV i przekazanie aktualnej i
rzetelnej wiedzy na temat zakażeń w/w wirusami. Ponadto, w 2015 roku w ramach Programu Polsko - Szwajcarskiego "Zapobieganie i zwalczanie HCV" przeprowadzono wykłady wśród
pielęgniarek epidemiologicznych, pracownic zakładów kosmetycznych
i fryzjerskich. Ponadto, w 2015 roku przeprowadzono wykłady i ćwiczenia dotyczące promowanie wśród
kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV - przy realizacji przedmiotów: Epidemiologia,
Epidemiologia i Demografia, Choroby Zakaźne, Choroby Wewnętrzne.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w
zakresie redukcji szkód, z uwzględnieniem
działań edukacyjnych prowadzonych w
środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem
HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci
punktów konsultacyjno – diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w
kierunku HIV połączone z poradnictwem około

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych
projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych
projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów

2012

2013
- b. d.

2014
- 1 projekt
- 497 osób

- 1projekt
- 69 osób
- 90 egzemplarzy

- 1projekt
- 87 osób
- 65 egzemplarzy

- 1 projekt

- 1 PKD
- 763klientów
- 763konsultacji
- 650 testów

- 1 PKD
- 517 klientów
- 517 konsultacji
- 404 testów
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2015

2016

- 197 osób

- 52 egzemplarzy

- 1 projekt
- 471 osób
- 48 egzemplarzy

- 1 projekt
- 55 osób
- 54egzemplarzy

- 1 PKD
- 739 klientów
- 739 konsultacji
- 650 testów

- 1 PKD
- 403 klientów
- 403 konsultacji
- 394 testów

- 1 PKD
- 615 klientów
- 615konsultacji
- 600 testów

ZADANIE
testowym, wg obowiązujących standardów
Krajowego Centrum ds. AIDS

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne
zakażenia przenoszone drogą płciową i
krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy
PKD, z uwzględnieniem usług: psychologa,
psychiatry, seksuologa, ginekologa,
wenerologa, prawnika, pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych (wg
obowiązującego wzoru Krajowego Centrum ds.
AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej
w punktach konsultacyjno – diagnostycznych
(wg wzoru Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie,
wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie
środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez:
strony internetowe, telefony zaufania,
Telefony informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania
szkód zdrowotnych i społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem: programów
wymiany igieł i strzykawek, programów
readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia
substytucyjnego, programów, których

WSKAŹNIKI
liczba wykrytych zakażeń
HIV
− liczba wykrytych innych
zakażeń
− liczba PKD oferująca
diagnostykę w kierunku STI
−

−

liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych
usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

2012
- 1 zakażenie

2013
- 3zakażenia

2014
- 2 zakażenia

2015
- 4 zakażenia

2016
- 3 zakażenia

- 1 PKD

- 1 PKD

- 1 PKD

- 1 PKD

- 1 PKD

nakład
liczba PKD biorących udział
w zbieraniu danych
− liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i
strzykawek
− liczba wydanych
prezerwatyw męskich,
żeńskich, chusteczek
−
−

- 65 odbiorców

- 200 egzemplarzy
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ZADANIE
elementem jest dystrybucja prezerwatyw,
programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking,
partyworking itp)

10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych
parafernalia
− liczba wydanych i
rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które
zrealizowały cele
programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid
testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2. Podsumowanie.

9

2013

2014

2015

2016

W ramach zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych podejmowano szereg działań określonych w Krajowym Programie Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016. Były to między innymi:
- promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań
ryzykownych,
- edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV,
- wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem około
testowym, wg obowiązujących standardów Krajowego Centrum ds. AIDS,
- rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry, seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika, pracownika socjalnego,
- zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród osób
o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne, inne.
Powyższe zadania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych podejmowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” oraz przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.
W wyniku podejmowanych działań z przedmiotowego zakresu na przestrzeni lat 2012 – 2016 , udzielono 3037 konsultacji osobom zgłaszającym się do Punktu konsultacyjno
diagnostycznego, wykonano 2698 testów w kierunku zakażenia HIV. Ponadto, prowadzono działania promocyjne w zakresie edukacji osób
o wysokim poziomie zachowań
ryzykownych.
Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje jeden punkt konsultacyjno – diagnostyczny (PKD) oferujący katalog poszerzonych usług/konsultacji,
w którym można
anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania wykonać badanie w kierunku HIV, a także istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa
nt. HIV/AIDS. Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego oraz Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny podejmowały działania zwiększające dostępność do systemu informacyjnego o zwiększonym poziomie
ryzykownych zachowań poprzez dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do osób
zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej
dla osób zakażonych HIV w zakresie
kształtowania postaw samoakceptacji,
zrozumienia oraz akceptacji w środowisku osób
najbliższych

−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników
szkoleń
liczba kontynuowanych
programów
liczba nowych
programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów

2012

2013
- b. d.

10

2015

2014
- b. d.

2016

ZADANIE
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację
zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS przydatne do pracy
w kontakcie z osobami zakażonymi HIV, chorymi
na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i
rozwoju już istniejących organizacji
pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z
HIV i chore na AIDS, ich rodziny i bliskich
działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja
materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS z
wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów,
skierowanych do osób zakażonych HIV, ich
rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i
lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w
przestrzeganiu praw osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez
instytucje rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
realizujących
liczba odbiorców
liczba
programów/inicjatyw
liczba podmiotów
realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników
szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących
−
−

−
−

−
−

liczba akcji/informacji
liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym
udzielono wsparcie
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2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI
liczba placówek
prowadzących leczenie
ARV
−
liczba osób objętych
leczeniem ARV
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV − liczba
przeprowadzonych
aktualizacji
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do
- liczba wprowadzonych
diagnostyki i leczenia zakażeń oportunistycznych, procedur
zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania
- liczba certyfikowanych
laboratoriów diagnostyki specjalistycznej
laboratoriów
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki
- liczba wykonanych badań
specjalistycznej wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria monitorującej
zakażenia HIV, prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i
− liczba placówek
długoterminowej opieki medycznej
zapewniających opiekę
− liczba pacjentów
objętych opieką
16. zapewnienie dostępności świadczeń,
− liczba placówek
dostosowanych do potrzeb osób żyjących z HIV, z
zapewniających opiekę
uwzględnieniem wczesnej profilaktyki,
− liczba pacjentów
diagnostyki i leczenia w ramach systemu ochrony
objętych opieką
zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case
- liczba koordynatorów
manager) działań w zakresie poprawy jakości
życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w - liczba przeprowadzonych
zakresie HIV/AIDS
badań naukowych
19. opracowanie, wdrożenie i informacja
− opracowanie procedury
dotycząca ujednoliconej procedury
− liczba placówek
postępowania związanego z ekspozycją na
− liczba ekspozycji
ZADANIE
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu
do leczenia antyretrowirusowego (ARV) oraz
jego ciągłości zgodnie z międzynarodowymi
standardami

2012

−

- b. d.
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
zakażenie HIV

−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony
zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z
kobietami ciężarnymi żyjącymi z HIV/AIDS

−

−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w
przypadku kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS

−

−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad
dziećmi zakażonymi z HIV oraz urodzonymi przez
matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację
indywidualnego programu szczepień ochronnych

−
−
−
−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki
specjalistycznej dla osób wchodzących w

−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych
osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych
osób
liczba
przeprowadzonych
aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba
przeprowadzonych
aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych
przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych
wertykalnie
liczba dzieci objętych
opieka
liczba placówek
prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci
zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki
zakażone z HIV
liczba placówek
prowadzących opiekę

2012

- b. d.

2013

2014

- b. d.

- 175 osób
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- 210 osób

2015

2016

ZADANIE
dorosłość

WSKAŹNIKI
specjalistyczna dla osób
wchodzących w
dorosłość

2012

2013

2015

2014

2016

2. Podsumowanie.
W ramach wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, Członkowie Zespołu ds. realizacji Programu podejmował działania mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich m.in. poprzez wsparcie finansowe przez Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego organizacji pozarządowych działających na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS. Ponadto, w 2012 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych podejmował
działania dotyczące kontynuacji ujednoliconej diagnostyki wykonywanej przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenie HIV, prowadzenia szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego oraz opracowania i wdrożenia jednolitej procedury postępowania poekspozycyjnego po ekspozycji zawodowej i pozazawodowej.
Powyższe zadania z zakresu wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych i chorych na AIDS podejmowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym otrzymanym
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
− liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
−

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań

15

2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
międzynarodowymi zaleceniami

−

18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

2012

2013

2014

2015

2016

liczba projektów

liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
− liczba publikacji pokonferencyjnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania
i raportowania danych epidemiologicznych oraz jego
upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek
wykonujących badania określających standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów
informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących
poprawie jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników
poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze
standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS w
zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych

−
−
−
−
−
−

−

−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

2012

liczba placówek wykonujących
badania zgodnie ze
standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych
zakażeń w relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test
w kierunku HIV
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę
szczegółowych problemów epidemii HIV/AIDS w
Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania
danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji
dotyczących struktury i działalności zespołów
wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących
Program i koordynacja zadań na poziomie
województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw
realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły
szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie
województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i
rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich
poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich
pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii
monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru

WSKAŹNIKI
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których
rozpoznano AIDS
− liczba osób zakażonych, które
zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

−

- opracowanie dokumentu

liczba formalnie powołanych
zespołów
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−
−

−
−

-1

-1

-1

-1

-1

- 10

- 10

- 10

- 10

- 10

-2

-2

-2

-2

-1

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych
województw
− opracowany dokument
− opracowany druk
sprawozdawczy dla gmin i
samorządów wojewódzkich
−
−
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ZADANIE
wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej
pozyskaniu danych od podmiotów realizujących
Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie
informatycznej bazy danych oraz udostępnianie
informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach
gmin w zakresie ograniczania zakażeń HIV oraz
udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

- b. d.
- 1 publikacja

- zmodyfikowanie bazy
- publikacja nt. Zespołu ds.
realizacji Programu
- liczba i rodzaj realizowanych
programów
−
−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł wtórnych
(raporty własne instytucji naukowych, firm
badawczych i innych)

−

11. monitoring prasy

−

12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych
grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie
HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach
wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb w ramach
realizacji Programu

−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu
problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu
opieki medycznej nad osobami żyjącymi z
HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej
bazy danych w zakresie realizacji leczenia

−

−

liczba ankiet pozyskanych z
gmin
liczba skatalogowanych
raportów z realizacji Programu
liczba podmiotów
zainteresowanych informacjami
o HIV/AIDS
liczba udostępnionych
materiałów
liczba artykułów w prasie

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i
postaw społecznych
− analiza wskaźników jakości
życia osób żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników

Udział w 1
badaniu
dotyczącym
ewaluacji
Krajowego
Programu
Zapobiegania
Zakażeniom HIV
i Zwalczania
AIDS.

−

liczba badań

sprawozdania roczne
− liczba placówek prowadzących
leczenie
− liczba osób leczonych ARV
−
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ZADANIE
antyretrowirusowego

−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych
badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
W ramach realizacji zadań Programu w 2012 roku powołano Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego opublikowano informację dotyczącą składu Zespołu oraz jego zadań. W analizowanym okresie podejmowano działania z obszaru dotyczącego monitoringu, poprzez m.in.:
prowadzenie działań zmierzających do opracowywania, analizy oraz upowszechniania informacji na temat sytuacji zakażeń występujących w województwie, podejmowanie inicjatyw
zmierzających do realizacji Programu. W latach 2012 – 2015 opracowywano raport odnoszący się do skali problemu narkotyków w województwie świętokrzyskim, w którym przedstawiano
informacje dotyczące problemu zakażenia HIV oraz zachorowania na AIDS w województwie świętokrzyskim. Przedmiotowy raport zamieszczano na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego oraz przekazywano do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto, corocznie Zespół sporządzał roczne harmonogramy oraz sprawozdania z realizacji
Krajowego Programu. W ramach monitoringu Krajowego Programu działania podejmowano przez cały Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady

WSKAŹNIKI
−
−

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

liczba szkoleń/działań

liczba odbiorców
liczba podmiotów realizujących zadanie
− liczba instytucji współuczestniczących
− liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

4.

5.

promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i
certyfikacji specjalistów

−
−

2013

2014

2015

2016

w ramach 4
zadań
zrealizowano
123 działania
w tym 119
akcji poboru
krwi
7 556
1
11

w ramach 5
zadań
zrealizowano
156 działań w
tym 76 akcji
poboru krwi

W ramach 4
zadań
zrealizowano
49 akcji
poboru krwi

w ramach 4
zadań
zrealizowano
71 akcji
poboru krwi

w ramach 3
zadań
zrealizowan
o 47 akcji
poboru krwi

6 132
2
11

5 032
2
11

3 970
2
11

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

−

2012

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie

1

9 382
3
11

ZADANIE
6. wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe
poradnie, biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie
specjalistycznej opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą
ciężarną, w zakresie psychospołecznych i medycznych aspektów
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego, prowadzone
także z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz
wśród ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

2

2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa
okolotestowego w ramach świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w
ramach podstawy programowej na wszystkich poziomach
kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, w tym działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze
zobowiązań międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
−
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

3

−

2014

2015

2016

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizował w obszarze I. zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa zadanie pn. kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych ) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora, wykłady w ramach posiadanych środków finansowych. Zadania realizowano przy wsparciu samorządu województwa warmińskomazurskiego przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na dany rok.
Głównym partnerem był Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż, który co roku organizuje przy udziale oddziałów rejonowych PCK w województwie olimpiadę
promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem zagadnień HIV/AIDS. Celem zadania jest promowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzono akcje poboru krwi wśród ogółu społeczeństwa, prowadzono działalność edukacyjną oraz wykonywano badania w
kierunku HIV/AIDS. Ponadto zorganizowano i wspierano działania edukacyjno-informacyjne (konferencje, warsztaty edukacyjne) mające na celu zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS wśród dzieci i młodzieży.
Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu poziomu wiedzy dotyczącej zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS wśród
mieszkańców naszego województwa a tym samym ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV/AIDS.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów

−

liczba odbiorców projektu
liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

−

3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

W ramach 1
działania
zrealizowano
4 projekty
10 000
wykonano
88 plansz
edukacyjnych

ZADANIE
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

−

−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

liczba ankiet
raport z analizy ankiet
nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
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2014

2015

2016

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizował w obszarze II. zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych zadanie pn.
edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV. W wyniku przeprowadzonej kampanii zdrowotnej nastąpiło podniesienie świadomości dotyczącej ryzykownych zachowań w kierunku HIV/AIDS młodych
uczestników imprez masowych, koncertów, dyskotek, itp.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje

−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
− nakład
−

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−
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2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

- liczba wprowadzonych procedur

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi

−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
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ZADANIE
z HIV/AIDS

−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
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WSKAŹNIKI
Środkowej i Wschodniej

ZADANIE
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV

−

liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
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3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
− liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
liczba kampanii
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

−
−

2012

2013

2014

2015

1
1

2016

1
1

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
150
1

−
−

liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
35
1

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

2
48

−

−
−

1

1
35
1

1
35
1

1
35
1

1
35
1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji

200000

−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−
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2016

530

433

888

250

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
2012
•
•
•

•

Zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu organizowanego we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu pn. 'MłodośćBezpieczeństwo-HIV' oraz pokrycie kosztów uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.
Sfinansowanie emisji spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii multimedialnej realizowanej z okazji EURO 2012 pt. 'Fair Play'; w MC Radio i Radio Merkury w
Poznaniu.
Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wybrano do realizacji projekt pt. "Wzmocnienie działania
Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce". W ramach zadania wykonano 552 testów przesiewowych w kierunku HIV i zapewniono wsparcie około 530 osobom.
Przeprowadzono 148 godzin poradnictwa okołotestowego, 26 godzin poradnictwa psychologicznego dla 5 osób. Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu dla doradców.
Wydrukowano i rozdysponowano 80 plakatów i 2700 ulotek, wykupiono 8 ogłoszeń w prasie w terminie około 1.12.2012r.
Ogłoszenie konkursu pn. "Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS adresowane do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką". Wpłynęły dwie oferty.
Wybrano do realizacji projekt pt. "Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji rówieśniczej "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV" Polskiego Towarzystwa
Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu. W ramach zadania wyszkolono i wyposażono 48 młodzieżowych liderów zdrowia do prowadzenia zajęć z młodzieżą z terenu
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woj. Wielkopolskiego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, którzy przeprowadzili 31 szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 20 osób/każde.
2013
•

•

2014
•

•
•

2015
•
•
2016
•

•

Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wpłynęła jedna oferta. Wybrano do realizacji projekt pt.
"Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce. Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Poznaniu pozwoliło na
zwiększenie dostępu do badań dla mieszkańców Wielkopolski spoza Poznania (dyżury w Koninie), efektywniejszą promocję funkcjonowania PKD w Wielkopolsce (kampania
medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona internetowa, artykuły w mass-mediach)
Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'.
Sfinansowano nagrody dla laureatów, organizację uroczystości ich wręczenia oraz druk zakładek do książek z najlepszą pracą nagrodzoną w konkursie, które zostały
rozdystrybuowane do wszystkich bibliotek szkolnych w Wielkopolsce.
Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wybrano do realizacji projekt pt. "Wzmocnienie działania
Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce". Celem głównym zadania było wsparcie działalności PKD w Poznaniu w zakresie zwiększenia dostępności do
anonimowego i bezpłatnego testowania zgodnego z wytycznymi KC AIDS poprzez wydłużenie czasu pracy punktu macierzystego i utworzenie dwóch filii w Koninie i Lesznie.
Zadanie obejmowało również działania promocyjne.
Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'.
Sfinansowano nagrody dla laureatów, koszty organizacji gali ogłoszenia wyników wojewódzkiego finału konkursu ph. "Nie daj szansy AIDS" oraz koszty druku zwycięskiej pracy
konkursowej w postaci plakatu elektrostatycznego, który był dystrybuowany do szkół na terenie woj. wielkopolskiego.
Objęcie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencji "HIV? To mnie nie dotyczy! Jak dotrzeć do młodzieży z przekazem na temat HIV i AIDS", przygotowanie
i wygłoszenie wykładu nt. zarządzania jakością w profilaktyce HIV/AIDS w kontekście działań adresowanych do młodzieży. Sfinansowanie druku materiałów promujących
konferencję (torby, teczki, plakaty).
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wyłoniono do realizacji jedną ofertę pn. "Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce". W efekcie
zwiększono liczbę godzin otwarcia PKD w Poznaniu i utworzono filie w Lesznie i Pile.
Włączenie się w działania o charakterze kampanii z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na rok 2015- dofinansowanie druku kalendarza na 2016r.
zawierającego zwycięskie prace konkursowe etapu wojewódzkiego konkursu dot. HIV/AIDS z edycji zorganizowanych na przestrzeni ostatnich lat
Kampania mająca na celu promocje działalności PKD w Poznaniu oraz problematyki HIV/AIDS wśród mieszkańców Wielkopolski poprzez portal internetowy www.miastopoznaj.pl,
rozgłośnię radiową Good Time Radio i media społecznościowe (artykuły, filmy video, audycje radiowe, itp)
Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'. Zakup
nagród dla laureatów.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
4

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

5

1
960

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.
2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV mających na celu wsparcie działania Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Poznaniu. Wyłoniono do realizacji jedną ofertę pn "Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce". W efekcie zwiększono liczbę
godzin otwarcia PKD w Poznaniu i utworzono filie w Kaliszu i Pile.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

8

2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw
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2012
1

2013
1

2014
1

2015
1

2016
1

ZADANIE
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
2012
Udział w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV w formie kontaktów droga elektroniczną.
Ponadto w dniach 23-24 kwietnia 2012r. w Berlinie odbyła się konferencja '2nd Conference on Quality in HIV Prevention in the European Region'; 'Improving Practice'. Celem tego
przedsięwzięcia było podsumowanie dotychczasowych działań, wzmocnienie podmiotów zaangażowanych w zapobieganie HIV w zakresie poprawy jakości prowadzonych przedsięwzięć
oraz umożliwienie interaktywnej wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, modelowych rozwiązań oraz narzędzi w tym zakresie.
2013
Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie akcesu i
zakwalifikowanie do europejskiego projektu 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" ("Joint Action on Improving Quality in HIV Prevention"), którego
koordynatorem jest Społeczny Komitet ds. AIDS, realizowanego w latach 2013-2015.

10

Udział w konferencji "2nd International Conference for the Social Sciences and Humanities in HIV - KNOWING PRACTICES", w dniach 7-10.07.2013r w Paryżu. Konferencja poświęcona była
zagadnieniom profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w kontekście psychospołecznego wymiaru zdrowia i poprawy jakości. Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie profesjonalistom z
zakresu zdrowia publicznego zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie ograniczania skutków epidemii HIV/AIDS w Europie i na świecie oraz interaktywnej wymiany doświadczeń
i przykładów dobrych praktyk, modelowych rozwiązań oraz narzędzi w tym zakresie.
2014
Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Udział w projekcie 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" (Joint Action on Quality in HIV Prevention), współfinansowanego przez Komisję Europejską - Agencja
Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC). Celem projektu było zwiększenie efektywności w zapobieganiu zakażeniom HIV w Europie za pomocą praktycznych narzędzi jakości:
zapewnianie jakości (Quality Assurance; QA) i poprawa jakości (Quality Improvement; QI). Szkolenie w Barcelonie, ocena realizowanego zadania dot. wsparcia funkcjonowania PKD w
Poznaniu z wykorzystaniem narzędzi jakości.
2015
Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udział w europejskim
projekcie 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" (Joint Action on Quality in HIV Prevention). Efektem był udział w szkoleniu w styczniu 2015r. w Barcelonie,
którego celem było zapoznanie się z jednym z opracowanych narzędzi oraz przeprowadzenie w oparciu o nie ewaluacji programu wsparcia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
finansowanego ze środków budżetu WW, jak również omówienie efektów wykonanej pracy, wymiana doświadczeń i zapoznanie z pozostałymi narzędziami oraz wsparcie uczestników
projektu w zakresie ich wykorzystywania, w tym również przez potencjalnych partnerów i inne zainteresowane strony.
2016
Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udział w europejskim
projekcie 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" ("Joint Action on Improving Quality in HIV Prevention"). Udział w konferencji podsumowującej europejski
projekt Quality Action AIDS w Berlinie w dniach 25 - 27.01.2016r. w Berlinie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu

WSKAŹNIKI
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2013

2014

2015
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

1
400
3

1
200
1

1
115
1

1
72
1

2
800
1

2
900
1

2
900
1

2
900
1

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2
664
3

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2100
5000

1610
2000

1790
2000

1550
2000

1200
2000

liczba tytułów
nakład

2
21
21

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−

2

1

1

1

1

1

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

2012
1
86

2013
1
202

2014
1
200

2015
1
250

2016
1
200

2

1
1

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W latach 2012-2016 realizowano wieloprofilowe zadania w zakresie profilaktyki HIV, na które z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wydatkowano łącznie kwotę 324 233 zł.
Działania dotyczyły m.in. szkoleń dla pracowników narażonych na zakażenie, konferencji i szkoleń dla młodzieży, w tym konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS, otwartych akcji
edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa oraz uruchomienia dodatkowego funkcjonującego corocznie tymczasowo punktu diagnostycznego w kierunku HIV, a także wspierania istniejących
PKD. Bezpośrednimi działaniami objęto populację ponad 8 200. osób, nie licząc oddziaływania podczas akcji w miejscach publicznych.
Jedną z ważniejszych inicjatyw była realizacja w 2012 r. projektu BORDERNETwork pn. „Wysoce aktywna prewencja: poprawa prewencji, diagnostyki i terapii HIV/AIDS/STI
transsektorowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) i Południowo-Wschodniej (SEE), który był rozpoczęty w 2010 roku. W ramach projektu Województwo
Zachodniopomorskie prowadziło transgraniczną współpracę w zakresie HIV/AIDS i STI z Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie.
Głównymi zadaniami projektu było międzynarodowa wymiana doświadczeń między ekspertami i specjalistami medycznymi oraz prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych wśród
młodzieży i osób szczególnie narażonych na zakażenie HIV.
W latach 2012-2016 w obszarze zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa realizowano zadania w następujących formach:
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- Konferencje z okazji Światowego Dnia AIDS pt. "Forum dla Młodzieży z okazji Światowego Dnia AIDS"
- Działanie edukacyjne pn. „Dni Filmu Młodzieżowego na temat profilaktyki HIV”
- Wydruk i dystrybucja ulotek, broszur i plakatów na temat profilaktyki HIV/AIDS – ok. 13 tys. egz.
- Przeprowadzanie otwartych akcji dla ogółu społeczeństwa pn. "Tramwaj profilaktyczny HIV"
- Organizowanie stoisk edukacyjnych w centrach handlowych i podczas festynów z materiałami informacyjnymi nt. zapobiegania HIV
- Uruchamianie corocznie dodatkowego tymczasowego punktu konsultacyjno-diagnostycznego w kierunku wykrywania zakażeń HIV.
- Promowanie i wspieranie działalności funkcjonujących PKD.
Realizatorami zadań byli: Wydział Współpracy Społecznej i Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony w Szczecinie, Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA-DU” i Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
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2012

2013

8
200
200

2014

8
482
482

2015

2016

11
277
277

10
241
241

1
5
5
5
-

2
21
21
21
-

ZADANIE
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
W latach 2012-2016 w obszarze zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych realizowane następujące zadania.
W latach 2013-2016 przeprowadzono 37 szkoleń pn. „Świadomy pracownik-bezpieczne środowisko pracy” dla 1200 pracowników grup zawodowych narażonych na ekspozycję na
zakażenie HIV, tj. pracowników służb mundurowych i pracowników opieki zdrowotnej oraz pracowników odgrywających ważną role w edukacji młodzieży szkolnej w zakresie ochrony
przed zakażeniami HIV, tj. nauczycieli i pedagogów.
W latach 2015-2016 zorganizowano dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Szczecinie i Koszalinie wraz z dyżurem w Telefonie Zaufania. Warsztaty edukacyjne
„Wiedza ratuje życie” dla słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie (słuchacze pielęgniarstwa, pedagogiki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, ratownictwa
medycznego i ich opiekunowie).
W 2016 r. zorganizowano konferencję informacyjno–edukacyjną dla nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do prowadzenia merytorycznej części
konferencji zaproszeni zostali specjaliści – prelegenci, którzy omówili medyczne i społeczne aspekty HIV/AIDS, zachowania ryzykowne wśród młodzieży, podpowiedzieli jak skutecznie
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rozmawiać na „trudne” tematy, w tym o HIV/AIDS.
Przeprowadzono kampanię społeczną realizowaną poprzez wydruk plakatów oraz ulotek informacyjnych na temat HIV/AIDS, które były rozdystrybuowane w szkołach, na uczelniach
wyższych, w miejscach spotkań młodzieży. Ulotki oraz plakaty zostały opracowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, które wyraziło zgodę na dodruk tych materiałów.
Realizatorami zadań byli: Wydział Współpracy Społecznej i Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie, Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA-DU” i Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób

−
−
−
−
−

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
−
−

6

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

WSKAŹNIKI
−

liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
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WSKAŹNIKI
Środkowej i Wschodniej

ZADANIE
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV

−

liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
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ZADANIE
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

2014

2015

2016

1
1

1
1

1
2

1
2

3
3

3
3

4
4

2012

2013

1
1
3
3

4
4

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

15
300
5

25
450
5

25
450
5

25
450
5

25
450
5

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

2
150
1

2
150
1

2
300
1

2
300
1

2
300
1

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

20
1
1
15
5
5500

15
1
1
15

30
1
1
15

30
1
1
65
1
3000

−
−

−
−

−
−

1

15
1
1
25
2
3500

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2014

2015

2016

120

3
10000
bd
130

100

3
10000
bd
150

250

50

80

70

100

150

2012

2013

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

1
100

300

1
100

300

300

1
100

400

40

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2014

2015

2016

5
15

5
15

5
15

8
30

15

20

20

20

20

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

1

1

1

1

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

5
1
bd

5
1
bd

5
1

5
1

2015
4
10 tys.
30 tys.

2016
4
10 tys.
30 tys.

2012

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−
−
−

−

2013

5
15

1

5
1
bd

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

3

2012
4
10 tys.
30 tys.

2013
4
10 tys.
20 tys.

2014
4
10 tys.
20-30

ZADANIE
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI

2012

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

2013

2014
tys.

2015

2016

3
5000
10 tys.

3
5000
10 tys.

3
5000
10 tys.

4
6000
10 tys.

4

4

4

4

5

−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

Szczegółowe dane liczbowe KC AIDS otrzymuje
w comiesięcznych sprawozdaniach z każdego
PKD
1

1
1

1
2

2

2

3

2

3

Szczegółowe dane nt. liczby ankiet oraz raporty
z analizy ankiet, jak również same ankiety
przekazywane są na bieżąco KC AIDS. Od 2 lat
funkcjonują ankiety elektroniczne.
Materiały dystrybuowane są przez KC AIDS.

30 tys.

30 tys.

30 tys.

40 tys.

50 tys.

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2012
4
500

2013
8
4000

2014
8
4000

2015
8
4000

2016
4
1000

6000

6000

6000

6000

1000
2000

1000
2000

2000
2000

2000
2000

Informacje na bieżąco przekazywane KC AIDS w
comiesięcznych raportach z PKD.

2. Podsumowanie.
W województwie dolnośląskim powstała najszersza sieć placówek wykonujących badania w kierunku zakażenia HIV. Obejmuje ona 5 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (2 we
Wrocławiu, 1 w Wałbrzychu, 1 w Jeleniej Górze, 1 w Zgorzelcu) pracujących zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS. Oprócz badań w kierunku anty-HIV punkty te oferują
również diagnostykę w kierunku innych STI, jak również pomoc psychologiczną. Dzięki stałej współpracy z Poradnią Profilaktyczno-Leczniczą WCZ SP ZOZ, osoba z wykrytym zakażeniem
HIV umawiana jest od razu na wizytę w poradni HIV. Takie rozwiązanie zapewnia najniższy w kraju odsetek osób, które mimo zakażenia HIV nie trafiają do specjalisty. Czas od wykrycia
zakażenia do zgłoszenia się do specjalisty jest również w województwie dolnośląskim najkrótszy. We Wrocławiu działa duży program substytucyjny, jednak objęcie leczeniem kolejnych
pacjentów nie jest obecnie możliwe z uwagi na brak wystarczającego finansowania ze strony NFZ.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

2012

1

1
400

2014

2015

1
1

2

2

2

2
450

2
600

2
600

2
700

2013

2016

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2015
3
3
300

2016
3
3
300

2012
3
3
150

2013
3
3
200

2014
3
3
300

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12

14

3

3

1

1

1

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

1
1
1

1
1
1
12

12

12

−
−

3

3

3

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

1

1

- liczba certyfikowanych laboratoriów

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- liczba wykonanych badań

−
−

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką

6

ZADANIE
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

7

2012
1

2013
1

1

1

2
1
3

2
100
1
6
2
j.w.

2014
1

2
1
3

2
150
1
7
2
j.w.

2015
1

2016
1

1

1

2
3

2
2
3

4
2
3

2
150
1
8
2
j.w.

3
200
1
8
2
j.w.

2

Szczegółowe dane w posiadaniu KC AIDS.
Liczba placówek – 1.

4
300
1
9
2
j.w.

System opieki nad osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS w województwie jest bardzo dobry. Główny ciężar opieki obecnie spoczywa na ambulatoryjnej opiece specjalistycznej –
prawidłowy jej poziom zapewniają funkcjonujące w województwie 2 poradnie, w tym jedna oferująca ponadto pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną, dietetyczną,
stomatologiczną, jak również leczenie substytucyjne, leczenie uzależnień. Problemem jest brak miejsc hospicyjnych, jak również występujące okresowo trudności z hospitalizacją osób
zakażonych HIV.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego

−

5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−

−
−
−

−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

2012

2013

2014

2015

5

5

2016

−

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS

8

4

4

5

ZADANIE
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012
1

2013
2

5

5

2014
2

5

2015
2

5

−

10

Dokładne dane w posiadaniu KC AIDS oraz
PZH (publikowane na stronie internetowej
pzh.gov.pl)

2016
2

5

ZADANIE
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
- opracowanie dokumentu

2013

2014

2015

2016

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie

15

−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie

2012

−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących

11

3

3
4
3
5
Liczba placówek prowadzących leczenie
antyretrowirusowe w województwie – 3 (2 dla

ZADANIE
realizacji leczenia antyretrowirusowego
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.

12

2012
2013
2014
2015
2016
osób dorosłych i 1 dla dzieci). Szczegółowe
dane na temat liczby pacjentów leczonych w
poszczególnych latach są w posiadaniu KC AIDS
(sprawozdania kwartalne przygotowywane
przez ośrodki, elektroniczna baza danych
leczenia antyretrowirusowego).

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

0
0

0
0

0
0

−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

0
0
0

2
0k 100
1
20 tys.
zł
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

−
−
−
−

−

−

−
−

1

0
0

0
0

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

−

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- liczba odbiorców

0

0

0

0

0

liczba tytułów
nakład

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
0

0
0
0

0
0
0
144 gminy

0
0
0

0
0
0

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Informacje o działalności na terenie woj, kujawsko - pomorskiego punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV we wszystkich latach były przekazywane do
koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programów przeciwdziałania narkomanii, celem rozpropagowania, w ramach realizowanych
programów ( punkty konsultacyjne , placówki Służby Zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, inne (łącznie 144 samorządy gminne). Ponadto dystrybuowano materiały informacyjne (ulotki,
informatory, prezerwatywy, inne) pozyskane w danym roku przez pełnomocnika wojewody ds. uzależnień HIV i AIDS z Krajowego Centrum.
Urząd Wojewódzki wydatkował kwotę 20 tys. zł.

3

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
0
0
0

2015
0
0
0

2016
0
0
0

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
ok.400
brak
danych

2
488
31
457
3

2
454
5
469
4

2
482
9
473
6

2
440
4
436
4

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)

−

liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

9 tys.
0

30 tys.
0

30.tys.
0

30 tys.
0

20 tys.
0

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

2

2

2

2

2

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

Brak danych

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

Brak danych

−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
−
−

−
−
−

4

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

2012

2013

2014
0
Inf. tel.
0
0
0
0

2015

2016

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
Szczegółowe informacje odnośnie pracy PKD - 2 punkty (Bydgoszcz, Toruń ) są co roku przekazywane przez realizatora do Krajowego Centrum ds. AIDS (Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM z Torunia ).
Urząd Wojewódzki w latach 2012 - 2016 ) dofinansowywał działalność powyższych, w łącznej kwocie 119 tys. zł.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
−
−
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2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
0
0
0

2015
0
0
0

2016
0
0
0

ZADANIE
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

0
0
0

0
0
0

0
0
0
Informacje
0

0
0
0

0
0
0

−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- liczba certyfikowanych laboratoriów

0

0

0

0

0

−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

−
−

−
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ZADANIE
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba wykonanych badań

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

- liczba koordynatorów

0

0

0

0

0

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

−
−
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2. Podsumowanie.
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki nie podejmował tego typu działań.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

2015
0
0

2016
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

−

liczba podjętych inicjatyw

−
−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

0

0

0

0

0

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

−

−
−
−
−
−
−

2. Podsumowanie.
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki nie podejmował tego typu działań.
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Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
0
0
0

2015
0
0
0

2016
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

- opracowanie dokumentu

0

0

0

0

0

1
12
2

1
12
2

1
12
2

1
12
2

1
12
2

−

−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
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ZADANIE
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2012

0

0

- liczba i rodzaj realizowanych programów

0

9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−

−

−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

144
1

144
1

144
1

144
1

144
1

12
kilka

12
kilka

12
kilka

12
kilka

12
kilka

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

−

−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia

11

0
0
0
tak

ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
− liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem
−

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Podsumowanie.
Program monitorowania realizacji działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS przez samorządy gminne jest realizowany na terenie województwa kujawsko - pomorskiego od 9 lat.
Odnotowujemy tendencje wzrostowe zarówno jeśli chodzi o kompetencje jak i zaangażowanie finansowe samorządów gminnych.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady

WSKAŹNIKI
−
−

2015

2016

25

I. liczba
grup
szkoleniowy
ch- 7,
II. 75 godz.
realizacji
programu
szkoleniowe
go

10 grup
warsztat.
prowadzonych
przez dwóch
trenerów w
pięciu
szkołach

I. 10 grup
warsztat.
prowadzonych
przez dwóch
trenerów w
trzech szkołach,
II. 3 grupy
treningowe po
20 godzin zajęć
eduk. oraz 25
godz. zajęć
wspólnych
interakt.

500
3

213
2

223
1

263
2

2013

10

280
2

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

−

liczba szkoleń/działań

−

2014

2012

liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

1

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

2013

1
35
1

1
42
1

2014

2015

2016

(zadanie z opisu nr 1)
liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
(zadanie z opisu nr 1a)
− liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

4.

promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
5. konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
6. wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−

liczba odbiorców

2

1
15
1

1
19
1

13.

14.

15.

16.

ZADANIE
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym

19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych

WSKAŹNIKI
−

nakład

−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

−

2012

2013

652

462

2015

2014

2016

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
- liczba osób objętych poradnictwem
okołotestowym wraz liczbą osób
korzystających z anonimowego i
bezpłatnego badania (zad. z opisu nr 2)
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
−
−

−
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

3

516

325

399

WSKAŹNIKI

ZADANIE
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

2012

2013

2014

2015

2016

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2. Podsumowanie.
W okresie obowiązywania Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie realizował zadania w obszarze
tematycznym nr I - Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, wskazanym w Harmonogramie Krajowego Programu.
Realizowane zadnia w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dotyczyły:
1. wspierania działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację wybranych grup zawodowych i społecznych (młodzież szkolna klas gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych)
1a. organizacji konferencji informacyjno-szkoleniowej dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów z terenu
województwa lubelskiego zajmujących się problematyką HIV/AIDS.
2. wspierania działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
połączone z poradnictwem przed i po teście.
Podjęte działania zostały skierowane do różnych grup społecznych, w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, promowania anonimowego i bezpłatnego testowania w
kierunku HIV oraz podniesienia profesjonalizmu i skuteczności podejmowanych przedsięwzięć przez podmioty zaangażowane w działania na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS. W organizowanych konferencjach uczestniczyli również członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W ramach ww. zadań rozpowszechniano materiały informacyjne, prowadzono pogadanki, warsztaty oraz wykonywano testy na nosicielstwo wirusa HIV.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)

WSKAŹNIKI
liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

6

ZADANIE
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba akcji/informacji
liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek

7

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
− liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
− liczba publikacji związanych z realizacją projektów
−
−
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ZADANIE
3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

WSKAŹNIKI
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
− liczba partnerów zagranicznych
−

−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

−

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

9

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach
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ZADANIE
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−
−
−
−

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
- zmodyfikowanie bazy

- liczba i rodzaj realizowanych
programów
− liczba ankiet pozyskanych z gmin
− liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2
1

2
1

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2
1

142
930
4

14
6.308
1

1
1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−
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3

kontroli
(POZ)

kontrole
por. gin –
poł.

2
kontrole
POZ

12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV

−

13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych

−

−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów

2

100 -

100 –

podmiot
ów
wykonują
cych
działalno
ść
leczniczą

podmiot
ów
wykonują
cych
działalno
ść
leczniczą

ZADANIE
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
−

2012

2013

2014

1

2

2015

2016

nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.

3

1

1

Z analizy zebranych danych dotyczących liczby wydanych skierowań przez lekarzy ginekologów kobietom ciężarnym w celu wykonania testu w kierunku HIV w I i III trymestrze ciąży w latach
2015 i 2016 oraz liczby wykonanych przez kobiety ciężarne testów, wynika, że zwiększyła się liczba wykonanych testów. W 2015 r. wydano 6100 kobietom w ciąży skierowanie na
wykonanie testu w kierunku HIV, test wykonały 4832 ciężarne (79,2% ogółu ciężarnych, którym wydano skierowanie). Natomiast w 2016 r. wydano 7011 ciężarnym skierowanie na
wykonanie testu w kierunku HIV, a test wykonało 6098 ciężarnych (87% ogółu ciężarnych, którym wydano skierowanie).
Lekarze ginekolodzy, położnicy oraz położne podczas wizyt profilaktycznych propagują wykonanie przez kobietę w ciąży testu w kierunku HIV zgodnie ze:
• standardem z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
• standardem z zakresu okołoporodowej opieki położniczo – ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych
powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE

5

ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012

2013

2014

2015

5

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
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2

1

2016

ZADANIE
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

WSKAŹNIKI
- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
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2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

ZADANIE

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu

8

ZADANIE

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i

WSKAŹNIKI
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
organizacji pacjenckich

−

WSKAŹNIKI
liczba publikacji pokonferencyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
liczba osób zakażonych, które zmarły
liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
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ZADANIE
−

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

2012

2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań

−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
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ZADANIE
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
analiza wskaźników

liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1.

2.

3.

4.

5.
6.

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria,
fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

1

146
1939
4

58
860
3

82
1503
4

91
1905
4

117
2094
3

ZADANIE
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
7.

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów

WSKAŹNIKI
−
−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−
−

−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W wyniku kontynuacji warsztatów szkoleniowych dotyczących wiedzy HIV/AIDS wśród ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się i ich rodziców,
studentów i absolwentów, funkcjonariuszy służby więziennej i grup osadzonych - można stwierdzić, że odbiorcy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę na temat HIV/AIDS (potwierdzono to
na podstawie przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej).
Ponadto, jedna z organizacji pozarządowych utworzyła Akademię Liderów Edukacji HIV/AIDS (cztery edycje), której idea zakłada, że szkolny lider przekazuje zdobytą wiedzę w swoim
środowisku rówieśniczym.
Warsztaty szkoleniowe HIV/AIDS skierowane były również do studentów i absolwentów kierunków tj. pedagogika, psychologia, resocjalizacja i socjologia, co może przyczynić się do
skuteczniejszej edukacji podopiecznych w różnych placówkach terapeutycznych.

3

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych
usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno –
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich,
chusteczek lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

2012

2013

2014

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących

−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono
wsparcie
−
liczba placówek prowadzących
leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
liczba przeprowadzonych
aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur
−
−

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

WSKAŹNIKI
liczba placówek zapewniających
opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających
opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
- liczba koordynatorów

2012

2013

−

- liczba przeprowadzonych badań
naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych
aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z
HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych
aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z
HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki
z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących

7

−

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI
opiekę specjalistyczna dla dzieci
zakażonych HIV oraz urodzonych
przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących
opiekę specjalistyczna dla osób
wchodzących w dorosłość

ZADANIE

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań
operacyjnych z udziałem Polski
liczba odbiorców projektów i działań
operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją
projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu
Europy Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
liczba publikacji pokonferencyjnych
− liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
− liczba organizacji uczestniczących w
planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu
polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem organizacji
pozarządowych
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z
wyszczególnieniem przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego
- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z
Polski
− liczba osób objętych projektami
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
−
−

liczba działań w zakresie promowania praw
człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw
człowieka
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba dokumentów wynikających z
międzynarodowych zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i
medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

−
−
−

−
−
−

2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
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−

−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie
dokumentu
liczba odbiorców
materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w
spotkaniach
liczba placówek
wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych
w dostarczanych
danych

2012

ZADANIE
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu

6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
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WSKAŹNIKI
epidemiologicznych
− odsetek
zarejestrowanych
zakażeń w relacji do
szacunków
− liczba osób
wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których
wykryto zakażenie HIV
− liczba osób, u których
rozpoznano AIDS
− liczba osób zakażonych,
które zmarły
− liczba osób, u których
wykryto zakażenie
innymi chorobami
przenoszonymi drogą
płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie
powołanych zespołów
−
liczba podmiotów
współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych
harmonogramów i
sprawozdań
−
liczba opracowań wraz
z rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
−

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
liczba
reprezentowanych
województw
− opracowany dokument
− opracowany druk
sprawozdawczy dla
gmin i samorządów
wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
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- liczba i rodzaj
realizowanych programów
− liczba ankiet
pozyskanych z gmin
− liczba skatalogowanych
raportów z realizacji
Programu
− liczba podmiotów
zainteresowanych
informacjami o
HIV/AIDS
− liczba udostępnionych
materiałów
− liczba artykułów w
prasie
− liczba badań
− analiza wskaźników
wiedzy i postaw
społecznych
− analiza wskaźników
jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
− liczba badań

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
sprawozdania roczne
liczba placówek
prowadzących leczenie
liczba osób leczonych
ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek
prowadzących
opiekę/leczenie dla
dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów
objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Informacje na temat Monitoringu (ad. 4 i ad. 5) działalności Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Programu są w posiadaniu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej będącego
w strukturze Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej

podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków

WSKAŹNIKI
liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
− liczba wejść/odsłon na stronę internetową MUW w
Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
− liczba rozdysponowanych materiałów edukacyjnych:
* plakaty - sztuki (rozwieszenie w urzędzie)
* ulotki - sztuki (rozłożenie celem pobrania przez
klientów urzędu)

2012

2013

2014

1417

1074

424/681

2015

2016

−
−

−
−

192/333

289/425

2
50

2
50

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba wysłanych pism pocztą elektroniczną (EPUAP)
do JST woj. małopolskiego
− liczba dotycząca udziału w spotkaniach
organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS
− liczba wejść/odsłon na stronę internetową MUW
w Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
− współorganizacja konferencji:
* liczba uczestników
− liczba uczestników stażu w zakresie zdrowia
publicznego w ramach specjalizacji z epidemiologii
−

1

202

202
2

-

1

1417

1074

424/681

1

192/333

-

289/425

1
260
9

ZADANIE
3. kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
4. promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
5. konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
6. wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

2

2012

2013

2014

2015

2016

13.

14.

15.

16.

ZADANIE
testu w kierunku zakażenia HIV
szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym

19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych

WSKAŹNIKI
−
−

2012

2013

2014

1417

1074

424/681

2015

2016

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

liczba wejść/odsłon na stronę internetową MUW
w Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących działania
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

−

3

192/333

289/425

WSKAŹNIKI

ZADANIE
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

2012

2013

2014

2015

2016

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2. Podsumowanie.
2012 r. - 2016 r. - umieszczanie na stronie internetowej MUW w Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS informacji o: Krajowym
Centrum ds. AIDS, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, kampaniach i publikacjach z zakresu HIV i AIDS, Zespołach ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS działających w Polsce i w Małopolsce, Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, możliwości skorzystania z porad Poradni internetowej.
Za pośrednictwem strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zainteresowani internauci, mogą uzyskać połączenie ze stroną Krajowego Centrum ds. AIDS i
zdobyć wiedzę na dany temat.
2012 r. - w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS rozdysponowanie materiałów edukacyjnych otrzymanych z PSSE w Tarnowie poprzez rozwieszenie plakatów i rozłożenie ulotek na
terenie urzędu.
2012 r. i 2014 r. - kierowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej EPUAP, pism do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zachęcających do aktywnego
włączania się w realizację zadań wymienionych w Harmonogramie opracowanym na lata 2012-2016, angażowania się w realizację przedsięwzięć, które wpisują się w wieloaspektową
tematykę HIV i AIDS, zgodnie z zapisami Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
2012 r. - 2016 r. - udział przedstawicieli MUW w Krakowie w spotkaniach dotyczących tematyki HIV i AIDS organizowanych przez KC ds. AIDS oraz Przewodniczącego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
2013 r. - współorganizacja konferencji pt. „Zakażenia HIV i choroba AIDS – co powinni wiedzieć pracownicy medyczni ?”, zrealizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS dla
pracowników podmiotów działalności leczniczej (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni) i inspekcji sanitarnej.
2016 r. - prezentacja podczas stażu kierunkowego w zakresie zdrowia publicznego dla osób odbywających specjalizację z epidemiologii, którego organizatorem był Wydział Polityki
Społecznej MUW w Krakowie, informacji na temat Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, w tym o sposobie realizacji Programu, powołanym przez
Wojewodę Małopolskiego Zespole, jego pracy na terenie województwa małopolskiego, zainaugurowanej w województwie małopolskim kampanii edukacyjnej „Zalecam test na HIV” oraz
przydatnych linkach z tego zakresu.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz

−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji
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ZADANIE
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

WSKAŹNIKI
−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE
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ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1

1

1

1

1

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami

−

liczba partnerów Zespołu
liczba - udział w spotkaniach Zespołu
−
liczba skontrolowanych podmiotów
leczniczych
−
liczba wejść/odsłon na stronę
internetową MUW w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
−
liczba wystosowanych pism do MZ
− liczba rozdysponowanych materiałów
edukacyjnych:
* plakaty - sztuki (rozwieszenie
w urzędzie)
* ulotki - sztuki (rozłożenie celem
pobrania przez klientów urzędu)
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
−
−
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2012

1

1417

2013

4
3
31
1074

2014

4
2

424/681

1

2015

4
2

192/333

2016

4
1

289/425

1

2
50

ZADANIE
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
2012 r. - Wojewoda Małopolski Zarządzeniem z dnia 16 października 2012 r. powołał Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim na lata
2012-2016, celem zintegrowania realizacji zadań określonych w Harmonogramie. Koordynację pracy Zespołu, jak również obsługę organizacyjnotechniczną powierzono WSSE w Krakowie.
2012 r. - 2016 r. - udział w spotkaniach Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim na lata 2012-2016
i współpraca z przedstawicielami instytucji powołanymi do pracy w Zespole.
2013 r. - Wydział Polityki Społecznej MUW w Krakowie w ramach pracy w Zespole przeprowadził kontrole w 31 podmiotach leczniczych w temacie prawidłowości ich funkcjonowania z
uwzględnieniem organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii. Listy kontrolne wypełniane przez te podmioty lecznicze zawierały m.in. pytania
dotyczące udzielania przez lekarzy informacji kobietom w ciąży o możliwości wykonywania badań w kierunku zakażeń wirusem HIV, bez ponoszenia opłat oraz zlecania przez lekarzy
kobietom w ciąży ww. badań.
2014 r. - pismem do Ministerstwa Zdrowia, znak: WP-VI.966.14.2014, z 5 sierpnia 2014 r., zwrócono m.in. uwagę na przygotowanie corocznej sprawozdawczości, tj. harmonogramów i
sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – opracowanie ich przez Zespół, a nie przez poszczególne podmioty wchodzące w skład
Zespołu ds. realizacji KPZZHIV i ZAIDS.
2016 r. - włączenie się w promowanie (str. internetowa MUW, rozwieszenie plakatów, rozłożenie ulotek) kampanii edukacyjnej „Zalecam test na HIV”, zainaugurowanej przez Zespół 16
maja 2016 r. w województwie małopolskim, nad którą patronat objął m.in. Wojewoda Małopolski. Kampania skierowana była bezpośrednio do środowisk medycznych, a poprzez te
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grupy zawodowe do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu społeczeństwa.
2016 r. - pismem do Ministerstwa Zdrowia, znak: WP-VI.966.14.2016, z 19 października 2016 r., zgłoszenie uwag do projektu Harmonogramu na lata 2017-2021 oraz zwrócenie uwagi na
brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wymienionych w nowej edycji Harmonogramu.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

1. organizacja kampanii medialnych,
skierowanych do odpowiednio wybranych grup
docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej

−

1.
podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich
rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków

−

1.
kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych)
ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet,
oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje,
seminaria, fora, wykłady

−

1.
promocja i wdrażanie nowatorskich
programów profilaktycznych prowadzonych
metodami aktywnymi, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych,

−

−

−

2012

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących
zadanie

2013

2014

2015

2016

1 kampania
26 podmiotów

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−

6 spotkań Forum
Zdrowia,
4 imprezy
plenerowe

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących
zadanie
−

1

7 imprez
plenerowych

5 imprez
plenerowych

3 spotkania
forum
4 imprezy

1 impreza
plenerowa

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

2013

zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
1.
konsultacje i nadzór merytoryczny nad
systemem szkoleń i certyfikacji specjalistów
1.
wzmocnienie systemu szkoleń i
certyfikacji specjalistów (np. konsultantów,
doradców, edukatorów)

2014

2015

2016

plenerowe
3 NGO
liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących
zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
−
−

2 szkolenia
165 odbiorców

1.
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki

−

1.

zwiększenie dostępności (promowanie,
wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m. in.
poprzez: strony internetowe, telefony zaufania,
telefony informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno –
edukacyjne
1.
opracowanie, wydawanie i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych (społecznych i
zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki

−

1.
wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
1.
promowanie wśród lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych
wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku

−

−

liczba tytułów
nakład

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji

2 tytuły (ulotka i
opracowanie w
wersji
elektronicznej)
60000 sztuk
(nakład)

1 tytuł
(ulotka)
45000 sztuk
(nakład)

861 wejść na
stronę
internetową

953 wejścia
na stronę
internetową

−

−
−

388 odbiorców
(EURO 2012)
470 wejść na stronę

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

2

860 wejść
na stronę
internetow
ą

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży
i partnerom seksualnym tych kobiet
1.
promowanie wśród lekarzy prowadzących
ciąże obowiązku proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV

−

1.
szkolenia dla lekarzy ginekologów
położników w zakresie specjalistycznej opieki
podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą
ciężarną, w zakresie psychospołecznych i
medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z
wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów

−

1.
promowanie wśród kobiet w wieku
prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich partnerów
informacji o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV

- liczba odbiorców

2.
opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i
ich partnerów

−

1.
zwiększenie dostępności do testowania w
kierunku HIV w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej

−

1.
promowanie anonimowego testowania i
poradnictwa okolotestowego w ramach świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej

−

1.
działania mające na celu promocję
punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z

- liczba podjętych działań/inicjatyw

−

−

−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

profesjonalnym poradnictwem okolotestowym
2.
wzmocnienie realizacji działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą
płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia

−

1.
działania edukacyjne w zakresie ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową,
ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym
działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw

−

1.
przegląd i analiza obowiązującego stanu
prawnego

−

liczba analiz

1.
inicjatywy legislacyjne w zakresie
HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych

−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

1.
inicjatywy legislacyjne w zakresie
HIV/AIDS

−

1.
inicjatywa legislacyjna dotycząca
utworzenia specjalizacji w zakresie diagnostyki i
terapii HIV/AID

−

−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
−

−

−

−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
podjęcie inicjatywy
liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności

1. Podsumowanie.
Udział w realizacji Kampanii Fair Play, koordynacja działań w czasie EURO 2012: przekazanie materiałów dot. propozycji na profilaktycznych w czasie turniejów do samorządów i mediów
lokalnych, udostępnienie Komendzie Wojewódzkiej Policji materiałów dotyczących zapobiegania ekspozycji zawodowej.
Udzielenie 4 patronatów wojewody dla organizacji działających w tematyce HIV/AIDS.
W latach 2012-2016 na stronie internetowej urzędu ukazało się 35 artykułów w formie elektronicznej, zorganizowano 2 konferencje i 2 briefingi prasowe.
W wersji elektronicznej przygotowano i opublikowano materiał dotyczący profilaktyki zakażeń HIV opracowany przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych,
wychodzący w skład Mazowieckiego Poradnika Seniora.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji
szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów
edukacyjno – informacyjnych
−

1. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.

−

1. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących anonimowe
i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

−

1. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów
edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

1. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry, seksuologa,
ginekologa, wenerologa, prawnika, pracownika socjalnego

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych
usług/konsultacji

1. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

1. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)

−

−

−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno –
edukacyjne, inne

2012

2013

2014

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich,
chusteczek lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

1. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
1. promowanie szybkich testów (rapid testy) w diagnostyce
zakażeń HIV

1.

WSKAŹNIKI
liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno – edukacyjnych
−

−

Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do osób
zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
− liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń

2012

−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla
osób zakażonych HIV w zakresie kształtowania
postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−

1. realizacja programów wspierających aktywizację
zawodową

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

1. działania zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS przydatne do pracy w
kontakcie z osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−

1. wspieranie procesu powstawania nowych i
rozwoju już istniejących organizacji pozarządowych
zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz
grupy docelowej oraz działających na rzecz tej
grupy

−

1. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do
osób zakażonych HIV, ich rodzin i bliskich
1. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków

liczba tytułów
nakład

1. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w
przestrzeganiu praw osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez
instytucje rządowe, samorządowe oraz media

−

1. wspieranie innych działań i programów na rzecz
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich

−

−
−

−

2012

liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
−
−

−

−

liczba akcji/informacji
liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
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2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

1. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do
leczenia antyretrowirusowego (ARV) oraz jego
ciągłości zgodnie z międzynarodowymi
standardami

−
−

liczba placówek prowadzących leczenie ARV
liczba osób objętych leczeniem ARV

1. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

1. działania na rzecz zapewnienia dostępu do
diagnostyki i leczenia zakażeń oportunistycznych,
zgodnie z międzynarodowymi standardami

- liczba wprowadzonych procedur

2. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów
diagnostyki specjalistycznej

- liczba certyfikowanych laboratoriów

3. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki
specjalistycznej wykonywanej przez certyfikowane
laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób
współistniejących

- liczba wykonanych badań

4. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i
długoterminowej opieki medycznej

−

1. zapewnienie dostępności świadczeń,
dostosowanych do potrzeb osób żyjących z HIV, z
uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki
i leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia
psychicznego

−

1. promowanie/powołanie koordynatorów (case
manager) działań w zakresie poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV

- liczba koordynatorów

1. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w
zakresie HIV/AIDS

- liczba przeprowadzonych badań naukowych

−

−

2013

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką

−
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2014

2015

2016

ZADANIE
2. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca
ujednoliconej procedury postępowania
związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

−
−
−
−
−

1. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony
zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

1. aktualizacja standardów postępowania z kobietami
ciężarnymi żyjącymi z HIV/AIDS

−
−
−

1. wdrożenie standardów postępowania w przypadku
kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

1. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi

−

zakażonymi z HIV oraz urodzonymi przez matki
żyjące z HIV, w szczególności poprzez diagnostykę
w kierunku HIV, realizację indywidualnego
programu szczepień ochronnych

−

1. promowanie/utworzenie systemu opieki
specjalistycznej dla osób wchodzących w dorosłość

−

1.

−
−

WSKAŹNIKI
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w
dorosłość

2012

45 podmiotów
objętych kontrolą

2013

29
podmiotów

2014

2015

2016

14
podmiotów

14
podmiotów

12
podmiotów

Podsumowanie.

Badania w kierunku HIV najczęściej były wykonywane u kobiet ciężarnych jeden raz w trakcie trwania ciąży. Wyniki kontroli wykazały, że u części pacjentek nie wykonano pełnego katalogu
badań zalecanych do realizacji w rozporządzeniu w sprawie opieki okołoporodowej. Placówki, które sprawowały opiekę nad tymi kobietami zostały zobowiązane przez Wojewodę
Mazowieckiego w wystąpieniu pokontrolnym do wykonywania pełnego katalogu badań.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
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ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych
mających na celu wymianę doświadczeń w
zakresie najlepszych praktyk w obszarze HIV/AIDS
w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów
międzynarodowych uwzględniających między
innymi działania profilaktyczne, edukacyjne,
badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji

2012

−

−
−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań
operacyjnych z udziałem Polski
liczba odbiorców projektów i działań
operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją
projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na
celu ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV

−

4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z
wykorzystaniem m. in. mechanizmów Partnerstwa
Wschodniego

−
−

liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu
Europy Środkowej i Wschodniej

5. udział w programach pomocy rozwojowej

−

liczba programów realizowanych przez Polskę

5. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach
naukowych, społecznych i medialnych

−

liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w
planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu
polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji
pozarządowych

−

−
−
−

5. udział w tworzeniu polityki regionalnej i
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

−

5. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i
eksperckich, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji zrzeszających osoby żyjące z HIV, w
planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−
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2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

5.
implementacja międzynarodowych
zaleceń i wytycznych w zakresie zapobiegania
zakażeniom HIV oraz poprawy jakości życia osób
żyjących z HIV i świadczeń medycznych

- liczba wdrożonych rekomendacji

6. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS
na forum Unii Europejskiej i innych struktur
międzynarodowych

−

liczba podjętych inicjatyw

5. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii
Europejskiej dotyczących HIV/AIDS

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

5. reprezentowanie Polski w strukturach,
instytucjach i organizacjach międzynarodowych
działających w zakresie HIV/AIDS, uwzględniając
przedstawicieli organizacji pozarządowych i
osoby żyjące z HIV

−

5. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski

6. udział w tworzeniu i realizacji projektów
międzynarodowych mających na celu poprawę
jakości życia i dostęp do świadczeń medycznych
osób żyjących z HIV i ich bliskich

−

5. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych
mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy
jakości życia osób zakażonych HIV

−

5. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie
promowania praw człowieka w kontekście
HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych

−

−

−

−

liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z
wyszczególnieniem przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

liczba działań w zakresie promowania praw
człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw
człowieka
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2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
wytycznych w tym obszarze
5. współdziałanie z partnerami
międzynarodowymi na rzecz dostępu do
wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób
żyjących z HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz
unijnymi i międzynarodowymi zaleceniami

−

5. udział Polski w międzynarodowych
wydarzeniach naukowych, społecznych i
medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV
i organizacji pacjenckich

−

−
−

2012

liczba dokumentów wynikających z
międzynarodowych zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów

2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

−

liczba wydarzeń naukowych, społecznych i
medialnych
− liczba polskich przedstawicieli
− liczba publikacji pokonferencyjnych

1. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości
zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie
poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek
wykonujących badania określających standard
usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów
informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−

2012

liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach
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2013

ZADANIE

WSKAŹNIKI

1. wdrażanie rekomendacji/standardów służących
poprawie jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz upowszechnianie
wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze
standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS w
zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
danych epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę
szczegółowych problemów epidemii HIV/AIDS w
Polsce

−

1. dostosowanie krajowych systemów zbierania
danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej

- liczba nowych wskaźników

2. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji
dotyczących struktury i działalności zespołów
wojewódzkich ze względu na cele Programu

- opracowanie dokumentu

3. poprawa współpracy podmiotów realizujących
Program i koordynacja zadań na poziomie
województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw
realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły
szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie
województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i
rekomendacji do realizacji Programu

−

−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

2012

2013

1 zespół
25 podmiotów
4 protokoły

1 zespół
26 podmiotów
4 protokoły

2014

2015

2016

1 zespół
27
podmiotów
4 protokoły

1 zespół
27
podmiotów
4 protokoły

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w dostarczanych
danych epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w relacji
do szacunków
liczba osób wykonujących test w kierunku HIV
liczba osób, u których wykryto zakażenie HIV
liczba osób, u których rozpoznano AIDS
liczba osób zakażonych, które zmarły
liczba osób, u których wykryto zakażenie
innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową
liczba opracowań

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów i
sprawozdań
liczba opracowań wraz z rekomendacjami
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1 zespół
26
podmiotów
4 protokoły

ZADANIE
1. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich
poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie
ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii
monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru
wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla gmin i
samorządów wojewódzkich
−

1. dostosowanie informatycznej bazy danych
(służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz
wojewódzkich

- zmodyfikowanie bazy

2. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie
informatycznej bazy danych oraz udostępnianie
informacji realizatorom Programu

- liczba i rodzaj realizowanych programów

3. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach
gmin w zakresie ograniczania zakażeń HIV oraz
udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

−

1. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł wtórnych
(raporty własne instytucji naukowych, firm
badawczych i innych)
1. monitoring prasy
1. ewaluacja realizacji Programu w wybranych
grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie
HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach
wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb w
ramach realizacji Programu
1. prowadzenie innych badań własnych z zakresu
problematyki HIV/AIDS

−

−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z realizacji
Programu

liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
− analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
− analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
−
−

−

liczba badań
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2012

2013

2014
1
opracowanie
500 sztuk

2015

2016

ZADANIE
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu
opieki medycznej nad osobami żyjącymi z
HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej
bazy danych w zakresie realizacji leczenia
antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych opieką/leczeniem

2012

2013

2014

2015

2016

1. Podsumowanie.
Opracowano raport „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu” .
Wypracowany w ostatnich latach model współpracy Zespołu oraz wsparcie instytucji zewnętrznych, takich jak Krajowe Centrum ds. AIDS czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny, przyniosły dobre efekty w obszarze edukacji i profilaktyki skierowanej do społeczności lokalnych. Szczególnie cenna dla Zespołu jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi, które dzięki wsparciu samorządów terytorialnych, Krajowego Centrum ds. AIDS oraz innych instytucji realizują większość zadań związanych z profilaktyką i
zabezpieczeniem potrzeb osób żyjących z HIV na terenie województwa mazowieckiego. Wśród działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe wymienić należy edukację
zdrowotną wybranych grup społecznych (młodzież ponadgimnazjalna, studenci, seniorzy, środowiska preferujących wybrane zachowania seksualne), szkolenia wybranych zawodów i
konsultantów punktów konsultacyjno-diagnostycznych, wsparcie osób żyjących z HIV oraz prowadzenie punktów testowania
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

-3
-3

-0

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

-2
-2

-0

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

- 21
- 3150
- 23

2014

2015

2016
-1
-1

-0

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−

2012

2013

2014
-0

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
−
−

2

-0

2015
-0
-0
- 411
-0

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
−

18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2012

2013

2014

2015

2016

nakład

- liczba podjętych działań/inicjatyw

−
−

-3
-0

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

- 11
- 17
- 540

−
−

liczba analiz
liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W latach 2012-2016 Opolski Urząd Wojewódzki zorganizował warsztaty/wykłady dla młodzieży szkolnej, współorganizowane z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na
terenie 11 powiatów. Zorganizowane zostały także warsztaty dla 14 pielęgniarek medycyny szkolnej (łączna liczba uczestników tych spotkań wyniosła przeszło 3500). Wykładowcy
prowadzili również happeningi oraz konkursy wiedzy o HIV/AIDS. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników spotkań i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

3

2012
-1
- 42
-0

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking

WSKAŹNIKI

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
−
−

4

2012

2013

-1
- 483
-0
- 483
-0
-0

2014

2015

2016

ZADANIE
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

liczba wykonanych rapid testów
liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
W 2012 r. Opolski Urząd Wojewódzki dofinansował zajęcia dla 42 więźniów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS zajęcia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników oraz pracownika
socjalnego zakładu karnego. Działanie wpisało się w szeroko pojętą profilaktykę prowadzoną wśród więźniów i miało na celu podniesienie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zmniejszenie
poziomu zachowań ryzykownych.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,

−
−
−
−
−

−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

5

2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
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2012

2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie

−
−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw

7

ZADANIE
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań

−

WSKAŹNIKI
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka

8

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
liczba osób wykonujących test w

−
−

−
−
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ZADANIE
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy

WSKAŹNIKI
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

-0

−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−
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-0

2016

ZADANIE
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Informacja czy zakładane zadania w tym obszarze zostały zrealizowane. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań - 6
liczba odbiorców - min. 1000
− liczba podmiotów realizujących zadanie - 5
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

1

1

1

1

2

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych – 8406
(zakładka HIV/AIDS)
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

2012

2013

1

1

2014
1

2015
1

2016
1

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okołotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI
liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw – 5 (ulotki
zawierające dane teleadresowe Punktu
Konsultacyjno – Diagnostycznego)
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących działania

2012

2013

2014

1

1

1

2015

2016

−
−

1

1

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie we współpracy z partnerami z Wojewódzkiego Zespołu ds. zapobiegania HIV i zwalczania AIDS w latach 2012 – 2016 podejmował
następujące działania profilaktyczno-edukacyjne. Na stronie tematycznej Urzędu z zakresu ochrony zdrowia http://pczp.rzeszow.pl/ prezentowano aktualne informacje z zakresu
HIV/AIDS (liczba odwiedzin przekraczająca 8000 odsłon). Corocznie organizowano wydarzenia (w okolicach czasowych światowego dnia AIDS), podczas których dystrybuowano materiały
informacyjne z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz zapewniano wykłady specjalistów (np. konsultanci wojewódzcy). Na organizowane wspólnie z partnerami z Zespołu wydarzenia
zapraszano przedstawicieli lokalnych mediów – dzięki czemu zapewniano szerszy wydźwięk podejmowanych akcji. Odbiorcami wykładów oraz materiałów informacyjnych były dzieci i
młodzież, pracownicy oświaty, pracownicy ochrony zdrowia, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

5

ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE

7

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

9

ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych

11

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI
opieką/leczeniem
− liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych,
skierowanych do odpowiednio wybranych
grup docelowych, zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

podniesienie poziomu akceptacji społecznej
wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
promujące postawy wolne od uprzedzeń i
lęków

WSKAŹNIKI

2012

liczba kampanii
− liczba podmiotów
realizujących zadanie

2013

2014
- 1 kampania
- 7 podmiotów
(WSSE, PUW,
PSSE w
Białymstoku,
Urząd
Marszałkowski,
Urząd Miejski w
Białymstoku,
Polskie
Towarzystwo
Oświaty
Zdrowotnej
Oddział w
Białymstoku,
Szkoły Rodzenia)

−

liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
−

1

2015

2016

3.

ZADANIE
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych)
ukierunkowanych na grupy docelowe, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym
konferencje, seminaria, fora, wykłady

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
−
−

2012

2013

2014

- 2 (olimpiada i
konkurs)

- 2 (olimpiada i
konkurs)

- 45,4 tys. uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
(konkurs)

- 2148
- 42,8 tys. uczniów uczestników
szkół
ponadgimnazjalnyc - 166 odwiedzin
h (konkurs)
strony PUW

- 254 uczestników
(Olimpiada)

- 1698 uczestników
(Olimpiada)

- 1 olimpiada

- 20 podmiotów
- 31 odwiedzin
- 140 odwiedzin
(PUW, WSSE i PSSE
strony PUW
strony PUW
(14), Urząd
Marszałkowski,
- 20 podmiotów
Urząd Miejski
- 20 podmiotów
(PUW, WSSE i PSSE Białystok, ROPS,
(PUW, WSSE i PSSE
(14), Urząd
Polskie
(14), Urząd
Marszałkowski,
Towarzystwo
Marszałkowski,
Urząd Miejski
Oświaty
Urząd Miejski
Białystok, ROPS,
zdrowotnej Oddział
Białystok, ROPS,
Polskie
w Białymstoku)
Polskie Towarzystwo Towarzystwo
Oświaty zdrowotnej Oświaty
Oddział w
zdrowotnej Oddział
Białymstoku)
w Białymstoku)
4.

5.

6.

promocja i wdrażanie nowatorskich
programów profilaktycznych prowadzonych
metodami aktywnymi, skierowanych do
odpowiednio wybranych grup docelowych,
zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad
systemem szkoleń i certyfikacji specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących
zadanie
− liczba szkoleń
−
−

2

2015

2016

- 1 olimpiada

- 1 olimpiada

- 3121
uczestników

- 3458
uczestników

- 143 odwiedzin
strony PUW

- 154 odwiedzin
strony PUW

- 20 podmiotów
(PUW, WSSE i
PSSE (14), Urząd
Marszałkowski,
Urząd Miejski
Białystok, ROPS,
Polskie
Towarzystwo
Oświaty
zdrowotnej
Oddział w
Białymstoku)

- 20 podmiotów
(PUW, WSSE i
PSSE (14), Urząd
Marszałkowski,
Urząd Miejski
Białystok, ROPS,
Polskie
Towarzystwo
Oświaty
zdrowotnej
Oddział w
Białymstoku)

ZADANIE
specjalistów (np. konsultantów, doradców,
edukatorów)
7. opracowanie, wydawanie, i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych
różnorodnych materiałów informacyjnych,
publikacji zaakceptowanych merytorycznie
przez uprawnione jednostki
8. zwiększenie dostępności (promowanie,
wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie
środki przekazu, wśród ogółu społeczeństwa,
m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe
poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja
adresowanych do grup docelowych
(społecznych i zawodowych) różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i
niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych
wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom planującym
ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących
ciąże obowiązku proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV

WSKAŹNIKI
−

liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba odbiorców
− nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
−

−
−

2012

-133 jednostki
samorządu
terytorialnego

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
− liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

3

2013

- 133 jednostki
samorządu
terytorialnego

2014

-133 jednostki
samorządu
terytorialnego

2015

-133 jednostki
samorządu
terytorialnego

2016

-133 jednostki
samorządu
terytorialnego

13.

14.

15.

16.

ZADANIE
szkolenia dla lekarzy ginekologów położników
w zakresie specjalistycznej opieki podczas
ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w
zakresie psychospołecznych i medycznych
aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone
także z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych
mediów
promowanie wśród kobiet w wieku
prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich
partnerów informacji o możliwości wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla
kobiet i ich partnerów
zwiększenie dostępności do testowania w
kierunku HIV w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej

17. promowanie anonimowego testowania i
poradnictwa okolotestowego w ramach
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS, chorób przenoszonych
drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach
podstawy programowej na wszystkich
poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze

WSKAŹNIKI
−
−

2012

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw
−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
−

−

liczba podjętych
działań/inicjatyw
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym
działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu
prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
wynikające ze zobowiązań międzynarodowych
i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
−

−
−

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych

liczba inicjatyw/działań
liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−
−

24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia
specjalizacji w zakresie diagnostyki i terapii
HIV/AID

2. Podsumowanie.
Odnosząc się do obszaru I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa określonego w Harmonogramie zadań realizowanych w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w latach 2012-2016 podejmował następujące działania dot. profilaktyki
HIV/AIDS:
1. Udział przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w komisji konkursowej konkursu na tekst i wykonanie piosenki o HIV/AIDS
pod hasłem „MAT - wygrywa Miłość Akceptacja Tolerancja” oraz koncercie finałowym w konkursie na tekst i wykonanie piosenki o HIV/AIDS „MAT - wygrywa Miłość, Akceptacja
Tolerancja”. W koncercie finałowym zaprezentowali się uczniowie z 13 szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Wyłoniono czterech zwycięzców. W przerwach
muzycznych uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach wiedzy o tematyce HIV/AIDS.
2. Przekazywanie drogą elektroniczną 133 jednostkom samorządu terytorialnego, informacji dotyczących zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV otrzymywane z Krajowego
Centrum ds. AIDS (e- kontra).
3. Współudział w organizacji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej woj. podlaskiego.
Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw
wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Organizatorami Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS były: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Miejski w
Białymstoku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku.
4. Przekazanie środków finansowych z rezerwy Wojewody Podlaskiego na realizację przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną działań związanych z "Europejskim
Tygodniem testowania w kierunku HIV" oraz kampanią "Jeden test. Dwa życia". Inicjatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku a realizatorami i
partnerami Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Szkoły Rodzenia.
5. Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informacji na temat możliwości wykonania bezpłatnych i anonimowych testów na
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6.

obecność wirusa HIV oraz informacji o możliwości skorzystania z poradnictwa przed i potestowego w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym.
Zamieszczanie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informacji nt.
"Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV".

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w
zakresie redukcji szkód, z uwzględnieniem
działań edukacyjnych prowadzonych w
środowisku osób o wysokim poziomie zachowań
ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi
(w tym spowodowanymi przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci
punktów konsultacyjno – diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w
kierunku HIV połączone z poradnictwem około
testowym, wg obowiązujących standardów
Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne
zakażenia przenoszone drogą płciową i
krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD,
z uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych (wg

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w
kierunku STI
−

liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−

2012

- 734 klientów
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2013

- 1006 klientów

2014

- 1 punkt
- 912 klientów

2015

- 415 klientów

2016

- 550 klientów

ZADANIE
obowiązującego wzoru Krajowego Centrum ds.
AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej
w punktach konsultacyjno – diagnostycznych
(wg wzoru Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie,
wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie
środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez:
strony internetowe, telefony zaufania, Telefony
informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno –
edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania
szkód zdrowotnych i społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem: programów
wymiany igieł i strzykawek, programów
readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia
substytucyjnego, programów, których
elementem jest dystrybucja prezerwatyw,
programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking,
partyworking itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

nakład
liczba PKD biorących udział w
zbieraniu danych
− liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
−
−

liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i
rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele
programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2. Podsumowanie.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w roku 2014 zaangażował się w działania związane ze znalezieniem nowego lokalu przeznaczonego na działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Punkt ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Bema 2 lok. 010.
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Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do osób
zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej
dla osób zakażonych HIV w zakresie
kształtowania postaw samoakceptacji,
zrozumienia oraz akceptacji w środowisku osób
najbliższych
3. realizacja programów wspierających aktywizację
zawodową

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
− liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
−
−
−
−
−
−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS przydatne do pracy
w kontakcie z osobami zakażonymi HIV, chorymi
na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i
rozwoju już istniejących organizacji
pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z
HIV i chore na AIDS, ich rodziny i bliskich
działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja
materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS z
wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów,
skierowanych do osób zakażonych HIV, ich
rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i

2012

−

−
−
−
−
−

−
−

liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
−
−
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2013

2014

2015

2016

WSKAŹNIKI

ZADANIE

2012

lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w
przestrzeganiu praw osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez
instytucje rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu
do leczenia antyretrowirusowego (ARV) oraz
jego ciągłości zgodnie z międzynarodowymi
standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do
diagnostyki i leczenia zakażeń
oportunistycznych, zgodnie z
międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania
laboratoriów diagnostyki specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki
specjalistycznej wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria monitorującej
zakażenia HIV, prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i
długoterminowej opieki medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń,
dostosowanych do potrzeb osób żyjących z HIV,
z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki,
diagnostyki i leczenia w ramach systemu
ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case

−
−

liczba akcji/informacji
liczba interwencji

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono
wsparcie
−
liczba placówek prowadzących
leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur

- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających
opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających
opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
manager) działań w zakresie poprawy jakości
życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w
zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja
dotycząca ujednoliconej procedury
postępowania związanego z ekspozycją na
zakażenie HIV
20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony
zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z
kobietami ciężarnymi żyjącymi z HIV/AIDS

22. wdrożenie standardów postępowania w
przypadku kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad
dziećmi zakażonymi z HIV oraz urodzonymi przez
matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację
indywidualnego programu szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki
specjalistycznej dla osób wchodzących w
dorosłość

WSKAŹNIKI

2012

- liczba przeprowadzonych badań
naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z
HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z
HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki
z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących
opiekę specjalistyczna dla dzieci
zakażonych HIV oraz urodzonych
przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących
opiekę specjalistyczna dla osób
wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
10

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych
mających na celu wymianę doświadczeń w
zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów
międzynarodowych uwzględniających między
innymi działania profilaktyczne, edukacyjne,
badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca
na celu ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń
HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych
działań w regionie Europy Środkowej i
Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej

−

6. udział Polski w międzynarodowych
wydarzeniach naukowych, społecznych i
medialnych

−

−
−
−

−

−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

2012

−

−

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań
operacyjnych z udziałem Polski
liczba odbiorców projektów i działań
operacyjnych
liczba publikacji związanych z
realizacją projektów
liczba bilateralnych
projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach
regionu Europy Środkowej i
Wschodniej
liczba programów realizowanych
przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w
planowaniu, tworzeniu i
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych
i eksperckich, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji zrzeszających osoby żyjące z HIV, w
planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i
wytycznych w zakresie zapobiegania
zakażeniom HIV oraz poprawy jakości życia
osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS
na forum Unii Europejskiej i innych struktur
międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii
Europejskiej dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach,
instytucjach i organizacjach
międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli
organizacji pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów
międzynarodowych mających na celu poprawę
jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych
mających na celu wymianę doświadczeń na
rzecz poprawy jakości życia osób zakażonych
HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie

WSKAŹNIKI
koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
− liczba inicjatyw z udziałem organizacji
pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z
wyszczególnieniem przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji
międzynarodowych przygotowanych z
udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z
udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem
z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania
praw człowieka

12

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
promowania praw człowieka w kontekście
HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami
międzynarodowymi na rzecz dostępu do
wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób
żyjących z HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz
unijnymi i międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych
wydarzeniach naukowych, społecznych i
medialnych skierowanych do osób żyjących z
HIV i organizacji pacjenckich

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba dokumentów/raportów na
temat praw człowieka

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z
międzynarodowych zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów

liczba wydarzeń naukowych,
społecznych i medialnych
− liczba polskich przedstawicieli
− liczba publikacji pokonferencyjnych
−

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości
zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie
poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek
wykonujących badania określających standard
usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów
informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach
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ZADANIE
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących
poprawie jakości zbierania i raportowania
danych epidemiologicznych oraz
upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze
standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z
placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
danych epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę
szczegółowych problemów epidemii HIV/AIDS w
Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania
danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji
dotyczących struktury i działalności zespołów
wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących
Program i koordynacja zadań na poziomie
województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw
realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły
szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie
województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i

WSKAŹNIKI
liczba placówek wykonujących
badania zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

−

- opracowanie dokumentu

−
−
−
−

liczba formalnie powołanych
- 1 zespół
zespołów
liczba podmiotów współpracujących - 14 podmiotów
w realizacji Programu
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
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- 1 zespół

- 1 zespół

- 1 zespół

- 1 zespół

- 14 podmiotów

- 14 podmiotów

- 15 podmiotów - 15 podmiotów

ZADANIE
rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów
wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie
ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii
monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru
wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych
(służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz
wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu,
prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach
gmin w zakresie ograniczania zakażeń HIV oraz
udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych,
firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych
grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie
HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach
wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb w
ramach realizacji Programu
13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu
problematyki HIV/AIDS

WSKAŹNIKI

2012

liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych
województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
−
−

- zmodyfikowanie bazy

- liczba i rodzaj realizowanych
programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
−
−

−

liczba artykułów w prasie

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
− analiza wskaźników jakości życia
osób żyjących z HIV/AIDS
− analiza wskaźników
−
−

−

liczba badań

15

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania
systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie
informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
W zakresie Obszaru V. Monitoring Harmonogramu zadań realizowanych w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012–2016
przedstawiciel Podlaskiego Urząd Wojewódzki w Białymstoku brał udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Wojewódzki Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS został powołany uchwałą Nr 87/1125/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20
marca 2012 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2012-2016 i określenia jego zadań.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

3
3

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

2
2

2013

2014

7
7

21
26691
szkoły woj.
pomorskie
go

19
16213
szkoły woj.
pomorskie
go

16
9798
szkoły woj.
pomorskie
go

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

1
378
1

4
793
4

1

−

−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2016

3
3

6
6

1
1

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−

2015

1

23
27072
szkoły
woj.
pomorski
ego
1

6
6

21
10152
szkoły
woj.
pomorski
ego

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

−

liczba odbiorców

nakład
statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
− liczba tytułów
− nakład
−

2012

2013

ogół
społeczeńs
twa

2019

Kobiety w
mieście
Brusy

10

2014

ogół
społeczeńs
twa

2015

2016

1760

2473

10

157

−

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
−
−

−

nakład

−

liczba odbiorców
nakład

−
−
−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−

Kobiety w
mieście
Brusy

2

4000

4000

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2013

2014

2015

2016

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba podjętych działań/inicjatyw
− liczba podmiotów podejmujących
działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
−
−

−

5
5

1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

700

1017

2915

liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
Największym realizatorem zadań z zakresu profilaktyki są szkoły. Zadanie ,, kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na grupy
docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora, wykłady” było
najczęściej realizowane przez szkoły woj. pomorskiego.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
3

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych

2012

2013

2014

−

1
700

1
840

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI

1
333

−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
−
−

4

1810
4942

1
1000

2015
1
100

2016
1
100

6
2820

18
10188

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2012
2
12245

2013
1
1000

2014

2015
1

2013

2014

2015

2016
1

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

5

2012
2
118

2
36

2016

2
10

1

3

1

1

1
20

1
32

1

1
9

2
8

ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji

2012

2013

2014

2015

2016

−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów

6

1
1
1

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE

7

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−

8

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów

−
−
−

9

2012

2013

2014

2015
1

2016

ZADANIE
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:

WSKAŹNIKI
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−

2012

2013

2014

50

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
−
−

10

2015

1
7
2

2016

ZADANIE
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)
11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

WSKAŹNIKI
liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

2013

- liczba i rodzaj realizowanych programów
liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
− liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
− liczba udostępnionych materiałów
− liczba artykułów w prasie
−
−

−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

2012

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

11

1
47
powiat
47

54
powiat
54

1
1

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji

WSKAŹNIKI
−
−

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2012

2013

2014

0

0

0

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

2

3

0

−

liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

0

0

0

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

5

−
−

−

4

2015
0

1

0

0

1

2016
0

0

0

0

−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

0

−

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

1

0
0

WSKAŹNIKI

ZADANIE
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki
8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

2012

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji

2013

2014

2015

2016

Ogół społeczeństwa województwa śląskiego

−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład

0

0

0

−

0

0

0

0

0

0

0

−

−
−
−
−

0

liczba odbiorców
nakład

0

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

0

- liczba odbiorców

0

0

0

0

115

0

0

0

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba tytułów
nakład

0

0

−
−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

0

0

−

2

0

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

2014

2015

2016

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

0

0

0

0

0

Ogół społeczeństwa województwa śląskiego

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

0

0

0

0

0

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców

0

0

0

0

0

0

0

−
−
−
−

−

liczba analiz

liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Podsumowanie.
Wyżej wymienione zadania realizowane były m.in. poprzez:
1. Spotkania z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach położnictwa, ginekologii z kadrą zarządzającą oddziałami położniczo ginekologicznymi oraz pracownikami poradni poz i
ginekologiczno położniczych. Podczas spotkań wskazywano na konieczność wykonania testu w kierunku zakażeniu HIV u kobiet w ciąży i planujących ciąże. Na stronie
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono wzór karty ciąży uwzględniający konieczność testowania kobiet w ciąży.
2. Umieszczanie informacji z zakresu darmowego i anonimowego testowania w kierunku HIV w ramach strony internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Informacje uwzględniają dane teleadresowe punktów konsultacyjno diagnostycznych w województwie Śląskim.
3. Warsztaty edukacyjne dla ratowników medycznych prowadzone przez przeszkolonego doradcę HIV\AIDS.
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Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno –
informacyjnych
liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

0

0

0

0

0

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

0

0

0

0

0

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

0

0

0

0

0

−
−
−

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno –
edukacyjnych
−
−
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Ogół społeczeństwa województwa śląskiego

ZADANIE
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno – edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

2. Podsumowanie.
Wyżej wymienione zadanie realizowane było m.in. poprzez:
Umieszczanie informacji z zakresu darmowego i anonimowego testowania w kierunku HIVw ramach strony internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Informacje uwzględniają dane teleadresowe punktów konsultacyjno diagnostycznych w województwie Śląskim.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców

5

0

2012

2013
0

0

0

2014
0

2015
0

0

0

2016
0

0

ZADANIE
3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

2015
0

2016
0

2013
0

2014
0

3

2

1

1

5

431
0

190
0

85
0

80
0

115
0

0

0

0

0

0

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji
- liczba wprowadzonych procedur

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- liczba certyfikowanych laboratoriów

0

0

0

0

0

- liczba wykonanych badań

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej

WSKAŹNIKI
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

2012

−

−
−
−
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

−

0

−

−
−

−
−

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
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ZADANIE
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

WSKAŹNIKI
liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką

0

2013
0

- liczba koordynatorów

0

- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2014
0

2015
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

2016
0

Wyżej wymienione zadania realizowane były m.in. poprzez:
1. Spotkania z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach położnictwa, ginekologii z kadrą zarządzającą oddziałami położniczo ginekologicznymi oraz pracownikami poradni poz i
ginekologiczno położniczych. Podczas spotkań wskazywano na konieczność wykonania testu w kierunku zakażeniu HIV u kobiet w ciąży i planujących ciąże. Na stronie internetowej
Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono wzór karty ciąży uwzględniający konieczność testowania kobiet w ciąży.
2. Umieszczanie informacji z zakresu darmowego i anonimowego testowania w kierunku HIV w ramach strony internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Informacje uwzględniają dane teleadresowe punktów konsultacyjno diagnostycznych w województwie Śląskim.
3. Warsztaty edukacyjne dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych prowadzone przez przeszkolonego doradcę HIV\AIDS.
4. Organizację konferencji adresowanych do pracowników ochrony zdrowia, domów dziecka i ośrodków dla młodzieży, służb mundurowych.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
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2012

2014
0

2015
0

2016
0

0

2013
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

ZADANIE
8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

2014
0

2015
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
− liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

0

0

0

0

0

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

0

2012

2013
0

0

2016
0

−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

−
−
−
−
−
−
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2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−
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0

2012

2013
0

2014
0

2015
0

0

0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZADANIE

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu

- opracowanie dokumentu

5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

−

7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- liczba i rodzaj realizowanych programów

0

0

0

0

0

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−

−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS

Udział w pracach zespołu wojewódzkiego ds.
realizacji Programu.

−
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0

0

Codzienny przegląd prasy.
0
0
0

0

0

0

0

0

ZADANIE
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

1
2

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

2015

1
1

1100
6

5
400
1

1
2

2016

8.

ZADANIE
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne

9.

opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich

WSKAŹNIKI
liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−

liczba odbiorców
− nakład
−

−

liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−
−

2013

2014

2015

liczba tytułów
nakład

2

2016
300
(pozysk
anie i
rozdyst
rybuow
anie
mat.ed
ukinform)

1500
(pozysk
anie i
rozdyst
rybuow
anie
mat.ed
ukinform)

liczba tytułów
nakład

−

−

2012

50

WSKAŹNIKI

ZADANIE
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

2012

2013

2014

2015

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

2
2
1450

liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
Wymienione zadania wraz z przedstawionymi danymi liczbowymi były realizowane w ramach corocznych Świętokrzyskich Dni Profilaktyki przy współudziale Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodziny i Uzależnień wraz z Zespołem ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Kielcach. Ponadto podejmowano realizację działań we współpracy z innymi
instytucjami jak: organizacje pozarządowe, włączenie działań Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i
położnictwa. Działaniami objęto ogół społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia, oświaty, pracowników socjalnych oraz młodzież. Pozyskiwano oraz rozdystrybuowano materiały
edukacyjno – informacyjne w liczbie 1500 w roku 2014 oraz 300 szt. w roku 2016. Materiały edukacyjne przekazywane były również członkom zespołu. Ponadto współpracowano z
punktami konsultacyjno –diagnostycznymi w zakresie upowszechniania wiedzy, wspierano inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenia poprzez angażowanie ich do udziału w
Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki. Członkowie Zespołu promowali również w poszczególnych latach działania punktów konsultacyjno – diagnostycznych oraz Wojewódzkiego
Konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa.

3

2016

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
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WSKAŹNIKI

ZADANIE
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki

liczba odbiorców

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
− liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

−

liczba placówek zapewniających opiekę
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
− liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych
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2012

2013

2014

2015

2016

9.

10.
11.
12.

13.

ZADANIE
implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych

14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań
na poziomie międzynarodowym w zakresie promowania praw
człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem światowych
wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
−
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
liczba osób objętych projektami

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−

−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
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2012
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2014

2015

2016

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−
−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

10

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie

11

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
0

5
450
3

4
230
3

3
300
2

4
229
2

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie
liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie
−
−

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład
−
−

1

ZADANIE
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

13
5000

10
3000

8
2250

8
5000

6
4000

0
0

71
284

100
400

45
180

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
− liczba odbiorców
− nakład
−
−

−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych lekarzy
−

- liczba odbiorców

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
−
−

2

0
0

ZADANIE
17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

2015

2016

21
21
7000

0
0
0

1
2
2000

28
3
5000

2
1
140

liczba zakładów opieki zdrowotnej
liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw
−
−

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

liczba analiz
liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−
−

2. Podsumowanie.
W roku 2012 Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie oraz w latach 2013-2016 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie podejmował:
1. działania w postaci modułów szkoleniowych - konferencji dla pracowników socjalnych oraz pracowników medycznych;
2. dystrybucję materiałów adresowanych do grup docelowych – pielęgniarki, położne, młodzież przed i po 15 r.ż.;
3. promowanie wśród położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych kobiet;
4. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS w postaci akcji informacyjno-edukacyjnych
poprzez przekazywanie materiałów edukacyjnych dla organizatorów konkursów, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, punktu informacyjnego w czasie imprezy masowej Kortowiada.
Działania te skierowane były do ogółu mieszkańców województwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

3

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.
2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.
3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji

−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet

−
−
−

nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

4

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI
liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

2016

−

2. Podsumowanie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich
2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
−
−
−
−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

−
−
−

liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń

5

2015

2016

ZADANIE
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV

WSKAŹNIKI
liczba koordynatorów
− liczba organizacji
−

−
−

liczba tytułów
nakład

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów

6

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS
22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS
23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

WSKAŹNIKI
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba przeprowadzonych aktualizacji
− liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
− liczba placówek
− liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
− liczba dzieci zakażonych wertykalnie
− liczba dzieci objętych opieka
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
− liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
WSKAŹNIKI

ZADANIE

7

ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS

−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

−

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych

−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia
osób zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych

−
−
−

9

ZADANIE
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

−
−
−

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
−

- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
−
−
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2013

2014

2015

2016

ZADANIE
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1.

WSKAŹNIKI

organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio wybranych grup
docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

2.

podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków

3.

kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych)
ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet,
oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje,
seminaria, fora, wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych prowadzonych metodami
aktywnymi, skierowanych do odpowiednio wybranych grup docelowych, zgodnie z
potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

4.

5.

konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji specjalistów

6.

wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np. konsultantów, doradców,
edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup docelowych różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione
jednostki

7.

1

liczba kampanii
liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba programów oraz
inicjatyw
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba szkoleń/działań
− liczba odbiorców
− liczba podmiotów
realizujących zadanie
− liczba konsultacji
− liczba instytucji realizujących
zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

2012

2013

2014

2015

2016

3

1

1

1

1

5

4

4

4

4

−
−

ZADANIE

WSKAŹNIKI

8.

zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu informacyjnego
wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez:
strony internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie,
biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno –
edukacyjne
9. opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup docelowych (społecznych i
zawodowych) różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki
10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów informacyjnokonsultacyjnych

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron
internetowych
− liczba konsultacji
− liczba tytułów
− nakład
−
−

−
−
−

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy
o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku proponowania wszystkim
kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej opieki podczas ciąży,
porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie psychospołecznych i medycznych aspektów
epidemii HIV/AIDS, oraz poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród ich partnerów
informacji o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV

−

15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagadnień
HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej

−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w ramach świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej

18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem okolotestowym

2

−

liczba punktów
liczba odbiorców
liczba porad/interwencji
liczba odbiorców
nakład

liczba odbiorców
nakład
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych
lekarzy
−
−

- liczba odbiorców
liczba tytułów
nakład
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba laboratoriów
− liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki
zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych
działań/inicjatyw
−

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE

WSKAŹNIKI

19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą
płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy programowej na wszystkich poziomach
kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, w tym działania promujące abstynencję seksualną,
wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw

21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań międzynarodowych i
wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie diagnostyki i terapii
HIV/AID

2012

2013

2014

2015

2016

liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba podjętych
działań/inicjatyw
− liczba podmiotów
podejmujących działania
− liczba odbiorców
− liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały
specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
Realizacja Krajowego programu w latach 2012-2016
działania w I obszarze ZADANIE nr 3
2012 r. zorganizowano szkolenia pn. „Zakażenia HIV a bezpieczeństwo” przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu oraz funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Poznaniu;
2012 r. Wojewoda Wielkopolski objął Honorowym Patronatem wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów pod hasłem „Młodość – Bezpieczeństwo – HIV” oraz sfinansował
nagrody dla laureatów oraz osób wyróżnionych a także dla 3 wyróżnionych szkół gimnazjalnych ; konkurs współorganizowany z WSSE w Poznaniu;
2013 r. Wojewoda Wielkopolski objął Honorowym Patronatem wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów na logo pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” oraz sfinansował
nagrody dla laureatów a także współfinansowano druk zakładki z nagrodzoną pracą konkursową; konkurs współorganizowany z WSSE w Poznaniu;
2014 r. Wojewoda Wielkopolski objął Honorowym Patronatem wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów na plakat pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” oraz sfinansował
nagrody dla laureatów; współfinansowano także druk plakatu z nagrodzoną pracą konkursową; konkurs współorganizowany z WSSE w Poznaniu;
2014 r. w ramach profilaktyki HIV kierowanej do kobiet w ciąży, w 2014 r. w przekazaniu środków na wsparcie działalności Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w
Poznaniu, wskazano kobiety w ciąży testujące się w kierunku HIV, jako jedną z grup odbiorców programu;
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2014 r. Współorganizowanie konferencji dotyczącej problematyki HIV/AIDS pn. „HIV? – to mnie nie dotyczy”, zaplanowanej na 3 grudnia 2014 r.;
2015 r. Wojewoda Wielkopolski objął Honorowym Patronatem wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów na fotografię pod hasłem „Uzależnienia sprzyjają HIV” oraz
sfinansował nagrody dla laureatów; konkurs współorganizowany z WSSE w Poznaniu;
2016 r. Wojewoda Wielkopolski objął Honorowym Patronatem wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów pod hasłem „Młodość – Bezpieczeństwo – HIV” oraz sfinansował
nagrody dla laureatów; konkurs współorganizowany z WSSE w Poznaniu;

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód, z uwzględnieniem
działań edukacyjnych prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań
ryzykownych.

2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub
drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą
iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV.

3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów konsultacyjno – diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem
około testowym, wg obowiązujących standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia przenoszone drogą płciową i
krwiopochodną

WSKAŹNIKI
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjno –
informacyjnych
− liczba PKD
− liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych
zakażeń
− liczba PKD oferująca
diagnostykę w kierunku STI

5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z uwzględnieniem usług: psychologa,
psychiatry, seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika, pracownika socjalnego

−

liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych usług/konsultacji

6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg

−

liczba ankiet
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2012

1
370
150
150
10
+

2013

1
300
300
300
31
+

2014

2015

2016

1
300
300
300
30 +

1
300
300
300
49
+

1
300
300
300
44
+

ZADANIE
obowiązującego wzoru Krajowego Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg wzoru Krajowego Centrum ds. AIDS)

WSKAŹNIKI
raport z analizy ankiet
− nakład
− liczba PKD biorących udział w
zbieraniu danych
− liczba wejść na stronę
− liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba programów
− liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i
strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i
rozdystrybuowanych
materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały
cele programów
readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−

8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród osób o
zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, Telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno – edukacyjne, inne

9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek, programów
readaptacji społecznej, programów wsparcia psychologicznego, programów leczenia
substytucyjnego, programów, których elementem jest dystrybucja prezerwatyw,
programów rówieśniczych (peer action), programów typu outreach (streetworking,
partyworking itp)

10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w diagnostyce zakażeń HIV

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

Realizacja Krajowego programu w latach 2012-2016
działania w II obszarze ZADANIE nr 3
2012 r. „Profilaktyka zakażeń HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z poradnictwem”, konkurs ofert, dotacja;
2013 r. „Profilaktyka zakażeń HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z poradnictwem”, konkurs ofert, dotacja;
2014 r. „Zapobieganie zakażeniom HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z poradnictwem”, konkurs ofert, dotacja;
2015 r. „Sfinansowanie anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa
wielkopolskiego”, konkurs ofert, dotacja;
2016 r. „Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa
wielkopolskiego”, konkurs ofert, dotacja.
Ww zadania zrealizowała Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia.
WYJAŚNIENIE: w 2012 r. w czasie realizacji programu pn. : „Profilaktyka zakażeń HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV
połączonych z poradnictwem”, konkurs ofert, dotacja, z PKD skorzystało 370 osób; wszystkie osoby były konsultowane przez doradcę PKD,; z ww. liczby 370 klientów PKD
- 150 konsultacji oraz 150 testów – środki pochodziły z dotacji wojewody.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

−
−
−

2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV w
zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz akceptacji w
środowisku osób najbliższych

−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS, ich
rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących organizacji

−
−
−
−
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WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na AIDS, ich rodziny i
bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz działających na rzecz tej
grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV, ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i chorych na
AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów promujących postawy
wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób zakażonych
HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje rządowe,
samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i chorych
na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z międzynarodowymi
standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia zakażeń
oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV, prowadzoną terapię
ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób żyjących
z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia w ramach
systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w zakresie
poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej procedury
postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba organizacji

liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−

liczba udzielonych dotacji
− liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
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2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

1

liczba tytułów
nakład

−

−

2012

ZADANIE
−
−
−

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi z
HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych żyjących
z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez diagnostykę w
kierunku HIV, realizację indywidualnego programu szczepień ochronnych

−
−
−
−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

2. Podsumowanie.
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WSKAŹNIKI
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
opracowanie procedury
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV
oraz urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w
dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

Realizacja Krajowego programu w latach 2012-2016
działania w III obszarze ZADANIE nr 7
konkurs ofert, dotacja:
2012 r. „Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób zakażonych HIV oraz chorych na AIDS. Wsparcie dla rodzin osób chorych i zakażonych poprzez zapewnienie im
pomocy psychologicznej”, ”; 28 osób zaplanowano, 23 osobom udzielono wsparcia;
2013 r. „Udzielenie wsparcia psychologiczno – terapeutycznego dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS – mieszkańców województwa wielkopolskiego”; 19 osób
zaplanowano, 21 osobom udzielono wsparcia;
2014 r. „Wspieranie działań zmierzających do podniesienia wiedzy, skierowane do osób zakażonych HIV, poprzez zapewnienie im pomocy psychologicznej”, 13 osób
zaplanowano, 8 osobom udzielono wsparcia;
2015 r. „Udzielenie wsparcia psychologiczno – terapeutycznego dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich, mieszkańców województwa
wielkopolskiego ”; 13 osób zaplanowano, 14 osobom udzielono wsparcia;
2016 r. „Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS ich rodzin i bliskich”, 13 osób
zaplanowano, 15 osobom udzielono wsparcia.
Ww zadania zrealizowała Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia.

Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu wymianę
doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze HIV/AIDS w oparciu
o istniejącą wiedzę
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne, edukacyjne,
badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań naukowych) oraz wymianę
specjalistów

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu ograniczenie
rozprzestrzenia się zakażeń HIV

−
−

liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych
z udziałem Polski
liczba odbiorców projektów i działań
operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją
projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie Europy
Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in. mechanizmów
Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych, społecznych i
medialnych

−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS

−

−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby żyjące z HIV, w
planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości życia osób żyjących z
HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii Europejskiej i
innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących
HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i organizacjach
międzynarodowych działających w zakresie HIV/AIDS, uwzględniając
przedstawicieli organizacji pozarządowych i osoby żyjące z HIV
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych mających na
celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń medycznych osób
żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających

−

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu
Europy Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i
międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu,
tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji
pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z
wyszczególnieniem przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego
- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−
−

−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
na celu wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w zakresie
promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z uwzględnieniem
światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz dostępu do
wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z HIV zgodnie z
istniejącą wiedzą oraz unijnymi i międzynarodowymi zaleceniami

WSKAŹNIKI

−
−
−
−
−

18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych, społecznych
i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i organizacji pacjenckich

−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba działań w zakresie promowania praw
człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw
człowieka
liczba dokumentów wynikających z
międzynarodowych zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i
medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.

Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania
określających standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
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−
−
−
−
−
−

−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach

liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
odsetek braków danych w

ZADANIE
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w
kierunku HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów
epidemii HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów
sprawozdawczości międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych
i sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od
podmiotów realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania
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WSKAŹNIKI
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników
- opracowanie dokumentu
liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
−
liczba opracowanych harmonogramów i
sprawozdań
−
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
− liczba szkoleń/spotkań
− liczba reprezentowanych województw
− opracowany dokument
− opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
- zmodyfikowanie bazy
−
−

- liczba i rodzaj realizowanych programów
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin

2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
zakażeń HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS

−

10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze
źródeł wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do
potrzeb w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
Podsumowując realizację Krajowego Programu za lata 2012 -2016, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu, zrealizował zaplanowane zadania, przy
współpracy z instytucjami realizującymi Program oraz z organizacjami pozarządowymi zaproszonymi do działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Harmonogramy oraz
sprawozdania z wykonywanych działań zostały wprowadzone do Bazy Monitoringowej prowadzonej przez koordynatora ww Programu, którym jest Krajowe Centrum ds.
AIDS.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2016

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Obszar I. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
1.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ZADANIE
organizacja kampanii medialnych, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków
kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora,
wykłady
promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych
prowadzonych metodami aktywnymi, skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej
konsultacje i nadzór merytoryczny nad systemem szkoleń i certyfikacji
specjalistów
wzmocnienie systemu szkoleń i certyfikacji specjalistów (np.
konsultantów, doradców, edukatorów)
opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI
−
−
−
−

2012

liczba kampanii
liczba podmiotów realizujących zadanie

2013
2
3

2014

2015

2
2

liczba programów oraz inicjatyw
liczba podmiotów realizujących zadanie

7
7
906*

−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

66
1507
6

−

liczba szkoleń/działań
liczba odbiorców
− liczba podmiotów realizujących zadanie

6
2065
22

liczba konsultacji
liczba instytucji realizujących zadanie
− liczba szkoleń
− liczba odbiorców
− liczba tytułów
− nakład

2
90

−

−

107
2197
3

−
−

1

2016

11
212

64
1257
2

66
1563
14
200*

30
506
1
200**

1
120
2

1
500
1

8.

9.

ZADANIE
zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony internetowe, telefony
zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie, biuletyny
informacyjne, portale społecznościowe i komunikatory, materiały
informacyjno – edukacyjne
opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki

WSKAŹNIKI

2012

2013

2014

liczba odbiorców
nakład
− statystyki odwiedzin stron internetowych
− liczba konsultacji
−
−

−
−

10. wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych

−

11. promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów
i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych
kobiet
12. promowanie wśród lekarzy prowadzących ciąże obowiązku
proponowania wszystkim kobietom ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
13. szkolenia dla lekarzy ginekologów położników w zakresie specjalistycznej
opieki podczas ciąży, porodu i połogu nad kobietą ciężarną, w zakresie
psychospołecznych i medycznych aspektów epidemii HIV/AIDS, oraz
poradnictwa okołotestowego, prowadzone także z wykorzystaniem
tradycyjnych i nowych mediów
14. promowanie wśród kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
ich partnerów informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV
15. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów
16. zwiększenie dostępności do testowania w kierunku HIV w ramach

−

liczba tytułów
nakład

liczba punktów
liczba odbiorców
− liczba porad/interwencji
−

−

−
−
−
−

liczba odbiorców
nakład

liczba odbiorców
nakład
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych lekarzy

- liczba odbiorców

−

liczba tytułów
nakład

−

liczba zakładów opieki zdrowotnej

−

2

1
900
230*
250**
920***
1
34
11*
1500**

1
1000

2015

2016

ZADANIE
podstawowej opieki zdrowotnej

WSKAŹNIKI
liczba laboratoriów
liczba odbiorców
− liczba zakładów opieki zdrowotnej
− liczba odbiorców
− nakład
- liczba podjętych działań/inicjatyw

2012

2013

−
−

17. promowanie anonimowego testowania i poradnictwa okolotestowego w
ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
18. działania mające na celu promocję punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okolotestowym
19. wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach podstawy
programowej na wszystkich poziomach kształcenia
20. działania edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
w tym działania promujące abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
stosowanie prezerwatyw
21. przegląd i analiza obowiązującego stanu prawnego
22. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych i wspólnotowych
23. inicjatywy legislacyjne w zakresie HIV/AIDS
24. inicjatywa legislacyjna dotycząca utworzenia specjalizacji w zakresie
diagnostyki i terapii HIV/AID

−
−

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania

liczba podjętych działań/inicjatyw
liczba podmiotów podejmujących działania
− liczba odbiorców
−
−

liczba analiz
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− liczba inicjatyw/działań
− liczba aktów prawnych
− podjęcie inicjatywy
− liczba osób które uzyskały specjalizację/umiejętności
−

2. Podsumowanie.
Rok 2012:
*Wskaźnik dodatkowy 1: liczba szkół korzystających z punktu – 11
** Wskaźnik dodatkowy 2: liczba rozdanych materiałów – 1500
*** Grupa odbiorców: mężczyźni heteroseksualni w wieku 18-39 lat – 123
**** Grupa odbiorców: kobiety ciężarne – 268
Rok 2013:
* Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba rozdanych długopisów – 230
** Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba rozdanych magnesów – 250
*** Wskaźnik dodatkowy 3: Liczba rozdanych prezerwatyw – 920
Rok 2015:

3

−

1
123***
268****

2014

2015

2016

* Wskaźnik dodatkowy 1: liczba folderów informacyjno - promocyjnych – 200
Rok 2016:
* Wskaźnik dodatkowy 1: liczba odbiorców programów oraz inicjatyw – 906
** Wskaźnik dodatkowy 1: liczba materiałów informacyjno –edukacyjnych - 200
W ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016 najwięcej zadań zrealizowano w obszarze I dotyczącym Zapobiegania
zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa. Rozwijanie wiedzy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz podniesienie akceptacji społecznej osób żyjących z HIV jest bardzo ważnym
zagadnieniem, ponieważ pomimo 10 lat trwania Programu poziom wiedzy społeczeństwa w tym zakresie jest w dalszym ciągu niewystarczający. Ponadto osoby zakażone, które chcąc
dbać o bezpieczeństwo innych informują o nosicielstwie HIV są często wykluczane ze społeczeństwa. Dlatego też istnieje ciągła potrzeba edukacji osób w każdym wieku w ww. zakresie.

Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie
redukcji szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych w środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych.

WSKAŹNIKI
liczba zrealizowanych projektów
− liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

2. edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV.

−

3. wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących
standardów Krajowego Centrum ds. AIDS

−

4. poszerzenie oferty diagnostycznej PKD o inne zakażenia
przenoszone drogą płciową i krwiopochodną
5. rozwój poradnictwa specjalistycznego przy PKD, z
uwzględnieniem usług: psychologa, psychiatry,

2012
1
120
500

2013
1
102
-

2014
1
64
-

2015
97
-

2016
2
294
2230
680*
85**
16***
1
220
370
260****
45*****

1
500
-

1
400
800
400
4
-

1
542
542
542
7
-

1
450
450
450
8
-

liczba zrealizowanych projektów
liczba odbiorców projektu
− liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjno – informacyjnych
−

liczba PKD
liczba klientów PKD
− liczba konsultacji
− liczba wykonanych testów
− liczba wykrytych zakażeń HIV
− liczba wykrytych innych zakażeń
− liczba PKD oferująca diagnostykę w kierunku STI
−

−

liczba PKD oferująca katalog poszerzonych usług/konsultacji
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ZADANIE
seksuologa, ginekologa, wenerologa, prawnika,
pracownika socjalnego
6. analiza ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno –
diagnostycznych (wg obowiązującego wzoru Krajowego
Centrum ds. AIDS)
7. druk i dystrybucja dokumentacji obowiązującej w
punktach konsultacyjno – diagnostycznych (wg wzoru
Krajowego Centrum ds. AIDS)
8. zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie,
tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego
wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań, poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, Telefony informacyjne,
internetowe poradnie, biuletyny informacyjne, portale
społecznościowe i komunikatory, materiały informacyjno
– edukacyjne, inne
9. rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany igieł i strzykawek,
programów readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programów leczenia substytucyjnego,
programów, których elementem jest dystrybucja
prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking
itp)
10. promowanie szybkich testów (rapid testy) w
diagnostyce zakażeń HIV

WSKAŹNIKI

−
−
−
−

liczba ankiet
raport z analizy ankiet
nakład
liczba PKD biorących udział w zbieraniu danych

liczba wejść na stronę
liczba porad
− nakład
− liczba odbiorców
− liczba wydanych tytułów materiałów informacyjno – edukacyjnych
− liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych
−
−

liczba programów
liczba odbiorców programu
− liczba wydanych igieł i strzykawek
− liczba wydanych prezerwatyw męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów
− liczba wydanych parafernalia
− liczba wydanych i rozdystrybuowanych materiałów informacyjno –
edukacyjnych
− liczba osób, które zrealizowały cele programów readaptacyjnych
− liczba wykonanych rapid testów
− liczba wyników dodatnich
− liczba wyników ujemnych
−
−

2. Podsumowanie.
Rok 2016:
* Wskaźnik dodatkowy 1: liczba rozdystrybuowanych prezerwatyw – 680
** Wskaźnik dodatkowy 2: liczba rozdystrybuowanych lubrykantów – 85
*** Wskaźnik dodatkowy 2: liczba przeprowadzonych spotkań informacyjnych wiedzy o HIV/AIDS
**** Wskaźnik dodatkowy 1: liczba rozdystrybuowanych prezerwatyw – 260
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***** Wskaźnik dodatkowy 2: liczba rozdystrybuowanych lubrykantów – 45
W ramach Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych realizowane były innowacyjne działania w trudnych środowiskach tj. środowisku
kobiet prostytuujących się, środowisku mężczyzn współżyjących z mężczyznami oraz środowisku skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych
w województwie zachodniopomorskim. Działania prowadzone w ww. społecznościach są niezmiernie ważne, ponieważ obecnie brakuje organizacji pożytku publicznego zajmujących się
problematyką HIV/AIDS w środowiskach trudnych i w związku z tym istnieje duże ryzyko niedoinformowania w zakresie profilaktyki zakażeń HIV w tych grupach.
W ramach powyższego obszaru prowadzony był również punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Szczecinie wykonujący anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone
z poradnictwem okołotestowym. Zapewnienie ciągłości działania ww. punktu jest bardzo ważne ze względu rosnąca liczbę zakażeń HIV. Ponadto na terenie województwa
zachodniopomorskiego znajdują się jedynie dwa PKD: w Koszalinie i w Szczecinie.

Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich

2. kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV
w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliższych

WSKAŹNIKI
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
− liczba uczestników szkoleń
−
−

−
−
−
−
−

3. realizacja programów wspierających aktywizację zawodową

−
−
−

4. działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
5. wspieranie procesu powstawania nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby zakażone z HIV i chore na
AIDS, ich rodziny i bliskich działających na rzecz grupy docelowej oraz
działających na rzecz tej grupy
6. opracowanie, wydawanie, dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych mediów, skierowanych do osób zakażonych HIV,

−
−
−
−
−

−
−

2012
1
23
41
80*
27**

liczba kontynuowanych programów
liczba nowych programów
liczba inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba programów/inicjatyw
liczba podmiotów realizujących
liczba odbiorców
liczba szkoleń
liczba akcji/informacji
liczba uczestników szkoleń
liczba koordynatorów
liczba organizacji

liczba tytułów
nakład
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2013
1
42
142

2014
6
17
142

2015

2016

1
18
127

1
3
1
166

1
150

ZADANIE
ich rodzin i bliskich
7. przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez realizację programów
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków
8. współdziałanie, rzecznictwo i pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich przez instytucje
rządowe, samorządowe oraz media
9. wspieranie innych działań i programów na rzecz osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
10. zapewnienie osobom zakażonym HIV dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
11. okresowa aktualizacja standardów terapii ARV
12. działania na rzecz zapewnienia dostępu do diagnostyki i leczenia
zakażeń oportunistycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami
13. stworzenie systemu certyfikowania laboratoriów diagnostyki
specjalistycznej
14. zapewnienie ujednoliconej diagnostyki specjalistycznej wykonywanej
przez certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i diagnostykę chorób współistniejących
15. poprawa dostępu do opieki paliatywnej i długoterminowej opieki
medycznej
16. zapewnienie dostępności świadczeń, dostosowanych do potrzeb osób
żyjących z HIV, z uwzględnieniem wczesnej profilaktyki, diagnostyki i
leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia psychicznego
17. promowanie/powołanie koordynatorów (case manager) działań w
zakresie poprawy jakości życia osób zakażonych HIV
18. prowadzenie badań naukowych i klinicznych w zakresie HIV/AIDS
19. opracowanie, wdrożenie i informacja dotycząca ujednoliconej
procedury postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie HIV

20. kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla

WSKAŹNIKI
liczba programów
liczba inicjatyw
− liczba podmiotów realizujących
− liczba akcji/informacji
− liczba interwencji
−
−

liczba udzielonych dotacji
liczba organizacji, którym udzielono wsparcie
−
liczba placówek prowadzących leczenie ARV
−
liczba osób objętych leczeniem ARV
−
−

−

liczba przeprowadzonych aktualizacji

- liczba wprowadzonych procedur
- liczba certyfikowanych laboratoriów
- liczba wykonanych badań

liczba placówek zapewniających opiekę
liczba pacjentów objętych opieką
− liczba placówek zapewniających opiekę
− liczba pacjentów objętych opieką
−
−

- liczba koordynatorów
- liczba przeprowadzonych badań naukowych
− opracowanie procedury
− liczba placówek
− liczba ekspozycji
− liczba szkoleń
− liczba przeszkolonych osób
− opracowanie procedury
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2012

2013

2015

2014
1
1
1

2016

ZADANIE
pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych

−
−
−
−

21. aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi
z HIV/AIDS

−
−
−

22. wdrożenie standardów postępowania w przypadku kobiet ciężarnych
żyjących z HIV/AIDS

−
−
−

23. doskonalenie specjalistycznej opieki nad dziećmi zakażonymi z HIV oraz
urodzonymi przez matki żyjące z HIV, w szczególności poprzez
diagnostykę w kierunku HIV, realizację indywidualnego programu
szczepień ochronnych

−

24. promowanie/utworzenie systemu opieki specjalistycznej dla osób
wchodzących w dorosłość

−

−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba placówek
liczba ekspozycji
liczba szkoleń
liczba przeszkolonych osób
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba przeprowadzonych aktualizacji
liczba kobiet ciężarnych żyjących z HIV/AIDS
liczba placówek
liczba dzieci urodzonych przez matki z HIV
liczba dzieci zakażonych wertykalnie
liczba dzieci objętych opieka
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla dzieci zakażonych HIV oraz
urodzonych przez matki zakażone z HIV
liczba placówek prowadzących opiekę
specjalistyczna dla osób wchodzących w dorosłość

2012

2013

2014

2015

2016

2. Podsumowanie.
*- liczba osób korzystających z konsultacji – 80
** - liczba uczestników obozu rehabilitacyjno – integracyjnego 27
Działania w zakresie wsparcia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS są bardzo istotne ze względu na stygmatyzację społeczna osób zakażonych. W
dalszym ciągu wiedza nt. HIV/AIDS skierowana do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich jest niewystarczająca. W związku z tym należy
w dalszym ciągu kontynuować działania w tym zakresie.
Obszar IV. Współpraca międzynarodowa
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę

WSKAŹNIKI
liczba inicjatyw z udziałem Polski
− liczba wydanych rekomendacji
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
2. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów

−
−
−
−

3. współpraca bilateralna i transgraniczna mająca na celu
ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń HIV
4. inicjowanie i udział w realizacji wspólnych działań w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem m. in.
mechanizmów Partnerstwa Wschodniego
5. udział w programach pomocy rozwojowej
6. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych

−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. udział w tworzeniu polityki regionalnej i międzynarodowej w
zakresie HIV/AIDS

−
−

8. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i eksperckich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających osoby
żyjące z HIV, w planowaniu, tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
9. implementacja międzynarodowych zaleceń i wytycznych w
zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz poprawy jakości
życia osób żyjących z HIV i świadczeń medycznych
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie HIV/AIDS na forum Unii
Europejskiej i innych struktur międzynarodowych
11. udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej
dotyczących HIV/AIDS
12. reprezentowanie Polski w strukturach, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych działających w zakresie
HIV/AIDS, uwzględniając przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osoby żyjące z HIV

−

WSKAŹNIKI
liczba projektów z udziałem Polski
liczba międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem
Polski
liczba odbiorców projektów i działań operacyjnych
liczba publikacji związanych z realizacją projektów
liczba bilateralnych projektów/inicjatyw
liczba partnerów zagranicznych
liczba inicjatyw
liczba działań podjętych w ramach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej
liczba programów realizowanych przez Polskę
liczba wydarzeń naukowych
społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych
liczba inicjatyw
w zakresie polityki regionalnej i międzynarodowych
liczba organizacji uczestniczących w planowaniu, tworzeniu
i koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS
liczba inicjatyw z udziałem organizacji pozarządowych

- liczba wdrożonych rekomendacji

−

liczba podjętych inicjatyw

liczba aktów prawnych
liczba inicjatyw legislacyjnych
− liczba spotkań
− liczba polskich uczestników, z wyszczególnieniem
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
−
−
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2012

2013

2014

2015

2016

ZADANIE
13. sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych
14. udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
mających na celu poprawę jakości życia i dostęp do świadczeń
medycznych osób żyjących z HIV i ich bliskich
15. podejmowanie inicjatyw międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń na rzecz poprawy jakości życia osób
zakażonych HIV
16. podejmowanie działań na poziomie międzynarodowym w
zakresie promowania praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, z
uwzględnieniem światowych wytycznych w tym obszarze
17. współdziałanie z partnerami międzynarodowymi na rzecz
dostępu do wysokiej jakości świadczeń na rzecz osób żyjących z
HIV zgodnie z istniejącą wiedzą oraz unijnymi i
międzynarodowymi zaleceniami
18. udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych skierowanych do osób żyjących z HIV i
organizacji pacjenckich

WSKAŹNIKI
- liczba raportów i publikacji międzynarodowych
przygotowanych z udziałem Polski
− liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski
− liczba osób objętych projektami
−

liczba projektów/inicjatyw z udziałem z Polski

−

liczba działań w zakresie promowania praw człowieka
liczba dokumentów/raportów na temat praw człowieka

−
−
−
−
−
−
−

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

liczba dokumentów wynikających z międzynarodowych
zaleceń
liczba spotkań
liczba projektów
liczba wydarzeń naukowych, społecznych i medialnych
liczba polskich przedstawicieli
liczba publikacji pokonferencyjnych

2. Podsumowanie.
Nie realizowano zadań z zakresu tego obszaru.
Obszar V. Monitoring
1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
ZADANIE
1. opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i raportowania danych
epidemiologicznych oraz jego upowszechnienie poprzez:
a. analizę istniejących systemów
b. opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących badania określających
standard usług
c. opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych
d. szkolenie pracowników ochrony zdrowia wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

−
−
−
−
−
−

WSKAŹNIKI
liczba spotkań
opracowanie dokumentu
liczba odbiorców materiałów
informacyjnych
liczba szkoleń
liczba placówek
uczestniczących w spotkaniach
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ZADANIE
2. wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz upowszechnianie wyników poprzez:
a. promowanie placówek działających zgodnie ze standardami
b. badanie jakości danych uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym
c. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS
d. wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce

3. dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do wymogów sprawozdawczości
międzynarodowej
4. opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu
5. poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na
poziomie województwa poprzez:
a. powołanie wojewódzkich zespołów do spraw realizacji Programu,
b. sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
c. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu
6. rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez:
a. szkolenie liderów wojewódzkich i konsultowanie ich pracy
b. opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych
c. opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru wskaźników na poziomie województwa

WSKAŹNIKI
liczba placówek wykonujących badania
zgodnie ze standardami
− odsetek braków danych w
dostarczanych danych
epidemiologicznych
− odsetek zarejestrowanych zakażeń w
relacji do szacunków
− liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV
− liczba osób, u których rozpoznano
AIDS
− liczba osób zakażonych, które zmarły
− liczba osób, u których wykryto
zakażenie innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową
− liczba opracowań
- liczba nowych wskaźników

2012

2013

2014

2015

2016

−

- opracowanie dokumentu
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba formalnie powołanych zespołów
liczba podmiotów współpracujących w
realizacji Programu
liczba opracowanych harmonogramów
i sprawozdań
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami
liczba szkoleń/spotkań
liczba reprezentowanych województw
opracowany dokument
opracowany druk sprawozdawczy dla
gmin i samorządów wojewódzkich
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1

1

1

1

1

16

15

15

15

15

1
-

1
-

1
-

1
-

1
1

ZADANIE
7. dostosowanie informatycznej bazy danych (służącej pozyskaniu danych od podmiotów
realizujących Program) do potrzeb analiz wojewódzkich
8. monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej bazy danych oraz
udostępnianie informacji realizatorom Programu
9. zbieranie i analizowanie informacji o działaniach gmin w zakresie ograniczania zakażeń
HIV oraz udzielanej pomocy osobom żyjącym z HIV/AIDS
10. pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS ze źródeł
wtórnych (raporty własne instytucji naukowych, firm badawczych i innych)

WSKAŹNIKI
- zmodyfikowanie bazy
- liczba i rodzaj realizowanych programów
−
−
−
−

11. monitoring prasy
12. ewaluacja realizacji Programu w wybranych grupach docelowych, w tym m.in.:
a. badania wiedzy i postaw społecznych w zakresie HIV/AIDS,
b. badania jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS,
c. inne badania (w grupach celowych, kohortach wiekowych, itp. dostosowane do potrzeb
w ramach realizacji Programu

−
−
−
−
−

13. prowadzenie innych badań własnych z zakresu problematyki HIV/AIDS
14. monitoring i ewaluacja funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami
żyjącymi z HIV/AIDS poprzez prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia antyretrowirusowego

−
−
−
−
−
−
−
−
−

liczba ankiet pozyskanych z gmin
liczba skatalogowanych raportów z
realizacji Programu
liczba podmiotów zainteresowanych
informacjami o HIV/AIDS
liczba udostępnionych materiałów
liczba artykułów w prasie
liczba badań
analiza wskaźników wiedzy i postaw
społecznych
analiza wskaźników jakości życia osób
żyjących z HIV/AIDS
analiza wskaźników
liczba badań
sprawozdania roczne
liczba placówek prowadzących
leczenie
liczba osób leczonych ARV
liczba zgonów
koszty leczenia
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci
liczba dzieci objętych
opieką/leczeniem
liczba pacjentów objętych badaniem

2. Podsumowanie.
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2012

2013

2014

2015

2016

W ramach realizacji założeń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr
44, poz. 227) oraz Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016 Wojewoda Zachodniopomorski
powołał Zachodniopomorski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Do pracy w zespole zostali zaproszeni przedstawiciele: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Szczecinie, Narodowego Funduszu Zdrowia Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Szczecinie, Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie oraz Organizacji Pozarządowych. Zespół koordynował na terenie województwa działania wynikające
z harmonogramów rocznych oraz współpracował w tym zakresie z Koordynatorem - Krajowym Centrum ds. AIDS.
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