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MINISTERTSWO EDUKACJI NARODOWEJ
Minister Edukacji Narodowej zgodnie z założeniami Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 (zwanego dalej Programem) zapewnił
warunki realizacji w szkołach treści dotyczących problematyki HIV/AIDS poprzez
umieszczenie ich w podstawie programowej kształcenia ogólnego1. 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.
Szczególne miejsce zajmuje tu przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, które stawia sobie
za cel kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec ludzkiej płciowości, procesu
dojrzewania oraz życia seksualnego.
Realizacja tego przedmiotu:
- kształtuje świadomość zagrożenia zakażeniem HIV i podejmowania działań zmierzających
do ograniczenia rozprzestrzeniania zakażeń HIV,
- kształtuje postawy odpowiedzialności za swoje zachowania i działania;
- wyrabia różnorodne umiejętności psychospołeczne, w znaczący sposób wpływające,
na jakość życia.
Należy zaznaczyć, że problematyka HIV/AIDS została ujęta także w realizacji edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w czasie realizacji Programu, poza systematyczną edukacją
uczniów, z tego zakresu, podejmowało również wiele działań wspierających. Jednym z nich
był dalszy rozwój sieci szkół promujących zdrowie, realizowany przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji (ORE) - jednostkę podległą resortowi edukacji, w ramach Europejskiej Sieci Szkół
dla Zdrowia w Europie – SHE. Szkoły promujące zdrowie tworzą warunki, które sprzyjają
przyjmowaniu zdrowego stylu życia przez społeczność szkolną i lokalną, w tym m.in.
prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników szkoły. Sieć szkół promujących
zdrowie w Polsce zrzesza ponad dwa tysiące placówek. 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.
Minister Edukacji Narodowej, zainicjował zawarcie Porozumienia o współpracy między
Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki sprawie
promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które zostało podpisane w dniu
1

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3

23 listopada 2009 r. Współpraca między stronami ma na celu m.in. wspieranie działań
z zakresu edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
w szkołach, placówkach i środowiskach lokalnych, akcentuje również konieczność wspierania
rozwoju sieci szkół promujących zdrowie. Minister Edukacji Narodowej, w ramach realizacji
porozumienia, powołał przy Ośrodku Rozwoju Edukacji, Radę Programową ds. Promocji
Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży. Rada Programowa opracowała Kierunki
działania w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży
w Polsce w latach 2010-2014, które m.in. kładą nacisk na realizację programów profilaktyki
zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.
Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia w szkole skierowanych do nauczycieli, jak również materiałów
edukacyjnych informatorów, poradników, które zostały zamieszczone na stronie internetowej
www.ore.edu.pl, z możliwością ich pobrania m.in. Bank Dobrych Praktyk, w którym
poszczególne szkoły dzielą się doświadczeniami w zakresie prowadzenia działań z zakresu
promocji zdrowia. Na wspomnianej stronie zamieszczono także wersję elektroniczną
„Scenariuszy zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów
w praktyce szkolnej”. Scenariusze te uwzględniają m.in. takie zagadnienia zdrowotne, jak:
eksperymentowanie z alkoholem, paleniem papierosów, braniem narkotyków. W publikacji
położono nacisk na kształtowanie umiejętności, które wpływają na zdolność młodych ludzi
do ochrony przed różnymi zagrożeniami zdrowotnymi oraz budowania kompetencji
niezbędnych do wzmacniania zdrowych relacji z innymi.
Ministerstwo Edukacji Narodowej dużo uwagi przywiązuje do profilaktyki narkomanii. Od
2007 roku powstało wiele programów profilaktycznych, które zostały zamieszczone w Banku
Programów Profilaktycznych spełniających kryteria dobrej jakości, i udostępniony na stronach
ORE. Należą do nich m.in. takie programy jak: Szkolna Interwencja profilaktyczna,
Unplugged, Profilaktyka uzależnień w szkole. E-poradnik, Nowe zagrożenie – „dopalacze".
Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole itp.
W 2010/2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Zdrowia,
Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Głównym Policji przygotowało materiał
pn. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej,
rodziców, uczniów oraz organów prowadzących w zakresie profilaktyki używania nowych
narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież.
Równolegle Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło plan nadzoru pedagogicznego
o nowy kierunek realizacji polityki oświatowej przez kuratorów oświaty w roku szkolnym
2010/2011, dotyczący monitorowania Realizacji działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, w tym współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz
wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów.
W czerwcu 2011 roku po przygotowaniu ankiety przeprowadzono monitoring w blisko 10%
szkół i placówek we wszystkich województwach, a wyniki ujęto w raporcie.
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Działania wspierające z zakresu promocji zdrowia w szkole realizowano także w ramach
Rządowego programu na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła. W 2010 i 2011 roku
ogłoszono otwarte konkursy ofert dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych pn. Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu oraz ŻYJ z PASJĄ !” Program wspierania uzdolnień
i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Wsparciem objęto projekty, w których działania
ukierunkowane były kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prospołecznych oraz
na profilaktykę zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w szczególności na realizację
zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli na temat dopalaczy. Wybrane projekty
ukierunkowane były równocześnie na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży m.in.
poprzez działalność sportową, kulturalną umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i pasji
młodzieży.
Ustawa o systemie oświaty poprzez przepis art. 1 pkt 4 zagwarantowała wszystkim uczniom
możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W systemie oświaty taką
pomoc świadczą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
a także nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach
i placówkach tj. pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i inni specjaliści.
Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 523 publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym 17 poradni specjalistycznych oraz 28 filii, które ułatwiają mieszkańcom gmin
bezpośredni kontakt z poradnią, a także 135 poradni niepublicznych. Poradnie udzielają
różnorodnych formy pomocy świadczonej dzieciom i młodzieży, w tym zagrożonej
uzależnieniem, a także rodzicom i nauczycielom m.in., w sposób bezpośredni, a więc poprzez
prowadzenie warsztatów, zajęć terapeutycznych, ćwiczeń, wykładów, udzielanie porad itp.
W 2010 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany organizacyjnolegislacyjne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W oparciu o przepisy rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach2 specjalne potrzeby edukacyjne dziecka rozumiane są bardzo szeroko. Mogą
one wynikać z różnych przyczyn, w tym z niedostosowania społecznego, czy zagrożenia
niedostosowaniem społecznym.
Celem zmian było jak najwcześniejsze rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz zapewnienie mu odpowiedniej do tych potrzeb pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, jak najbliżej w środowisku jego nauczania i wychowania.

2

Dz. U. Nr 228, poz.1487.
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
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MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Według Światowej Organizacji Zdrowia dziennie przybywa na świecie powyżej 7 000 nowych
zakażeń HIV. Większość zakażeń dotyczy krajów o średnim i niskim statusie ekonomicznym.
W Polsce szacowany procent osób zakażonych HIV nieświadomych swojej infekcji wynosi
ponad 50%, a liczba kobiet w populacji zakażonych HIV przekracza 30%. Polskie dane
epidemiologiczne wskazują na relatywnie stabilną sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS
w kraju. Zatem głównym celem realizowanego programu była szeroka profilaktyka wśród
personelu medycznego, szczególnie profilaktyka poekspozycyjna. Działania te prowadzone
były w postaci szkoleń i kursów obejmujących personel medyczny i diagnostyczny.
Tematyka obejmowała:
Ø upowszechnienie najnowszych doniesień o problemach HIV/AIDS,
Ø omówienie uwarunkowań dobrego poradnictwa,
Ø przedstawienie zasad etyki lekarskiej w odniesieniu do osób zakażonych HIV i zasad
postępowania diagnostycznego,
Ø omówienie zasad postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej.
1. W czasie realizacji programu przeprowadzono 20 akredytowanych w CMKP kursów
przedspecjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych
i 5 kursów dla lekarzy stażystów, absolwentów Wydziału wojskowego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi. Szkolenia obejmujące przedstawiony powyżej program
przeprowadzane były w Zakładzie Transfuzjologii Klinicznej i Klinice Chorób
Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologicznych WIM. W czasie kursów istotną uwagę
zwracano także na poradnictwo „przed i po teście”. Celem tego poradnictwa jest
zapobieganie nowym zakażeniom i ich otoczenia, a także zbieranie danych dotyczących
epidemiologii rodzinnych zakażeń HIV.
2. Współorganizowano i prowadzono 35 szkolenia personelu pielęgniarskiego w ramach
kursów kwalifikacyjnych. Szkolenia obejmowały następujące tematy:
Ø najnowsze osiągnięcia w badaniach nad HIV/AIDS i nowe tendencje w postępowaniu
profilaktycznym i leczniczym,
Ø przestrzeganie ogólnych zasad ostrożności przez wszystkich pracowników służby
zdrowia,
Ø zasady odkażania i wyjaławiania sprzętu, sposoby postępowania z materiałem
zakaźnym,
Ø postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenie,
Ø kształtowanie właściwych nawyków pracy, tzn. traktowanie każdego chorego jako
potencjalnie zakażonego u wszystkich nowo przyjmowanych pracowników.
3. Przy współudziale lekarza-epidemiologa opracowano i wprowadzono zbiór standardowych
procedur zapobiegania zakażeniom HIV. Obejmuje on między innymi postępowanie
z narzędziami skażonymi, postępowanie z bielizną, higieną rąk oraz stosowanie środków
ochrony osobistej. Została wprowadzona procedura postępowania po kontakcie
z materiałem zakaźnym, która skutkowała zabezpieczeniem szpitala w najnowsze leki
przeciw wirusowi HIV dla personelu po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny
(Truvada i Kaletra).
7

4. W ramach wspierania opracowań mających na celu profilaktykę zachowań ryzykownych
opracowano, zakupiono i rozpowszechniono broszury informacyjne w ilości 62 500 tys.
sztuk na kwotę 48 251,00 zł.
5. W ramach działań edukacyjnych w środowisku kandydatów na dawców krwi i jej
składników przeprowadzono pogadanki i rozmowy indywidualne z 147 756 osobami.
6. Zbadano w kierunku zakażenia HIV 126 111 dawców, uzyskano 4 wyniki dodatnie
potwierdzone.
7. Druk konspektów do prowadzenia zajęć „HIV/AIDS – im więcej wiesz, tym mniej
ryzykujesz”, nakład 2.800 egz., koszt realizacji 25 961,80 zł,
8. Prowadzenie zajęć na temat podstawowej wiedzy o HIV/AIDS w ramach szkolenia
uzupełniającego kadry i pracowników,
9. Opracowanie i druk książki „ABC wiedzy o HIV/AIDS, nakład 10.000 egz. koszt realizacji
24 097,56 zł.
10. Zakup i dystrybucja 8 500 szt. pakietów edukacyjnych oraz 500 szt. kalendarzy ściennych
„Wróć bez HIV” koszt realizacji 23 145,49 zł.
11. Dystrybucja 1 000 egz. plakatu formatu A3 „Przystanek w podróży”.
12. Zakup i dystrybucja 809 szt. pamięci przenośnej z wgraną prezentacją z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS koszt realizacji 23 145,49 zł.
13. Druk publikacji „Informacja o HIV/AIDS” nakład 8 000 egz. koszt realizacji 5 002,00 zł.
14. Warsztaty szkoleniowe dla psychologów, dowódców pododdziałów i oficerów
wychowawczych z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS oraz patologiom społecznym
w wojsku koszt realizacji 400 438,00 zł.
15. Warsztaty edukacyjne dla żołnierzy „Narkotyki, alkohol – to nie Twój wybór” koszt
realizacji 88 224,00 zł.
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MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
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MINISTERTSWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Biuro Służby Zdrowia Centralny Zarząd Służby Więziennej
W latach 2007 – 2011 zadania wynikające z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV realizowane były przez Centralny Zarząd
i jednostki organizacyjne Służby Więziennej (157).
Realizowane zadania objęte Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV miały charakter ciągły i odnosiły się do każdego
obszaru tematycznego. Ich odbiorcami byli funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej
oraz osoby pozbawione wolności.
Główne kierunki działań obejmowały:
1. profilaktykę zakażeń HIV;
2. poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, ich rodzin
i bliskich;
3. zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV.
W ramach w/w obszarów realizowano zadania edukacyjne wobec wszystkich
osób
pozbawionych wolności i przyjmowanych do ZK/AŚ - „na wejściu” podczas badań wstępnych
jak i zarówno w trakcie pobytu w ZK/AŚ. Każdej osobie pozbawionej wolności przyjmowanej
do zakładu i przebywającej w niej proponowano wykonanie testu w kierunku obecności
przeciwciał anty – HIV. W zakresie modułów edukacyjno – profilaktycznych realizowano
programy profilaktyki uzależnień.
Oddziaływania edukacyjno – informacyjne w formie szkoleń, pogadanek, audycji wspierane
były dystrybucją materiałów edukacyjnych pozyskiwanych z KC ds. AIDS, Biura ds.
Przeciwdziałania narkomanii, Oddziałów Oświaty Zdrowotnej, Stacji SanitarnoEpidemiologicznych i organizacji pozarządowych.
Działalność szkoleniowa, mająca na celu dostarczenie wiedzy z zakresu problematyki
HIV/AIDS przy szczególnym uwzględnieniu zmiany postaw, zmniejszeniu poziomu
ryzykownych zachowań i kształtowaniu właściwych nawyków w pracy z pacjentami żyjącymi
z HIV i chorymi na AIDS i postępowaniu po ekspozycji, skierowana była również do
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej (personel medyczny, psycholodzy,
strażnicy, wychowawcy, prac. administracji).
W ramach realizacji programów o charakterze redukcji szkód zdrowotnych rozszerzano bazę
oferty terapeutycznej w zakresie substytucji dla osób pozbawionych wolności uzależnionych
od opiatów. Wdrażano nowe programy substytucyjne i rozszerzano już istniejące na kolejne
jednostki organizacyjne w okręgowych inspektoratach SW. Oprócz zadań zabezpieczających
terapię substytucyjną, realizowano również programy terapeutyczne dla skazanych
uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych, krótkie interwencje wobec osób
nadużywających substancji psychoaktywnych oraz poza oddziałami terapeutycznymi
programy profilaktyki uzależnień.
Więziennictwo jest jednym z realizatorów programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia pt.:
„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Oznacza to, że każdy
osadzony zakażony HIV i chory na AIDS miał zapewnioną kontynuację i dostęp do leczenia
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ARV w 157 zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności - na takich samych
zasadach i zgodnie z obowiązującymi standardami jak pacjenci przebywający „poza murami
więziennymi”. Osadzeni zakażeni HIV i chorzy na AIDS mieli zapewniony dostęp do
specjalistycznej opieki medycznej i diagnostycznej zgodnie z międzynarodowymi
standardami.
Monitoring i ewaluację funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami żyjącymi
z HIV/AIDS realizowano w ramach kontroli kompleksowych i problemowych
przeprowadzanych przez Biuro Służby Zdrowia CZSW i Naczelnych Lekarzy Okręgowych
Inspektoratów Służby Więziennej. W ramach funkcjonującego ogólnopolskiego
komputerowego systemu dystrybucji leków antyretrowirusowych (ARV) oraz bazy danych
Krajowego Centrum ds AIDS o osobach leczonych ARV, Biuro Służby Zdrowia CZSW
sukcesywnie wprowadzało dane, zgodnie z miesięcznymi zestawieniami otrzymywanymi
z okręgowych inspektoratów SW zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie
prowadzonego leczenia i diagnostyki osób żyjących z HIV/AIDS.
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MINISTERTSWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
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GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego
2011 roku w sprawie (Dz. U. Nr 44, poz. 227) we współpracy z jednostkami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego jest zobowiązany do realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W latach 2007-2011 Program był realizowany we wszystkich województwach i stanowił
kontynuację działań podejmowanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w latach 1996-2006. Działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS były realizowane zgodnie z Harmonogramem realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2007-2011.
Ponadto pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia aktywnie uczestniczyli
w realizacji corocznych obchodów Światowego Dnia AIDS (1 grudnia) oraz prowadzili
działania edukacyjne skierowane do młodzieży a także szkolenia dla różnych grup
zawodowych i liderów młodzieżowych.
W całym kraju działania realizowane były we współpracy z licznymi partnerami na m.in.:
z Wojewodami
Urzędów
Wojewódzkich,
Marszałkami
Urzędów
Marszałkowskich,
Prezydentami Miast, Burmistrzami Miast oraz na poziomie lokalnym we współpracy
z samorządami lokalnymi, urzędami miast oraz urzędami gmin, kuratoriami oświaty,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami wyższymi, ponadgimnazjalnymi
i gimnazjami, podmiotami leczniczymi, ZHP, policją, strażą miejską, miejskimi ośrodkami
pomocy społecznej, domami kultury i innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, centrami
interwencji kryzysowych, organizacjami pozarządowe oraz środkami masowego przekazu.
Podejmowane działania odbywały się w formie: wykładów, szkoleń, narad, pogadanek,
prelekcji, instruktaży, imprez środowiskowych, ekspozycji wizualnych, pokazów, zajęć
warsztatowych, poradnictwa w zorganizowanych punktach informacyjno-diagnostycznych,
konferencji prasowych. Informacje nt. Podejmowanych działań były przekazywane mediom
i zamieszczane na stronach internetowych stacji oraz partnerów. Odbiorcami przedsięwzięć
był ogół społeczeństwa, z uwzględnieniem szczególnych grup społecznych, do których były
kierowane kampanie.
Główny Inspektorat Sanitarny jako podmiot nadzorujący pracę wojewódzkich i powiatowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych koordynował również działania w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS podejmowanych w ramach kampanii społecznych Krajowego Centrum ds. AIDS,
które Główny Inspektor Sanitarny corocznie obejmował patronatem honorowym.
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KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
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URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Zrealizowane zadania w 2007 roku
I) Programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków
(programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla
osób uzależnionych, programy dyskotekowe oraz programy leczenia substytucyjnego) współpraca z innymi podmiotami administracji terytorialnej:
- zwiększenie dostępności terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla
osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących
w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem.
Celem głównym programu było utrzymanie w abstynencji osób uczestniczących w leczeniu
substytucyjnym oraz tworzenie warunków umożliwiających im powrót do życia
w społeczeństwie. Zadanie realizowane było poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii
indywidualnej i grupowej, interwencji środowiskowych oraz prowadzenie punktu
konsultacyjno - diagnostycznego. Dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów pozwoliło na
zwiększenie dostępności terapii indywidualnej oraz grupowej wraz z umożliwieniem
prowadzenia interwencji środowiskowych, co w znaczący sposób zwiększyło efektywność
programu metadonowego (Gmina Wrocław).
II) Prowadzenie działalności szkoleniowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób
realizujących zadania i projekty profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizacja kampanii, konferencji na ww. tematy:
- Narada Pełnomocników, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z terenu Dolnego Śląska;
- dystrybucja materiałów edukacyjnych dla podmiotów z Dolnego Śląska, z którymi
współpracujemy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Zrealizowane zadania w 2008 roku
I) Programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków
(programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla
osób uzależnionych, programy dyskotekowe oraz programy leczenia substytucyjnego) współpraca z innymi podmiotami administracji terytorialnej:
- zwiększenie dostępności terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla
osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących
w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem. Celem głównym programu było
utrzymanie
w abstynencji osób uczestniczących w leczeniu substytucyjnym oraz tworzenie warunków
umożliwiających im powrót do życia w społeczeństwie. Zadanie realizowane było poprzez
prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji środowiskowych oraz
prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego. Dofinansowanie wynagrodzeń
specjalistów pozwoliło na zwiększenie dostępności terapii indywidualnej oraz grupowej wraz
z umożliwieniem prowadzenia interwencji środowiskowych, co w znaczący sposób zwiększyło
efektywność programu metadonowego (dotacja dla Gminy Wrocław-skorzystało 105 osób).
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II) Prowadzenie działalności szkoleniowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób
realizujących zadania i projekty profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizacja kampanii, konferencji na ww. tematy:
- przeprowadzenie programu redukcji szkód, realizowanego poprzez szkolenia dla
pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty oraz dystrybucję materiałów
edukacyjno -informacyjnych. Szkolenie obejmowało m.in. następujące tematy: sytuacja
epidemiologiczna HIV/AIDA na świecie i w Polsce, genetyczne pochodzenie wirusa HIV,
diagnostyka zakażenia HIV, zakażenia wertykalne, rodzaj aktywności seksualnej a ryzyko
zakażenia HIV, zasady poradnictwa okołotestowego, narażenie zawodowe na zakażenia
krwiopochodne, aspekty prawne zakażenia HIV/ choroby AIDS (dotacja dla Gminy Jelenia
Góra i Gminy Wałbrzych - skorzystało 278 osób, w tym pracownicy służby zdrowia,
pracownicy oświaty i pracownicy socjalni).
III) Projekty/działania z zakresu HIV/AIDS:
- wsparcie V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Narkotyki, seks a HIV/AIDS interdyscyplinarne
i interproblemowe wyzwania” organizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw
Społecznych UNISON, która odbyła się dnia 16.10.2008 r. w Art Hotelu we Wrocławiu.
Konferencja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, zwiększenie
wysiłków zmierzających do zmniejszenia ilości nowych zakażeń w Polsce i na Dolnym Śląsku.
Program obejmował m.in. następujące zagadnienia: dolnośląskie modele profilaktyki,
programy redukcji szkód jako skuteczne narzędzie zapobiegania HIV/AIDS, ryzykowne
zachowania seksualne. Samorząd województwa sfinansował wykonanie materiałów
konferencyjnych oraz przygotowanie i opracowanie graficzne publikacji konferencyjnej.
IV) Publikacje/kampanie multimedialne dotyczące HIV/AIDS:
- wsparcie działalności wydawniczej o tematyce informacyjno-edukacyjnej. Ukazały się
artykuły
o tematyce narkotykowej i profilaktyki HV/AIDS w miesięczniku „Ludzka Sprawa”
finansowanym
z budżetu Województwa Dolnośląskiego
w ilości 1200 egzemplarzy. Zostały one
rozdystrybuowane na terenie całego województwa oraz umieszczone na stronie internetowej
www.profilaktyka.umwd.pl.
Zrealizowane zadania w 2009 roku
I) Programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków
(programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla
osób uzależnionych, programy dyskotekowe oraz programy leczenia substytucyjnego) współpraca z innymi podmiotami administracji terytorialnej:
- zwiększenie dostępności terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla
osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących
w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem. Celem głównym programu było
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utrzymanie w abstynencji osób uczestniczących w leczeniu substytucyjnym oraz tworzenie
warunków umożliwiających im powrót do życia w społeczeństwie. Zadanie realizowane było
poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji
środowiskowych oraz prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego. Dofinansowanie
wynagrodzeń specjalistów pozwoliło na zwiększenie dostępności terapii indywidualnej oraz
grupowej wraz z umożliwieniem prowadzenia interwencji środowiskowych, co w znaczący
sposób zwiększyło efektywność programu metadonowego (dotacja dla Gminy Wrocławskorzystały 134 osoby);
- zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych, prowadzenie poradnictwa
okołotestowego oraz nadzór merytoryczny nad realizacją programu bezpłatnego
i anonimowego testowania w kierunku wirusa HIV. Głównym celem programu było
zwiększenie wykrywalności nowych zakażeń wirusem HIV poprzez zapewnienie dostępności
do bezpłatnego i anonimowego testowania (dotacja dla Gminy Wrocław - skorzystało 2568
osób, w tym poza ogółem społeczeństwa: osoby używające substancje psychoaktywne,
szczególnie przyjmowane drogą iniekcyjną, osoby świadczące usługi seksualne oraz
korzystające z tych usług, mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami).
II) Projekty/działania z zakresu HIV/AIDS:
- zwiększenie ilości godzin pracy osób obsługujących komunikator „Gadu Gadu Zaufania” przeznaczony dla wszystkich potrzebujących osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
Z komunikatora „Gadu Gadu Zaufania” korzystali internauci, którzy potrzebują pomocy,
jednak chcą pozostać anonimowi.
III) Publikacje/kampanie multimedialne dotyczące HIV/AIDS:
- wsparcie działalności wydawniczej o tematyce informacyjno-edukacyjnej z zakresu spraw
dotyczących problemów uzależnień, przemocy w rodzinie, a także problematyki HIV/AIDS
oraz spraw zdrowotnych. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie swoich praw i obowiązków
wśród osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich.
Zrealizowane zadania w 2010 roku
I) Programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków
(programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla
osób uzależnionych, programy dyskotekowe oraz programy leczenia substytucyjnego) współpraca z innymi podmiotami administracji terytorialnej:
- zwiększenie dostępności terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla
osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących
w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem. Celem głównym programu było
utrzymanie
w abstynencji osób uczestniczących w leczeniu substytucyjnym oraz tworzenie warunków
umożliwiających im powrót do życia w społeczeństwie. Zadanie realizowane było poprzez
prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji środowiskowych oraz
prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego. Dofinansowanie wynagrodzeń
specjalistów pozwoliło na zwiększenie dostępności terapii indywidualnej oraz grupowej wraz
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z umożliwieniem prowadzenia interwencji środowiskowych, co w znaczący sposób zwiększyło
efektywność programu metadonowego (dotacja dla Gminy Wrocław-skorzystały 547 osoby);
- zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych, prowadzenie poradnictwa
okołotestowego oraz nadzór merytoryczny nad realizacją programu bezpłatnego
i anonimowego testowania w kierunku wirusa HIV. Głównym celem programu było
zwiększenie wykrywalności nowych zakażeń wirusem HIV poprzez zapewnienie dostępności
do bezpłatnego i anonimowego testowania (dotacja dla Gminy Wrocław - z oferty Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego skorzystało 3961 osób).
II) Prowadzenie działalności szkoleniowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób
realizujących zadania i projekty profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizacja kampanii, konferencji na ww. tematy:
- Narada Pełnomocników, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z terenu Dolnego Śląska.
III) Projekty/działania z zakresu HIV/AIDS:
- zwiększenie ilości godzin pracy osób obsługujących komunikator „Gadu Gadu Zaufania” przeznaczony dla wszystkich potrzebujących osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży oraz
wsparcie Wojewódzkiej Konferencji promująco - informacyjnej pt. Pomagamy w sieci gadu
zaufania.
Z komunikatora „Gadu Gadu Zaufania” korzystali internauci, którzy potrzebują pomocy,
jednak chcą pozostać anonimowi;
- wyprodukowanie i emisja dwóch wydań audycji telewizyjnych z cyklu „Telewizyjny Klub
Seniora” na antenie TVP Wrocław, a także zrealizowanie i emisja 35 filmów reklamowych
o długości 30 sekund związanych z działaniami w zakresie profilaktyki uzależnień w tym
podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat HIV/AIDS oraz problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku oraz
umieszczenie na stronach internetowych, w tym na www.profilaktyka.umwd.pl.
IV) Publikacje/kampanie multimedialne dotyczące HIV/AIDS:
- druga kampania jednostki rządowej Krajowego Centrum ds. AIDS: „HIV. Wiedza ratuje
życie”.
W ramach kampanii zostały rozesłane materiały informacyjno-edukacyjne do podmiotów
realizujących zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem uzależnień, z zakresu HIV/AIDS
na terenie województwa dolnośląskiego, w tym do organizacji pozarządowych i liderów
lokalnych działań oraz na stronie www.profilaktyka.umwd.pl umieszczono informacje na
temat kampanii.
Zrealizowane zadania w 2011 roku
I) Programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków
(programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla
osób uzależnionych, programy dyskotekowe oraz programy leczenia substytucyjnego) współpraca z innymi podmiotami administracji terytorialnej:
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- zwiększenie dostępności terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla
osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących
w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem. Celem głównym programu było
utrzymanie
w abstynencji osób uczestniczących w leczeniu substytucyjnym oraz tworzenie warunków
umożliwiających im powrót do życia w społeczeństwie. Zadanie realizowane było poprzez
prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji środowiskowych oraz
prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego. Dofinansowanie wynagrodzeń
specjalistów pozwoliło na zwiększenie dostępności terapii indywidualnej oraz grupowej wraz
z umożliwieniem prowadzenia interwencji środowiskowych, co w znaczący sposób zwiększyło
efektywność programu metadonowego (dotacja dla Gminy Wrocław).

Wyniki realizacji programu metadonowego:
§ W ramach uzupełnienia kontraktu NFZ programem psychologicznej pomocy osobom
uzależnionym od opiatów uczestniczącym w programie leczenia metadonem objęto
około 300 osób
§ W terapii utrzymało się około 90% osób
§ Około 12 % uczestników złamało abstynencję
§ Jedna osoba została wyzerowana
§ Z terapii grupowej skorzystało około 6 % pacjentów
§ Ponad 40 % uczestników terapii jest zakażonych wirusem HIV, wszyscy są leczeni
antyretrowirusowo
§ Ponad 70% osób pracuje, 4 osoby uczą się
§ Wszystkie osoby mają ustabilizowaną sytuację społeczną (miejsce zamieszkania
i nawiązywanie relacji rodzinnych, zaniechanie działalności przestępczej, umiejętność
załatwianie swoich spraw w urzędach)
§ Wszystkie osoby uczestniczące w terapii uzyskały minimum wiedzy i umiejętności
potrzebnych do utrzymania abstynencji
§ Wszystkie osoby zgłaszające się do Poradni objęte zostały poradnictwem w tym
około 15 zostało zakwalifikowanych jako spełniające kryteria przyjęcia do terapii
substytucyjnej
Wnioski z realizacji programu metadonowego:
Należałoby zwiększyć dostępność do terapii poprzez:
- dostosowanie warunków lokalowych do potrzeb pacjentów – remont dodatkowych
pomieszczeń
- rozważanie możliwości uruchomienia drugiego programu terapii substytucyjnej oraz
programu niskoprogowego, co może mieć wpływ na zjawisko handlu metadonem.
Wskazane jest realizowanie poradnictwa i terapii indywidualnej oraz pomoc pacjentom
w rozwiązywaniu problemów socjalnych jako formy pomocy wybieranej przez pacjentów.
Właściwym wydaje się również przeznaczenie środków na dofinansowanie socjalizacji
pacjentów poprzez np. wspólne wyjścia do kin, teatru itp.
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Koniecznym wydaje się uruchomienie programów postrehabilitacyjnych, w tym
w szczególności hotelu dla pacjentów biorących udział w programie, zwłaszcza dla osób
z poza Wrocławia i bezdomnych.
Należy utrzymać motywację do podjęcia leczenia u osób oczekujących na terapię. Należy
także kontynuować program edukacyjno – informacyjny dla specjalistów innych dziedzin
medycyny.
- zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych, prowadzenie poradnictwa
okołotestowego
i psychospołecznego, nadzór merytoryczny nad realizacją programu bezpłatnego
i anonimowego testowania w kierunku wirusa HIV oraz zakup materiałów edukacyjnopromujących. Głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności nowych zakażeń
wirusem HIV poprzez zapewnienie dostępności do bezpłatnego i anonimowego testowania
(dotacja dla Gminy Wrocław i Gminy Miejskiej Zgorzelec).
128 osób skorzystało z oferty Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w ramach
umowy z Gminą Miejską Zgorzelec, natomiast w ramach umowy z Gminą Wrocław
w programie udział wzięli mieszkańcy Wrocławia i około 15% osób przyjezdnych. Większość
klientów to osoby w wieku 20-29 lat. Wykonano 3847 testów laboratoryjnych w tym 2647
w kierunku HIV, 771 w kierunku kiły, 165 w kierunku rzęsistkowicy, 78 w kierunku chlamydii.
Stwierdzono 35 wyników dodatnich HIV (około 2% spośród przebadanych). Zakażenie
wirusem HIV stwierdzono u 15 mężczyzn mających seks z mężczyznami, u 2 osób
biseksualnych, 17 heteroseksualnych i u 1 stosującej iniekcje dożylne. Przyjęto również około
200 kobiet ciężarnych oraz ich partnerów. U ciężarnych nie stwierdzono wyników dodatnich.
Wszystkie osoby zgłaszające się do punktu otrzymały poradę i wykonano im niezbędne
badania. Wdrożono 8 profilaktyk poekspozycyjnych z pozytywny skutkiem. Punkt dostępny
był od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych po 3 godziny oraz w czasie
Wrocławskich Dni Testowania dodatkowo w soboty.

Wyniki realizacji programu:
§ Z oferty PKD skorzystało około 5 500 osób
§ Z poradnictwa około testowego 4 041 osób
§ 1 200 osobom wykonano badania w kierunku innych chorób przenoszonych drogą
płciową
§ 32 osoby z dodatnim wynikiem testu anty - HIV zostały otoczone specjalistyczną
opieką medyczną. Pozostałe osoby jeszcze nie odebrały wyników lub zmieniły miejsce
zamieszkania i leczenia.
§ Z analizy przeprowadzonej przez konsultantów PKD przy ul. Podwale 7 wynika, że
w stosunku do bieżącego roku utrzymuje się zainteresowanie oferta Punktu na
zwiększonym poziomie.
Wnioski z realizacji programu:
§ Dostępność do testowania anty - HIV była dostosowana do potrzeb klientów
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§

§
§
§

Kontynuacja oferty diagnostycznej Punktu odnośnie badania w kierunku HBV/HCV
(w porozumieniu z WCZ umożliwienie odpłatnego i nieprzerwanego wykonywania ww.
badań)
Należałoby kontynuować diagnostykę mikroskopową w kierunku rzeżączki,
rzęsistkowicy.
Wskazane jest także kontynuowanie udzielania pierwszej pomocy psychologicznej dla
osób ze wskazaniem do wykonywania testów w kierunku HIV i z wynikiem dodatnim.
Wskazane jest dalsze prowadzenie szkoleń dla farmaceutów nt. zakażenia wirusami
hepatotropowymi w związku z zażywaniem narkotyków.

II) Projekty/działania z zakresu HIV/AIDS:
- zwiększenie ilości godzin pracy osób obsługujących komunikator „Gadu Gadu Zaufania” przeznaczony dla wszystkich potrzebujących osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
Z komunikatora „Gadu Gadu Zaufania” korzystali internauci, którzy potrzebują pomocy,
jednak chcą pozostać anonimowi. Z porad pedagogicznych udzielanych za pośrednictwem
komunikatora skorzystało 300 osób w wieku od 11 do 45 roku życia - porady z elementami
wsparcia emocjonalnego oraz motywowanie do podjęcia leczenia związanego
z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. 321 osób - w wieku od 11 do 40 roku życia skorzystało z porad pedagogicznych, obejmujących informowanie o możliwościach podjęcia
terapii własnej lub form rozwoju osobistego oraz wsparcia psychologicznego i społecznego.
III) Publikacje/kampanie multimedialne dotyczące HIV/AIDS:
- wsparcie działalności wydawniczej o tematyce informacyjno-edukacyjnej z zakresu spraw
dotyczących uzależnień, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki HIV, AIDS oraz spraw
zdrowotnych;
- Kampania jednostki rządowej Krajowego Centrum ds. AIDS: „Czy jesteś zakażony HIV?”.
W ramach kampanii zostały rozesłane materiały informacyjno-edukacyjne w postaci
plakatów, ulotek, kalendarzy, toreb i innych, do 50-ciu podmiotów realizujących zadania
związane z profilaktyką i zwalczaniem uzależnień, w tym do organizacji pozarządowych
i liderów lokalnych działań oraz w Magazynie Zdrowie, gazecie Wiadomości Dolnośląskie,
także na stronie www.profilaktyka.umwd.pl umieszczono informacje na temat kampanii.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Wypełniając zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2005 r. w sprawie
„Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2006-2011”,
Samorząd Województwa Mazowieckiego realizował również zadania dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS. W trzech obszarach tematycznych (profilaktyka zakażeń HIV; poprawa jakości
życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich; oraz
poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego (ARV), znalazły się zadania,
których realizacja ma przyczyniać się do ograniczenia liczby nowych zakażeń oraz
funkcjonowania w społeczeństwie osób żyjących z HIV/AIDS, zwiększenia dostępu do opieki
socjalnej, prawnej, psychologicznej czy medycznej.
W oparciu o „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata
2007-2011”, w którym jednym z priorytetów jest edukacja społeczeństwa, ochrona
i promocja praw osób żyjących z HIV/AIDS, Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2007
r. sfinansował zakup 170 tys. egzemplarzy ulotek „Pokusy w Podróży”, „Wakacji czas”,
z czego 100 tys. z nich rozprowadzono w ramach programu promocji zdrowia „Zdrowi
mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”, natomiast pozostałe 70 tys. ulotek przekazanych zostało
do Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego celem dalszej dystrybucji.
W 2008 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspólnie z Wojewodą Mazowieckim,
zorganizował w naszym regionie kampanię edukacyjną pn. „Ryzyko Kochania”. Skierowano ją
do studentów z mazowieckich uczelni. Miała ona uświadomić, jak ważne jest podejmowanie
bezpiecznych zachowań, budowanie związków opartych na zaufaniu, wierności, a przede
wszystkim to, że HIV/AIDS może dotknąć każdego z nas, bez względu na płeć, wiek
i orientację seksualną.
W roku 2009 r., w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS, Samorząd
Województwa Mazowieckiego współfinansował umieszczenie na Pałacu Kultury i Nauki
banneru czerwonej kokardki – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na
AIDS. W tym samy roku. W ramach realizacji Programu „Szkoła Promocji Zdrowia”
zorganizowano olimpiadę wiedzy nt. HIV/AIDS. Udział w niej wzięło 657 uczniów z siedmiu
szkół promocji zdrowia. Przewodnie hasło olimpiady brzmiało: „Ryzyko znasz – wybór należy
do ciebie”.
Ponadto, Samorząd Województwa Mazowieckiego, reagując na problemy zdrowotne
mieszkańców województwa mazowieckiego, zawarł z Wojewodą Mazowieckim i Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Warszawie „Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu ds. realizacji
krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV”.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W latach 2009-2011 realizowane były niżej opisane zadania, wynikające z rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. z 2005 Nr 189, poz. 1590):
1. Powołano Podlaski Wojewódzki Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – Zadaniem Zespołu było: wymiana informacji,
współpraca przy planowaniu i realizowaniu działań, współpraca z Krajowym Centrum ds.
AIDS.
2. Realizacja szkoleń z zakresu medycznych i psychospołecznych aspektów HIV/AIDS –
Zorganizowano i przeprowadzono 27 szkoleń kierowanych do pracowników służb
interwencyjnych oraz pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Tematyka szkoleń była
następująca: epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie, drogi zakażenia, przebieg
zakażenia HIV, zasady leczenia HIV/AIDS, komunikowanie się z osobą zakażoną,
macierzyństwo w aspekcie problematyki HIV/AIDS, postępowanie po ekspozycji na HIV,
idea anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem. Łącznie
przeszkolono 982 osoby. Ponadto zorganizowano 8 szkoleń, których odbiorcami była
młodzież ponadgimnazjalna. Łącznie przeszkolono 600 uczniów.
3. Przeprowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne – Podejmowano działania mające
na celu realizację następujących kampanii: „Wróć bez HIV”, „Ryzyko Kochania”,
„ Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS”, „Wiedza ratuje życie”. Na terenie
uczelni wyższych, na dworcu PKP, w centrum miasta, w szkołach rodzenia organizowano
stoiska informacyjno-edukacyjne, gdzie zainteresowani otrzymywali ulotki, broszury, inne
materiały informacyjne drukowane na w/w potrzeby. Prowadzono kampanię informacyjną
poprzez zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych, w autobusach komunikacji
miejskiej. Ponadto zlecono realizację kampanii reklamowej w lokalnej rozgłośni radiowej,
ekspozycję banera informacyjnego w przedmiotowym zakresie.
4. Zorganizowano Obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS – W celu zwrócenia uwagi na
tematykę HIV/AIDS w 2010 roku miał miejsce koncert „Msza Gospel”.
W 2011 roku do współpracy zaproszono zespół Jelonek. Co roku po częściach
artystycznych uczestnicy wspólnie zapalali znicze, które symbolizowały pamięć
o osobach, które odeszły z powodu AIDS. Ponadto zorganizowano dwa biegi w ramach
Juwenaliów 2010 oraz 2011.
5. Konkurs „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” – Włączono się
w organizację trzech edycji konkursu skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej.
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie tekstu oraz muzyki do piosenek
poruszających tematykę miłości, akceptacji oraz tolerancji wobec osób zakażonych
wirusem HIV. Członkowie jury rokrocznie wybierali 10-12 piosenek, które nagrywane były
na płyty CD, a następnie rozsyłane do szkół jako pomoce dydaktyczne.
Co roku w przedsięwzięciu (przesłuchania wstępne, warsztaty, koncert finałowy) brało
udział łącznie około 600 osób, byli to zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i opiekunowie.
6. Zorganizowano szkolenie z zakresu metodologii tworzenia programów w obszarze
ochrony zdrowia – W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy samorządów powiatowych
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oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Celem szkolenia było zwiększenie
poziomu wiedzy na temat zasad i wytycznych obowiązujących przy opracowywaniu
programów profilaktycznych.
7. Zorganizowano Wojewódzką Olimpiadę wiedzy o HIV/AIDS – Działania skierowane
zostały do młodzieży szkół gimnazjalnych (I i II klasy) i miały charakter wieloetapowy.
Celem Olimpiady było poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat HIV/AIDS.
Do Olimpiady przystąpiło 1123 uczniów z 47 szkół z terenu województwa podlaskiego.
Na realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata
2009-2011” z budżetu województwa podlaskiego w opisywanym okresie wydatkowano kwotę
86 391,13 zł.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011
dla województwa pomorskiego

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (DZ. U. NR 189, poz. 1590),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. nr 210 z dnia 27 września 2004 roku, poz. 2135 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. nr 142, poz. 159 z 2001 ze zm.
Wobec niepokojących danych epidemiologicznych przedstawiciele najważniejszych instytucji
zajmujących się tematyką HIV/AIDS z terenu województwa pomorskiego podpisali w dniu 26
października 2007 r. POROZUMIENIE w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Zespół ds. HIV/AIDS):
Porozumienie podpisane zostało pomiędzy:
1. Samorządem Województwa Pomorskiego – inicjator i koordynator Programu
2. Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego
3. Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
4. Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
5. Pomorskim Kuratorium Oświaty
Powołany Zespół ekspertów opracował "Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2007 - 2011" dla województwa pomorskiego wraz ze szczegółowym
Harmonogramem działań.
Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą 941/77/07 z dnia
27 listopada 2007r.
"Program..." był programem polityki zdrowotnej, scalał działania różnych instytucji i stanowił
„strategię” działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Ukierunkowany był w znacznym stopniu
na działaniach profilaktycznych gdyż profilaktyka wciąż pozostaje najważniejszym czynnikiem
walki z szerzeniem się epidemii HIV/AIDS.
Opracowany wojewódzki "Program..." był wielopłaszczyznowy, pilotowany
w sposób
epidemiologicznie rozsądny, zgodny z uwarunkowaniami województwa, oparty na
podstawach naukowych. Łączył w sobie dostęp do informacji, poradnictwa, leczenia
i świadczeń socjalnych.
Cele strategiczne "Programu..." przedstawiały się następująco:
· podniesienie poziom wiedzy społeczeństwa woj. pomorskiego na temat zakażeń HIV
· zwiększenie dostępność do działań profilaktycznych
· rozwijanie systemów wczesnego wykrywania nowych zakażeń HIV
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ograniczenie rozprzestrzenianie się zakażeń HIV wśród społeczeństwa województwa
pomorskiego
· poprawa jakość życia i dostęp do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS
· scalenie działania różnych instytucji zajmujących się tą tematyką
Odbiorcy "Programu..."
Społeczność lokalna Województwa Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:
· młodzieży szkolnej (gimnazjalnej, licealnej)
· osób z grup o zwiększonym ryzyku zakażeń
· pracowników szeroko pojętej ochrony zdrowia
· nauczycieli i pedagogów
· osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
Finansowanie "Programu..."
· Wkład finansowy ponosił każdy z Partnerów we własnym zakresie.
· Wkład nie był jednakowy.
· Wynikał z posiadanego potencjału i zasobów każdej ze stron
· Zdecydowanym liderem w kwestiach finansowych był Samorząd Województwa
Pomorskiego
Najważniejsze działania zrealizowane w latach 2007 - 2011 i finansowane przez Samorząd
Województwa Pomorskiego:
- profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkolnej (konkursy grantowe dla organizacji
pozarządowych)
- wojewódzka olimpiada wiedzy na temat HIV/AIDS wśród uczniów szkół średnich (konkurs
grantowy dla organizacji pozarządowych)
- wojewódzki konkurs małych form teatralnych (konkurs grantowy dla organizacji
pozarządowych)
- współfinansowanie strony internetowej dot. zagadnień HIV/AIDS (konkurs grantowy dla
organizacji pozarządowych)
- regionalna kampania dla środowiska akademickiego (konkurs grantowy dla organizacji
pozarządowych)
- zorganizowanie i finansowanie nowego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Słupsku
- zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji na temat profilaktyki HIV/AIDS w 2008 r.
·

Priorytetowym zadaniem Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS było zorganizowanie nowego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego
w Słupsku, dzięki czemu mieszkańcy miasta i całego regionu słupskiego uzyskali możliwość
wykonywania bezpłatnych i anonimowych badań, bez konieczności wyjazdu do Gdańska.
Nowy Punkt w Słupsku przeprowadza rocznie ok. 600 badań przesiewowych. Finansowany
jest z dwóch źródeł: środki Samorządu Województwa Pomorskiego (ok. 80% kosztów) oraz
środki Krajowego Centrum ds. AIDS (ok. 20 % kosztów). Z przeprowadzonych badań
ankietowych wśród pacjentów PKD w Słupsku wynika, iż należy kontynuować działalność
Punktu w Słupsku (100% ankietowanych) a pracę doradców pracujących w Punkcie oceniono
na bardzo dobrą (98% ankietowanych).
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Jednym z ważniejszych punktów Programu była seria szkoleń dla szeroko pojętej kadry
medycznej z zakresu zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, w tym również zakażenia
poekspozycyjne. We wszystkich szkoleniach zrealizowanych w latach 2008 – 2010 wzięło
udział ok. 150 osób (lekarzy, pielęgniarek, psychologów). Ewaluacja szkoleń potwierdziła
zasadność ich organizowania a także duże zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu ze
strony personelu medycznego.
Istotnym kierunkiem działań Samorządu Województwa Pomorskiego były akcje profilaktyczne
skierowane do osób młodych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej
i studentów. Oprócz typowych akcji prewencyjnych w szkołach jak np. pogadanki z udziałem
osób zakażonych, udało się zrobić eventy i happeningi na trójmiejskich wyższych uczelniach.
Ważnymi strategicznie działaniami były konferencje organizowane przez Departament
Zdrowia UMWP zarówno o zasięgu krajowym jak i wojewódzkim. Dzięki tym wydarzeniom
informacje na temat HIV/AIDS docierały nie tylko do osób uczestniczących, ale również – za
pośrednictwem mediów – także do ogółu społeczeństwa.
Łącznie w działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego wzięło
udział ok. 70 000 osób. Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań przekroczyły
kwotę 336 000 zł.
Nie udało się zrealizować:
- nie udało się pozyskać realizatorów do niektórych zaplanowanych w Programie działań jak
np. akcje profilaktyczne skierowane do osób z grup o podwyższonym ryzyku zachowań.
- województwo pomorskie boryka się od kilku lat z brakiem organizacji pozarządowych
zajmujących się tematyką HIV/AIDS
- nie udało się opracować ani rozpowszechniać własnych materiałów edukacyjnych. Mimo
zaplanowanych środków na ten cel, nie znalazł się żaden realizator
- nie udało się pozyskać większych środków na realizację zadań, zwłaszcza środków unijnych
- nie udało się utworzyć trzeciego Punktu PKD w południowej części województwa
pomorskiego.
Warto dodać,
że Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 - 2011 dla
województwa pomorskiego uznany został przez Krajowe Centrum ds. AIDS za najlepszy
samorządowy program w tym zakresie i stanowił „wzorzec” do pracy nad podobnymi
programami dla innych województw, czego dowodem są m.in. nagroda Ministra Zdrowia oraz
wyróżnienie w postaci „Czerwonej Kokardki”.
Było to nie tylko ukoronowanie prac Samorządu w dziedzinie profilaktyki HIV/AIDS, ale także
stanowiło jego niewymierny efekt.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
opracowanego na lata 2007-2011 Województwo Śląskie sfinasowano:
- W 2007r. program Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, koszt zadania:
9 600,00 zł.
- W 2008r. sześć zadań publicznych, w których uczestniczyło 1261 osób, koszt zadań:
49 995,51 zł.
- W 2009r. jedenaście zadań publicznych, w których uczestniczyło 5535 osób, koszt
zadań: 274 527,84 zł.
- W 2010r. dziesięć zadań publicznych, w których uczestniczyło 2856 osób, koszt
zadań: 106 993,17 zł.
- W 2011r. cztery zadania publiczne, w których uczestniczyło 2067 osób, koszt zadań:
35 000,00 zł.
W trakcie realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2007-2011 skupiono się głównie na profilaktyce oraz kampaniach informacyjnych,
realizowanych m.in. za pośrednictwem programów „Wyobraźnia, Twój Wybór i Szansa”,
”Wróć bez HIV” czy też organizacji konkursu wojewódzkiego wiedzy o AIDS pt.: „Żyję bez
ryzyka”. Głównym celem ww. przedsięwzięć było wdrażanie i rozwój modułów szkoleniowych
oraz organizacja kampanii medialnej ukierunkowanej na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży. W ramach profilaktyki prowadzono pracę z osobami
uzależnionymi, wśród których wiele cierpi na choroby towarzyszące zażywaniu narkotyków.
Objęto ich pomocą mającą na celu motywacje do zmiany oraz rozpoczęcia leczenia
w szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień. W roku 2007 podjęto się modernizacji bazy
lokalowej dla pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi, która w znaczący sposób
ułatwiła ww. działania. Warto również podkreślić aktywność organizacji pozarządowych,
które w sposób czynny włączyły się do realizacji zadań programu.
Ważnym działaniem w ramach programu było wsparcie działalności Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych z terenu województwa śląskiego poprzez zwiększenie dostępności do
anonimowych i bezpłatnych badań w kierunku zakażenia HIV oraz poradnictwa
okołotestowego.
W latach 2007 – 2011 Zarząd Województwa Śląskiego przeprowadzał otwarte konkursy ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień – przeciwdziałanie narkomanii. W ramach niniejszych
przedsięwzięć udzielono dotacji na realizację zadań obejmujących działania związane
z problematyką HIV/AIDS.
W latach 2007-2011 Zarząd Województwa Śląskiego udzielał dotacji dla samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest
Województwo Śląskie, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Jednym
z zakładów, który otrzymał dotację był Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, który prowadzi
leczenie osób uzależnionych, w tym nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS w Poradni Terapii
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień.
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Rok
2007

2008
2009
2010
2011

Wykaz dotacji udzielonych Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie
w latach 2007-2011
Nazwa zadania
Przyznana
kwota dotacji
Rozwój
i
modernizacja
bazy
lokalowej
dla
pracy 39 659,00 zł
psychoterapeutycznej z pacjentami uzależnionymi od substancji
psychoaktywnych i współuzależnionymi
Doposażenie Poradni Terapii Uzależnień
11 400,00 zł
Doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od Substancji 50 000,00 zł
Psychoaktywnych i Współuzależnień
Doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od Substancji 15 200,00 zł
Psychoaktywnych i Współuzależnień
Rozwój i modernizacja bazy materialnej Poradni Terapii 30 265,00 zł
Uzależnień od substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień
będącej komórką organizacyjną Szpitala w związku z jej
rozbudową

Ponadto w 2008 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
współpracował z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy
opracowaniu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010”.
Głównym celem programu było ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym
problemów społecznych i zdrowotnych. Program zawierał diagnozę przedstawiającą skalę
rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w województwie śląskim oraz
problemów z tym związanych, w tym zakażenia HIV wśród osób stosujących dożylne środki
psychoaktywne.
W 2011r. opracowano „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20112016”, który został przyjęty uchwałą Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
14 lutego 2011r.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
na lata 2007 – 2011 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizował działania
w zakresie pierwszego obszaru tematycznego dotyczącego profilaktyki zakażeń HIV.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił wsparcia finansowego Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu w Olsztynie na
realizację następujących zadań:
- zorganizowano na terenie województwa olimpiady i konkursy związane
z problematyką HIV/AIDS, działaniem objęto 20 214 osób (uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
- zorganizowano w województwie warmińsko-mazurskim akcje poboru krwi mające na celu
pozyskanie nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji prowadzono kampanie
edukacyjno-informacyjne oraz przebadano w kierunku HIV/AIDS 13 272 osoby.
Samorząd Województwa dofinansował w kwocie 6 000 zł nowo utworzony Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny w Ełku z przeznaczeniem na wyposażenie.
Ponadto na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego zamieszczane są informacje o trwających kampaniach społecznych, które
stanowią główny element działań profilaktycznych. Z okazji Światowego Dnia AIDS 1 grudnia, zawsze co roku zamieszczona jest na stronie internetowej czerwona kokardka
jako symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Poza tym prowadzona jest także
dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS do
podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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KUJAWSKO- POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
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LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

59

60

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Głównymi kierunkami działań w zakresie realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie łódzkim były:
1) działania edukacyjne, w formie warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS, wśród
różnych grup społecznych, przede wszystkim dla służb mundurowych, pracowników
socjalnych i oświaty, studentów, uczniów szkół ponadgminazjalnych,
2) organizacja Obchodów Światowego Dnia AIDS,
3) organizacja wojewódzkiego konkursu na plakat i zakładkę z hasłem ostrzegającym
młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych,
4) wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV i ich bliskich,
5) organizacja kampanii informacyjnej – opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób podejmujących ryzykowne
zachowania.
W omawianym okresie z zajęć edukacyjnych skorzystało ogółem 6.999 osób (w tym:
122 pracowników służb mundurowych, 143 pracowników oświaty, 141 osób używających
substancje psychoaktywne, szczególnie przyjmowane drogą iniekcji, 5842 uczniów szkół
ponadgminazjalnych, 547 studentów oraz 204 pracowników socjalnych). Wsparcie
psychologiczne otrzymało 11 osób żyjących z HIV. Natomiast w Obchodach Światowego Dnia
AIDS w województwie łódzkim, wraz z konkursem na plakat i zakładkę, wzięło udział ogółem
3.966 osób. Ponadto w ramach organizacji kampanii informacyjnej rozprowadzono
w miejscach przebywania młodzieży (szkoły, uczelnie, puby, dyskoteki, kluby) 2.000 ulotek
o tematyce dotyczącej ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych
ryzykownymi zachowaniami oraz 40.000 zakładek z hasłem ostrzegającym młodzież przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych, skutkujących zakażeniem wirusem HIV. Dodatkowo
w 2007 r. w prasie ukazały się 23 artykuły, wyemitowano 4 audycje radiowe
i przeprowadzono 2 wywiady telewizyjne z organizatorami konkursu na plakat dla młodzieży
„Młodzież z AIDS”.
W latach 2007-2011 zadania wynikające z Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV realizowane były we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, na których wykonanie z budżetu Wojewody Łódzkiego wydatkowano środki
finansowe w ogólnej wysokości 308.721,16 zł.
Jak wynika z informacji przekazywanych przez organizacje pozarządowe, prowadzenie
warsztatów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS jest oczekiwane przez różne grupy społeczne
i wysoko oceniane jako działania edukacyjne.
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MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z 9 stycznia 2012 r., znak: MZ-ZP-P-078-225111/MK/12, dot. przygotowania i przedłożenia informacji na temat działań podejmowanych
w zakresie HIV/AIDS w latach 2007-2011, uprzejmie informuję, iż w latach 2007-2009
realizacją założeń polityki zdrowotnej państwa wynikających z obowiązujących aktów
prawnych (w tym HIV/AIDS) zajmowało się Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Krakowie. Na mocy Zarządzenia Nr 217/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2009
r., Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie z dniem 1 stycznia 2010 r. weszło
w struktury organizacyjne Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, który przejął zadania z zakresu polityki zdrowotnej państwa,
w tym realizację działań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS.
W latach 2007-2008 Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie
zaplanowało, lecz nie zrealizowało zadań związanych z Harmonogramem Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 ze względu na
ograniczenia finansowe jednostki. W 2009 r. działania prowadzone przez MCZP w zakresie
problematyki HIV/AIDS miały charakter organizacyjny i obejmowały: wsparcie merytorycznoadministracyjne Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego działającego przy Lekarskiej Poradni
Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Krakowie, udział w Ogólnopolskiej
Kampanii „Wróć bez HIV” poprzez kolportaż materiałów informacyjno-reklamowych wśród
pracowników administracji publicznej województwa małopolskiego, zebranie informacji
ankietowych o stanie i sposobie wdrażania „Rekomendacji grupy ekspertów powołanych
przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV” oraz skali i potencjalnych trudności
związanych z ich wdrażaniem. Materiał zbiorczy, opracowany w oparciu o informacje
otrzymane od konsultantów wojewódzkich z Małopolski, przekazano do Departamentu
Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
W latach 2010-2011 Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie realizował obowiązujący Harmonogram Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na miarę posiadanych środków
finansowych i możliwości kadrowych. Działania miały głównie charakter informacyjnoedukacyjny i skierowane były do ogółu społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej.
Tą drogą mieszkańcy Małopolski uzyskali informacje na temat: ogólnopolskich kampanii
społecznych tj. „Wiedza ratuje życie” i „Zrób test na HIV”, punktów konsultacyjnodiagnostycznych wykonujących anonimowe i bezpłatne testy HIV, jak również bazy zakładów
świadczących usługi w zakresie leczenia ARV. Materiały edukacyjno-informacyjno-reklamowe
otrzymane z Krajowego Centrum ds. HIV/AIDS przekazano podmiotom działalności
leczniczej, organizacjom pozarządowym, pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz do Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto
Wydział Polityki Społecznej zachęcał jednostki samorządu terytorialnego do organizowania
obchodów Światowego Dnia AIDS, a pracownicy merytoryczni Wydziału brali udział
w konferencjach/spotkaniach z tematu HIV/AIDS organizowanych na terenie kraju, jak
również byli współorganizatorami konferencji w omawianym zakresie.
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Do sukcesu realizacji Harmonogramu Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016 wskazane jest włączenie się wszystkich
podmiotów w nim zawartych. Każde zadanie umieszczone w Harmonogramie ważne jest
z punktu widzenia walki z epidemią HIV/AIDS i jako takie powinno być realizowane
w kolejnych latach. Budzi jednak niepokój brak środków finansowych na realizację tych
zadań. Koniecznym wydaje się zagwarantowanie dla realizatorów programu, w tym także
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, odpowiednich środków finansowych,
w celu skutecznego realizowania zadań wynikających z Harmonogramu.
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MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Rok 2007 - zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego:
· opracowanie i zaprezentowanie 3 modułów szkoleniowych na temat HIV/AIDS
8 studentom odbywającym praktyki w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego;
· wydanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
i rozpowszechnienie 110 tys. ulotek „Pokusy w podróży” oraz 60 tys. ulotek „Wakacji
czas” wiekowanej do młodzieży licealnej, ulotki zostały podzielone pomiędzy Oddziały
Terenowe Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego i przekazane zakładom opieki
zdrowotnej. (2500 ulotek „Pokusy w podróży rozpowszechnione przez OT w Płocku
do zakładów opieki zdrowotnej, 1000 przez Oddział w Warszawie);
· udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej informacji nt. placówek
świadczących pomoc osobom żyjącym z HIV i ich rodzinom.
Rok 2008 - zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego:
zadania realizowane w ramach Kampanii „Ryzykochania”, kampania zainicjowana została
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego
oraz Stowarzyszenie Manko we współpracy z Politechniką Warszawską, Szkołą Główną
Handlową, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Akademią
Wychowania Fizycznego, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Ciechanowie, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku,
Politechniką Warszawską Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, uzyskała patronaty honorowe 14 instytucji,
7 partnerów, 4 partnerów medialnych, 12 patronów medialnych i 2 sponsorów:
· zorganizowanie 2 konferencji prasowych (15.05.2008 i 21.11.2008). W konferencji
prasowej z dn. 15.05.2008 uczestniczyło 4 dziennikarzy z 21 mediów, materiały
ukazały się w 11 tytułach prasowych, 8 stacjach radiowych, 3 kanałach telewizyjnych
i 64 stronach internetowych;
· zorganizowanie 3 flashmobów (15.05.2008) w Płocku, Ciechanowie i Warszawie –
70 uczestników flashmoba;
· zorganizowanie 3 stoisk promocyjno-informacyjnych w trakcie juwenaliów
w Warszawie (17.05.2008, 600 odwiedzających stoisko w Warszawie), Mławie
i Płocku;
· zorganizowanie seminarium dla studentów i pracowników administracji rządowej
i samorządowej nt. profilaktyki HIV/AIDS we współpracy z Fundacją Edukacji
Społecznej z udziałem 24 osób (10.12.2008);
· zorganizowanie ogólnopolskiego Konkursu Krótkich Form Filmowych „Sztuka przeciw
HIV” – 3 zgłoszone prace do konkursu;
· rozpowszechnienie 600 sztuk plakatów, 65000 broszur, 62000 ulotek i 10000
ołówków za pośrednictwem uczelni wyższych, akademików studenckich oraz podczas
juwenaliów. Brak szczegółowych wykazów, w jakich ilościach te materiały zostały
przekazane;
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·

zawarcie Porozumienia nr 419/ZD.WPZ.II/08 w dn. 1 grudnia 2008 roku w sprawie
powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV między Województwem Mazowieckim,
Wojewodą Mazowieckim i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Zadania pozostałe:
· udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej informacji nt. placówek
świadczących pomoc osobom żyjącym z HIV i ich rodzinom.
Rok 2009 – zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego:
zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Nr 419/ZD.WZP.II/08) w ramach kampanii
„Ryzykochania”:
· zorganizowanie wspólnie z Urzędem Miasta st. Warszawy i Społecznym Komitetem
ds. AIDS 5 warsztatów dot. profilaktyki HIV dla 93 studentów: Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego;
· zorganizowanie stoiska promocyjno-informacyjnego w trakcie juwenaliów
warszawskich (16.05.2009);
· kampania „Ryzykochania” realizowana była na terenie województw: mazowieckiego,
łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego –
za realizację Kampanii w innych województwach odpowiedzialna była Społeczna
Agencja PR SAPR;
· utworzenie przez Agencję PR SAPR strony internetowej: http://www.ryzykochania.pl/
pozostałe zadania realizowane w ramach prac Zespołu:
· udział w Komisji Konkursowej oceniającej prace w konkursie na zakładkę do książki
z hasłem promującym profilaktykę HIV pt.: „Wiem, jak unikać zakażenia HIV”
organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
· udział w pracach Zespołu oceniającego testy z olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS,
zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
Zadania pozostałe:
· udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej informacji nt. placówek
świadczących pomoc osobom żyjącym z HIV i ich rodzinom.
Rok 2010 – zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego (połączenie z dniem 1 stycznia 2010 roku Mazowieckiego Centrum Zdrowia
Publicznego z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na podstawie Zarządzenia nr 246
Wojewody Mazowieckiego z dn. 9 września 2009 roku w sprawie połączenia Mazowieckiego
Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 148,poz. 4485)).
Zadania realizowane w ramach Forum Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim:
· zorganizowanie 4 spotkań Forum Zdrowia z udziałem Społecznego Komitetu ds. AIDS,
Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „ Bądź z nami”;
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·

Współorganizacja Pikniku "Wolski Korowód” z Urzędem Dzielnicy Wola (26.09.2010),
na którym Społeczny Komitet ds. AIDS, Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „
Bądź z nami” rozpowszechniło wśród uczestników Pikniku około 2000 sztuk ulotek
udostępnionych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Zadania pozostałe:
· umieszczenie na stronie internetowej materiału dotyczącego projektu H-Cube;
· udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej informacji nt. placówek
świadczących pomoc osobom żyjącym z HIV i ich rodzinom;
· zorganizowanie wspólnie z Społecznym Komitetem ds. AIDS seminarium dla
pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców pn.: „Społeczne i medyczne aspekty
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS” z udziałem 7 uczestników.
Rok 2011 – zadania realizowane przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego:
Zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Nr 419/ZD.WZP.II/08):
· przekazanie 5244 sztuk materiałów informacyjno-edukacyjnych do Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie;
· Udział w Komisji Konkursowej oceniającej prace w konkursie na plakat z hasłem
promującym profilaktykę HIV pt.: ”Włącz wiedzę, wyłącz stereotypy” organizowanym
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Zadania realizowane w ramach Forum Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim:
· zorganizowanie 4 spotkań Forum Zdrowia z udziałem
· współorganizacja Pikniku "Na Wolę po Zdrowie" (05.05.2011) z udziałem Fundacji
Edukacji Społecznej, Stowarzyszenia wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z nami”;
· zorganizowanie pikniku „Zdrowe Mazowsze” (01.10.2011) z udziałem Fundacji
Edukacji Społecznej, Stowarzyszenia Lambda, Ogólnopolskiej Sieci Osób Żyjących
z HIV/AIDS – Sieć Plus, Grupy edukatorów seksualnych „Ponton”, Zjednoczenia na
rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”.
Zadania pozostałe:
· powołanie w dniu 15 lipca 2011 roku Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim
(Zarządzenie Nr 331 Wojewody Mazowieckiego);
· udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej informacji nt. placówek
świadczących pomoc osobom żyjącym z HIV i ich rodzinom.
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OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w latach 2007-2011 kształtowały się
corocznie od 10 000 zł do 13 500zł. Zadania realizowane samodzielnie lub wspólnie
z Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi obejmowały m.in. cykle szkoleń i warsztatów
z zakresu wiedzy o HIV/AIDS kierowane do wybranych grup docelowych: młodzieży
ponadgimnazjalnej, wychowanków Ochotniczego Hufca Pracy, pedagogów szkolnych,
pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszą się
powiatowe konkursy wiedzy o HIV/AIDS, w których nagrody dla laureatów były finansowane
również z budżetu wojewody. Kampanie medialne prowadzone wspólnie z pracownikami
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu dla studentów uczelni opolskich
były dużym wyzwaniem, niemniej z uwagi na częste zmiany osób odpowiedzialnych za
realizację tego zadania wcześniej w Opolskim Centrum zdrowia Publicznego a następnie
w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie są kontynuowane.
Akcje informacyjne nt. działalności punktu konsultacyjno-diagnostycznego spowodowały
wzrost liczby osób poddających się testowaniu. Materiały informacyjne otrzymywane
z Krajowego Centrum AIDS w tym dla pakiety dla mediów umożliwiają zapoznać się ogółowi
społeczeństwa z tym problemem. Zaangażowanie pracowników Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych, wychowawców szkolnych zasługują szczególnie na uznanie
przy organizowaniu działań edukacyjnych m.in. w formie grup teatralnych przedstawiających
problemy osób żyjących z HIV. Organizowane wspólnie konferencje tematyczne na które
zapraszane są grupy młodzieży umożliwiają jej zdobycie wiedzy od autorytetów w tym
zakresie.
Należy podkreślić, iż bez środków finansowych nie byłoby możliwe prowadzenie wielu działań
edukacyjno-profilaktycznych. Pomimo podejmowanych prób nie udało się nam przekonać
biur pośrednictwa pracy do zainteresowania materiałami informacyjnymi dla osób
podejmujących pracę za granicą.
Współpraca w ramach wojewódzkiego zespołu pozwala na skoordynowanie wielu działań
w tym zakresie. Za cenną inicjatywę należy uznać podjęte działania przez Konsultanta ds.
Chorób Zakaźnych Panią Dr Wiesławę Błudzin umożliwiające rozpoczęcie w październiku
2011r. w ramach oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu leczenia osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS.
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PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W nawiązaniu do pism Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Centrum ds. AIDS w sprawie
podsumowania działań w zakresie HIV/AIDS uprzejmie informujemy, że działalność
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie koncentrowała się przede wszystkim na
młodzieży szkolnej.
Pierwszą z grup docelowych stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz studenci czyli osoby potencjalnie najbardziej narażone na
zakażenie wirusem HIV z uwagi na stosunkowo niski stopień świadomości ryzykownych
zachowań. Rozwinęliśmy w tym zakresie współpracę z Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, Wojewódzkim Zespołem ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
Szczególny nacisk położony został na ogólnie pojętą edukację czyli tzw. „pogadanki” nt.
ryzykownych zachowań, jak również ich wpływu na nasze życie. Połączone to było
z dystrybucją materiałów informacyjnych o tematyce HIV/AIDS.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki włączał się także w organizację różnego rodzaju konkursów
plastycznych czy festiwali piosenek w poszczególnych środowiskach naszego regionu.
Równolegle prowadzone były akcje edukacyjno-informacyjne skierowane między innymi do
pracowników oświaty, pracowników służby zdrowia, służb mundurowych jak również
pracowników administracji rządowej i samorządowej.
Jako organ administracji rządowej włączaliśmy się w organizację na Podkarpaciu kampanii
społecznych, dystrybucję materiałów informacyjnych o tematyce HIV/AIDS oraz
wprowadzenie tej tematyki do odbywanych szkoleń i kursów poświęconych problematyce
profilaktyki medycznej.
W ostatnim okresie zaktywizowaliśmy Zespół ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS, który wypracowuje formy i metody działań w tym zakresie oraz koordynuje
przedsięwzięcia podmiotów zobowiązanych do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
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PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
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POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
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ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z dnia 1 marca
2011r., Nr 44, poz. 227) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach był realizatorem działań
w zakresie HIV/AIDS. W związku z powyższym w latach 2007-2011 zrealizowane zostały
następujące przedsięwzięcia:
1. Śląski Urząd Wojewódzki swoje zadania wykonywał głównie przez organizację
różnego rodzaju konferencji/szkoleń/warsztatów edukacyjnych o tematyce
HIV/AIDS oraz pokrewnej – skierowanej do różnych grup odbiorców:
·
rok 2007 – 9 konferencji, liczba odbiorców: 386 osoby;
·
rok 2008 – 4 konferencje; liczba odbiorców: 169 osoby;
·
rok 2009 – 5 konferencji, liczba odbiorców: 272 osoby;
·
rok 2010 – 3 konferencje;, liczba odbiorców: 137 osoby;
·
rok 2011 – 8 konferencji; liczba odbiorców: 400 osób.
Wśród grup odbiorców konferencji byli: pracownicy personelu medycznego,
pracownicy oświaty, pedagodzy, pracownicy socjalni, pracownicy służb mundurowych
/policja, straż miejska/; pracownicy administracji rządowej i samorządowej, uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Przeprowadzenie konkursów dla młodzieży o tematyce HIV/AIDS: konkurs
plastyczny „Nie daj szansy AIDS”, 2 Wojewódzkie Konkursy Wiedzy o AIDS
w kategorii multimedialnej „Żyję bez ryzyka” /2007 i 2008 rok/.
3. Udział i czynne włączenie się w realizację kampanii multimedialnych
organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w tym: kampania „W życiu jak
w tańcu, każdy krok ma znaczenie”; „Wróć bez HIV”, „Daj szansę swojemu
dziecku. Nie daj szansy AIDS”, „Wiedza ratuje życie” oraz „Zrób test na HIV”.
4. Działalność wydawnicza – wydanie pt. „Choroby końca XX i początku XXI wieku –
AIDS iWZW” oraz „Choroby XXI wieku – AIDS/WZW”.
5. Dystrybucja materiałów informacyjno-szkoleniowych adresowanych do różnych
grup docelowych.
6. Prowadzenie działu HIV/AIDS w ramach strony internetowej Wydziału Nadzoru
nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
- strona zawiera podstawowe informacje z zakresu aspektów prawnych,
epidemiologicznych, wiedzy merytorycznej, informacji prasowych z zakresu
HIV/AIDS. Ponadto możliwości leczenia, wykonywania testów, adresy instytucji
działających w zakresie profilaktyki i leczenia HIV/AIDS.
7. Opracowywanie gromadzonych danych dotyczących sytuacji epidemiologicznej
HIV/AIDS w Polsce, z uwzględnieniem województwa śląskiego.
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WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Podsumowanie działań w zakresie HIV/AIDS zrealizowanych przez Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie w latach 2007-2011 w ramach zadań Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
I. Obszar tematyczny: Profilaktyka zakażeń HIV (profilaktyka pierwszorzędowa)
A. bezpośrednia, skierowana do:
- ogółu społeczeństwa
1. Realizowano kampanię „Wróć bez HIV”.
2. Nawiązano współpracę z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja), zamieszczano
różnorodne informacje, emitowano wywiady i spoty.
3. Pozyskiwano i finansowano ze środków własnych zakup i wydruk materiałów
informacyjnych i różnorodnych gadżetów, w celu dystrybucji wśród społeczeństwa.
4. Przekazywano do szpitali różnorodne materiały informacyjne dla pacjentów.
- młodzieży uczącej się i studiującej
1. Kampania „Dlaczego Stop Narkotykom” - pakiety multimedialne i konspekty
do rozpowszechnienia w szkołach, obejmujące tematykę narkomanii i zakażeń wirusem HIV.
2. Kampania „RyzyKochania” - zakup ulotek i gadżetów, 2 eventy na uczelniach wyższych.
3. Nawiązano współpracę z mediami uniwersyteckimi (prasa, radio) - zamieszczano
różnorodne informacje, emitowano wywiady i spoty, przeprowadzano konkursy z nagrodami.
4. Podczas Juwenaliów Olsztyńskich, corocznie organizowano kampanie informacyjnoedukacyjne, stoisko, rozdawano materiały, gadżety, przeprowadzano konkursy, zatrudniano
edukatora w zakresie HIV/AIDS, rozwieszano plakaty i banery.
5. Pozyskiwano a także finansowano ze środków własnych zakup i wydruk materiałów
informacyjnych i różnorodnych gadżetów w celu dystrybucji wśród młodzieży i studentów.
6. Dwukrotnie przeprowadzono wśród studentów ankietę dotyczącą tematyki HIV/AIDS.
- kobiet w wieku prokreacyjnym, kobiet ciężarnych i planujących ciążę
1. Realizowano kampanię „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”.
2. Emitowano w mediach spoty telewizyjne skierowane do kobiet ciężarnych.
3. Przekazywano materiały edukacyjne w zakresie HIV/AIDS do szkół rodzenia, szpitali,
położnych POZ, w celu dystrybucji wśród kobiet.
B. pośrednia, skierowana do:
- pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników oświaty
1. Zorganizowano 1 konferencję i 1 szkolenie dla lekarzy POZ, stomatologów, ginekologów,
położnych oraz konferencje szkoleniowe dla: pielęgniarek szkolnych (2), pedagogów
szkolnych, pracowników socjalnych. Przekazano materiały, podręczniki.
2. Przesyłano do szpitali, konsultantów, laboratoriów diagnostycznych ważne informacje,
zamieszczano komunikaty i informacje na stronie internetowej.
3. Przekazywano do szpitali i pracowników służby zdrowia materiały informacyjne, dotyczące
m.in. postępowania poekspozycyjnego i zwiększające wiedzę o HIV/AIDS.
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II. Obszar tematyczny: Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich (profilaktyka drugorzędowa)
B. pośrednia
1. Zorganizowano 1 konferencję i 1 szkolenie dla lekarzy POZ, stomatologów, ginekologów,
położnych oraz konferencje szkoleniowe dla: pielęgniarek szkolnych (2), pedagogów
szkolnych, pracowników socjalnych. Przekazano materiały, podręczniki.
2. Wywiady w mediach.
W 2007 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał Wojewódzki Zespół ds. Realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Ponadto z inicjatywy
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego utworzono w Ełku PKD.
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WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W związku z Realizacją Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV opracowanym na lata 2007 – 2011, Wydział Polityki Spolecznej WUW w Poznaniu
przeprowadził w ciągu 4 lat wiele działań profilaktycznych, skierowanych dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego. Włączaliśmy się w ogólnopolskie, społeczne, multimedialne
kampanie przeznaczone dla różnych grup odbiorców. Początkowo zajmowaliśmy się
kolportażem elementów edukacyjnych, przekazanych do urzędu z Krajowego Centrum, jak
i drukowanych ze środków własnych (kalendarze, ulotki, plakaty).
Kolejnym działaniem szczególnie ważnym dla województwa, było zlecenie w 2009 r., druku,
wyklejenia i ekspozycji 56 billboardów z trzema kreacjami kampanii. Dwutygodniowa,
sierpniowa ekspozycja miała na celu zachęcić szczególnie młode, aktywne osoby do
wykonania testu w kierunku HIV. Ponieważ kreacje kampanii pt. „Wróć bez HIV” wywołały
ogólne zainteresowanie, w ramach finalizacji, zaplanowano dla ogółu społeczeństwa,
wykonanie anonimowych i bezpłatnych testów na obecność przeciwciał anty- HIV. Wykonano
ok 530 testów. Jednocześnie od 2008 – 2011 r., był wspierany finansowo jedyny
w Wielkopolsce Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny, działający przy Stowarzyszeniu
Profilaktyki Społecznej SEDNO w Poznaniu. Dotacje przekazywane dla SEDNA, pozwoliły
rozszerzyć działalność punktu o dodatkowe godziny w ciągu kolejnych lat i stworzyć większe
możliwości badań oraz poradnictwa okołotestowego. Wg doradców Sedna, wiele osób
badających się, powraca z zagranicy, gdzie przebywali w celach zarobkowych; dotyczy to
zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku do ok 35 lat. pozytywnym zjawiskiem zgłaszające się
pary, które wcześniej miały innych partnerów i przed podjęciem decyzji o współżyciu
seksualnym decydują sie na wykonanie badania w kierunku HIV; z badań również korzysta
coraz więcej kobiet w ciąży. Jednak dużą część stanowią klienci o orientacji homoseksualnej.
Jednocześnie Wojewoda Wielkopolski objął honorowym patronatem konkurs plastyczny dla
gimnazjalistów z województwa wielkopolskiego, dotyczący profilaktyki HIV/AIDS,
organizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu.
W przeciągu czterech lat dofinansowywano finał konkursu, poprzez zakup nagród
i upominków, dla laureatów I, II i III miejsca, oraz dla szkół, które ich przygotowały, a także
dla trzech uczniów wyróżnionych w konkursie.
W latach 2010 – 2012 zorganizowano cykl szkoleń w zakresie zdrowia psychicznego,
bezpieczeństwa i HIV. Jednodniowe warsztaty szkoleniowe zostały przeznaczone dla
pracowników socjalnych, pracowników oświaty, ochrony zdrowia, służb mundurowych, oraz
zainteresowanych tematyką szkoleń. Szkolenia przeprowadził Społeczny Komitet ds AIDS
(SKA), z siedzibą w Warszawie.
Ponadto w ubiegłym roku przekazaliśmy dotację na realizację zadania: pt. „Poprawa jakości
życia i funkcjonowania osób zakażonych HIV/chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich, poprzez
zapewnienie im pomocy psychologicznej”.
Rok 2011 zakończyliśmy utworzeniem przez Wojewodę, Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012 – 2016.
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ZACHODNIOPORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W latach 2007-2011 Wojewoda Zachodniopomorski corocznie przyjmował Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. Na podstawie tego Programu w trybie otwartego
konkursu ofert zlecano organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego
w zakresie HIV/AIDS. Wśród realizowanych programów były m. in.:
·
„Kobieta a AIDS –seminarium ogólnopolskie dla kobiet seropozytywnych”
realizowane przez Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU’ w Szczecinie. Udział
w seminariach i warsztatach prowadził do integracji środowiska kobiet żyjących
z HIV/AIDS, przełamania barier nietolerancji społecznej i przełamywania
stereotypów kreowanych przez społeczeństwo. Niezwykle istotna była również
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów,
·
„Nic o nas bez nas – wsparcie dla osób seropozytywnych” realizowane przez
Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” w Szczecinie. Program adresowany do osób
świeżo zakażonych lub tych, które o swoim statusie serologicznym dowiedziały się
niedawno, a także osób najuboższych oraz samotnych matek z dziećmi. Ma na celu
integrację osób seropozytywnych, wsparcie psychiczne dla zakażonych
i wolontariuszy, którzy wspierają osoby zakażone lub chore. Profilaktyka
i prewencja, nabycie umiejętności znajdowania i dbania o swój czas relaksu
i wypoczynku, wskazanie na możliwość aktywizacji zawodowej i społecznej,
·
Ciąża bez HIV – bezpieczne macierzyństwo” realizowane przez Polskie Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Szczecinie. Zadanie obejmowało
anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań wykrywających zakażenia HIV wśród
kobiet w ciąży oraz planujących ciąże, a także mężczyzn potencjalnych ojców. Uczy
odpowiedzialności za dziecko w kontekście podejmowanych decyzji, w tym
ryzykownych zachowań związanych z możliwością zakażenia HIV. Dodatkowo
poprzez dystrybucję ulotek dociera do dużej części społeczeństwa celem
propagowania anonimowego i bezpłatnego testowania a-HIV.
Pozostałe programy obejmowały działania informacyjno-profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS.
Wojewoda Zachodniopomorski był również organizatorem i uczestnikiem wielu kampanii
społecznych. Jedną z nich była kampania „Wirus w białym kołnierzyku, która była skierowana
do pracodawców. Urząd włączał się również we wszystkie kampanie organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS. W 2011 r. zorganizowano konferencję prasową dotyczącą
kampanii „ Zrób test na HIV”.
W Urzędzie odbywały się również szkolenia z profilaktyki HIV/AIDS dla służb mundurowych
ze szczególnym uwzględnieniem na ekspozycję zawodową i opracowano materiały
edukacyjne, które wydrukowano i rozdystrybuowano w województwie zachodniopomorskim.
Wszystkie zadania były opisywane w sposób szczegółowy w corocznych sprawozdaniach
z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania zakażeniom HIV na lata
2007-2011 r.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
WE WROCŁAWIU
Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu
województwa dolnośląskiego realizując zadania Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2007-skupiali się nad działaniami informacyjnoedukacyjnymi w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS adresowanymi do różnych grup docelowych.
Za pomocą różnorodnych metod oraz form przekazu m.in. szkoleń dla wielu grup
zawodowych (pracownicy oświaty, służby zdrowia, socjalni, służb mundurowych). Szczególne
zainteresowanie wzbudzały szkolenia prowadzone metodami aktywizującymi młodzieżowych
liderów zdrowia, młodzieży akademickiej wzmocnione przedstawieniami opracowanymi na
bazie scenariusza z I Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”
m.in. „Z tarczą”, „ Miss HIV” w wykonaniu „Teatru Zielona Latarnia” we Wrocławiu.
Prowadzono liczne wykłady, prelekcje, pogadanki prezentacje multimedialne podczas których
popularyzowano wiedzę nt. HIV/AIDS. W trakcie realizacji poszczególnych edycji
programowych z zaangażowaniem promowano testowanie w kierunku HIV wśród
społeczności lokalnej za pomocą środków przekazu radia ,prasy, telewizji jak również
podczas imprez środowiskowych w zorganizowanych punktach informacyjno-konsultacyjnych
w lokalach użyteczności publicznej (m.in. kinach, placówkach oświatowych, służby zdrowia,
uczelniach wyższych, zakładach karnych). Dzieci i młodzież ze szkół wszystkich poziomów
kształcenia zdobywała i ugruntowywała swoją wiedzę dotyczącą problematyki HIV/AIDS
w czasie organizowanych olimpiad, licznych konkursów wiedzowych oraz plastycznych m.in.
pod hasłem ,,O życiu decydują chwile” oraz ,,Stop AIDS -Stop HIV”. Zagadnienia dotyczące
profilaktyki HIV/AIDS stanowiły obszerne elementy bloków tematycznych w realizowanych
programach edukacyjnych/autorskich/lokalnych np.„ Promocja Zdrowia w Sztuce Teatralnej
Dziecięcej i Młodzieżowej - Wybieram Zdrowie” oraz program „Razem przeciw zagrożeniom”
na terenie powiatu wałbrzyskiego. Podczas wielu konkursów w placówkach oświatowowychowawczych uczniowie sami przygotowywali prezentacje multimedialne oraz spektakle
teatralne, które następnie zostały zaprezentowane rówieśnikom i społeczności lokalnej na
terenie woj. dolnośląskiego. W dobre praktyki realizacji treści programowych Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2007-2011 na terenie
woj. dolnośląskiego wpisały się Przeglądy Sztuk Teatralnych m.in. ogromne zainteresowanie
budził Przegląd Sztuk Teatralnych organizowany od wielu lat przez Powiatową Stację
Sanitarną-Epidemiologiczną w Wołowie w wołowskim Domu Kultury oraz Festiwal „Promocja
zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej – Wybieram Zdrowie” zorganizowany
z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu w Teatrze
Dramatycznym
w Wałbrzychu w którym uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W czasie realizacji programu prowadzono systematyczną dystrybucję
głównie do placówek oświatowo- wychowawczych, służby zdrowia materiałów informacyjno
–edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS otrzymanych z Krajowego Centrum ds. AIDS.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY
Zasadnicze działania
1. Narady z przedstawicielami instytucji współpracujących na poziomie
wojewódzkim i powiatowym (m.in. Pełnomocnikiem Wojewody ds. Uzależnień
i HIV/AIDS, Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddz. Bydgoszcz,
Stowarzyszeniem „Razem” w Toruniu, władzami samorządowymi, ZOZ, placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi, zakładami karnymi, lokalnymi mediami, itp.)
2. Szkolenia różnych odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem:
· młodzieżowych liderów zdrowia (źródło dofinansowania: władze samorządowe - ok.
10.000zł.): 2007-2011
· osób zarządzających referatami Straży Miejskiej w Bydgoszczy: 2007r.
· policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy: 2008/2009
· nauczycieli wychowania przedszkolnego, różnych typów szkół, pedagogów: 2007-2011
· osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy: 2010/2011
3. Realizacja przedsięwzięć (konferencje prasowe, emisje spotów TV i radiowych,
publikacje w prasie, szkolenia, narady, akcje informacyjno-edukacyjne: m.in. w szkołach
wyższych, siedzibach instytucji współpracujących, siedzibach PIS na terenie województwa,
wystawy materiałów promujące zagadnienia kampanijne) służących nagłośnieniu idei
kampanii medialnych takich jak:
· W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie: 2007 (źródło dofinansowania: władze
samorządowe - 10.300zł.)
· Wróć bez HIV: 2008/2009
· Wiedza ratuje życie: 2010/2011
· Zrób test na HIV: 2011/2012
· Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS: 2007-2010 (kontynuacja kampanii
na poziomie wojewódzkim w 2011r.)
4. Olimpiady/ konkursy:
· Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS w Tucholi adresowana do szkół gimnazjalnych:
2007-2011
· Olimpiada wiedzy o Zdrowiu w Bydgoszczy zawierająca blok zagadnień dot. profilaktyki
HIV/AIDS,
adresowana do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 2007-2011
· konkurs na prezentację multimedialną „Oblicza AIDS” w Brodnicy adresowany do szkół
ponadgimnazjalnych: 2008
· wojewódzki konkurs na plakat opatrzony hasłem zachęcającym do podejmowania
bezpiecznych zachowań pn. „Nie ryzykuję! Chronię swoje zdrowie”: 2010/2011
5. Wojewódzka akcja organizowana na okoliczność Światowego Dnia AIDS na
Starym Rynku w Bydgoszczy (przed Bazylijką św. Vincentego a`Paulo w 2009r., przy
Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w 2010r.) pn. „Czerwona kokardka”; przy ułożonej ze
zniczy kokardce pracownicy PIS i studenci IFMSA Poland Oddz. Bydgoszcz systematycznie
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6.

7.

8.

9.

10.

od wielu lat oddają cześć osobom zmarłym na AIDS, a mieszkańców zachęcają do rozmów
i wręczają zainteresowanym mate-riały informacyjno-edukacyjne: 2007-2011
Wojewódzka akcja letnia „Bezpieczne wakacje” realizowana na terenie placówek
letniego wypoczynku, szkół prowadzących półkolonie (prelekcje, pogadanki, punkty
ekspozycji materiałów wizualnych, konkursy, projekcje filmów, itp.: 2007-2011
Konferencje naukowo-szkoleniowe nt. profilaktyki HIV/AIDS w Centrum
Konferencyjnym w Toruniu (2007, 2009, 2011) oraz w Szkole HumanistycznoEkonomicznej we Włocławku pn. „Ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi XXI wieku”:
2008
Przedsięwzięcie edukacyjne „Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS” realizowana na
terenie przedszkoli i szkół podstawowych w Brodnicy w oparciu o materiały z Krajowego
Centrum ds. AIDS (książeczki „Mali przyjaciele” i kolorowanki): 2008-2011
Promowanie programów edukacyjno-wychowawczych - promowanie podręcznika
„Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży
szkolnej” ora projektu edukacyjnego pn. „Bez Ryzyka” G. Węglarczyk wśród dyrektorów
szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych
Wypożyczanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS (publikacje, filmy, płyty CD) nauczycielom, pedagogom, personelowi
medycznemu, wychowawcom internatów, wychowawcom zakładów karnych, studentom
i innym osobom zainteresowanym powyższą tematyką
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W LUBLINIE
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie w ramach realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2007 – 2011
podejmowała następujące przedsięwzięcia:
W obszarze 1 „Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV/AIDS”
Edukacją zorganizowaną w trybie roku szkolnego w formie szkoleń, warsztatów, wykładów
i prelekcji na bazie placówek nauczania – objęto 48 632 uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
Edukację młodzieży prowadzono poprzez zróżnicowane formy realizowane w związku
z obchodami Światowego Dnia AIDS, takie jak imprezy szkolne, apele, spektakle teatralne
i drobne inscenizacje obejmując 17 185 uczniów oraz olimpiady, konkursy wiedzy,
konkursy plastyczne angażując 8 473 uczniów.
Edukację grup zawodowych realizowano w sposób systematyczny podczas szkoleń
i warsztatów w ramach inicjatyw lokalnych obejmując łącznie 8962 osoby w tym:
pracowników służby zdrowia – 3095,
pracowników oświaty 1095,
fryzjerów, kosmetyczki 1136,
pracowników jednostek samorządowych -878,
osoby pozbawione wolności – 175,
studentów 2300
pracowników służb mundurowych -283;
Ogół społeczeństwa uświadamiano organizując punkty poradnictwa w których udzielano
instruktaży i porad dla 4991 osób oraz wykorzystując lokalne masowe imprezy w których
obok innych treści zdrowotnych uwzględniano profilaktykę zakażeń HIV/AIDS.
Państwowa Inspekcja Sanitarna
włączała się w organizację medialnych kampanii
społecznych najczęściej pozyskując do współpracy media lokalne dzięki którym udało się
dotrzeć do 1 320 539 osób. Partnerami w powyższych działaniach byli także właściciele,
klubów, kawiarni, dyskotek, hoteli, zajazdów, stacji benzynowych.
W medialne kampanie społeczne angażowało się 260 dziennikarzy, liczni ww partnerzy
- 4191.
Dzięki tak szerokiemu zaangażowaniu udało się dotrzeć z informacją nt. HIV/AIDS w formie
spotów, wywiadów i artykułów do 2 008 376 osób.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W GORZOWIE WLKP.
Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na terenie województwa
lubuskiego realizowany był przez pracowników pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej
Wojewódzkiej i 11 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych wśród:
- pracowników i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- studentów i personelu uczelni wyższych,
- przedstawicieli służb mundurowych (straży pożarnej, policji, straży miejskiej, służby
więziennej, poborowi),
- pracowników podmiotów leczniczych (pielęgniarki, stomatolodzy, ratownicy
medyczni),
- pracowników zakładów fryzjerskich i kosmetycznych,
- uczestników imprez masowych organizowanych na terenie województwa lubuskiego,
- społeczności lokalnej.

-

-

Partnerami w realizacji programu w latach 2007 – 2011 byli:
Wojewoda Lubuski,
Marszałek Województwa Lubuskiego,
Krajowe Centrum ds. AIDS,
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Kuratorium Oświaty w Gorzowie i Terenowe Zespoły Wizytatorów,
lokalne władze samorządowe, gminne komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych,
ośrodki pomocy społecznej, parafie,
szkoły realizujące Program, placówki letniego i zimowego wypoczynku, domy kultury,
biblioteki, świetlice,
podmioty lecznicze,
organizacje pozarządowe – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział
w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy
w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie „Monar”, Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
lokalne media,
firmy i prywatni sponsorzy.

W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją programu w latach 2007-2011 przeprowadzono
ogółem 322 kontrole w placówkach realizujących program oraz 30 wizytacji
w nadzorowanych PSSE.
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba
kontroli

66

70

52

66

68

81

Liczba
wizytacji
w PSSE

6

8

4

5

7

Tab.1. Działalność kontrolna pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach nadzoru
nad realizacją Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w
latach 2007-2011.
Zagadnienia profilaktyki zakażeń HIV realizowano poprzez:
1.1. Edukację bezpośrednią różnych grup odbiorców (organizacja szkoleń, narad
i konferencji):
- szkolenia dla przedstawicieli służb mundurowych – 4 szkolenia dla 78 osób,
- szkolenia dla pracowników służby zdrowia – 2 szkolenia dla 70 osób,
- szkolenia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych
– 16 szkoleń dla 129,
- szkolenia dla pracowników oświaty i wychowania (nauczyciele, pedagodzy szkolni,
wychowawcy pogotowia opiekuńczego, pracownicy domów dziecka, policyjnych izb
dziecka) – 10 szkoleń dla 178 uczestników,
- szkolenia dla uczestników kwalifikacji wojskowej – 78 szkoleń dla 2530 osób,
- szkolenia dla fryzjerów i kosmetyczek – 3 szkolenia dla 73 osób,
- konferencje popularno – naukowe – 3 konferencje dla 202 osób i prasowe – 4 dla
64 dziennikarzy,
- 174 warsztaty dla 2419 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 43 wykłady dla 2406 uczniów i studentów,
- 205 pogadanek dla 9509 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem kolorowanek i książeczek dla dzieci „Mali
przyjaciele”.
1.2. Włączanie się, w latach 2007 – 2011, w realizację ogólnopolskich kampanii społecznych
zainicjowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
1.3. Organizację obchodów Dnia Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS. W ramach
przedsięwzięcia, w latach 2009 - 2011 zorganizowano m.in.:
- 3 happeningi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp.,
- wystawę plakatów o tematyce HIV/AIDS dla uczniów powiatu nowosolskiego,
- sondaż uliczny wśród mieszkańców Gorzowa Wlkp.
1.4. Organizację obchodów Światowego Dnia AIDS. W ramach obchodów na terenie
województwa lubuskiego corocznie organizowano konkursy wiedzy i olimpiady dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzono szeroka kampanię
informacyjno-edukacyjną skierowaną do ogółu społeczeństwa. W latach 2007-2011
zorganizowano 29 konkursów dla 2747 uczniów, natomiast informacje dla ogółu
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społeczeństwa przekazywano w punktach informacyjno-edukacyjnych organizowanych
m.in. w centralnych punktach miast, ośrodkach sportów i rekreacji, na uczelniach
wyższych. Ogółem z porad skorzystało ok. 23000 odbiorców.
1.5. Działania edukacyjne podczas kolejnych edycji Festiwalu „Przystanek Woodstock”.
W wiosce festiwalowej, w latach 2007 – 2011, uruchamiano punkty informacyjnoedukacyjny prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej,
w których udzielono ok. 5000 porad. Ponadto prowadzono dystrybucję tematycznych
ulotek
i pakietów edukacyjnych. Ogółem w ciągu 5 lat realizacji przedsięwzięcia
oddziaływaniem objęto ok. 10000 uczestników Festiwalu rocznie.
1.6. Nagłośnienie tematyki profilaktyki HIV/AIDS w lokalnych mediach i na stronach
internetowych.

2007

2008

2009

2010

2011

Prasa

26

17

15

19

12

Radio

19

26

28

21

12

TV

14

17

19

11

6

Internet

25

37

35

38

36

Tab.2. Liczba opublikowanych tematycznych artykułów, wywiadów i audycji
1.7. Działania wzmacniające program:
- wojewódzki konkurs na spot telewizyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
(2008 rok),
- wojewódzki konkurs dziennikarski (2009 rok),
- otwarta debata dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nt. bezpieczniejszych
zachowań
w aspekcie HIV/AIDS, zorganizowana w 2010 r.
2. Pozyskane środki finansowe:
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego…………………….……………14 000,00
- Lubuski Urząd Wojewódzki ……………………………………………………….54 749,00
- Krajowe Centrum ds. AIDS……………………………………………………….100 173,00
- Lokalne władze samorządowe…...…………………………………………………19 954,09
- Prywatni sponsorzy ...………………………………………………………………..2 250,00
- Placówki nauczania i wychowania………………………………………….………….650,00
OGÓŁEM:………............191 776,09
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3. W latach 2007-2011 program „Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”
realizowany był na terenie województwa lubuskiego poprzez:
- programy edukacyjne dla młodzieży realizowane w szkołach gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych,
- działania edukacyjne wśród różnych grup zawodowych (pracownicy służby zdrowia,
oświaty i wychowania, przedstawiciele służb mundurowych, fryzjerzy i kosmetyczki),
- edukację ogółu społeczeństwa w ramach organizowanych kampanii medialnych.
W kolejnych latach programem objęto:
Rok

Liczba odbiorców

2007
2008
2009
2010
2011

43296
56370
37952
106395
107601

Odsetek ogółu
mieszkańców województwa
4,27
5,56
3,74
10,50
10,62

Jednocześnie każdego roku z informacji przekazywanych w lokalnych mediach
skorzystało ok. 150 tys. mieszkańców województwa.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ŁODZI
2007 rok.
W ramach Programu realizowano i koordynowano:
ü „Młodzież o AIDS” – wojewódzki konkurs na plakat dla młodzieży szkół gimnazjalnych
województwa łódzkiego, pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego –
najbardziej spektakularne wydarzenie 2007 roku.
Celem głównym było zmniejszenie ryzyka zakażeń HIV wśród młodzieży poprzez
podwyższenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS oraz świadomości, że unikanie zachowań
ryzykownych to najlepsza ochrona przed zakażeniem.
Konkurs realizowany we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. Do konkursu
przystąpiło 176 szkół gimnazjalnych, co stanowiło 40% wszystkich gimnazjów
w województwie łódzkim. Ogółem uczestniczyło w nim ok. 12000 uczniów /12,5%
wszystkich gimnazjalistów województwa łódzkiego/. Konkurs wieloetapowy – etapy
szkolne, powiatowe i finałowy etap wojewódzki. Najlepszy plakat wydrukowano
w ilości 300 sztuk i przekazano do szkół. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło
się 4 grudnia w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
ü Ogólnopolskie multimedialne kampanie społeczne – ok. 150 000 odbiorców /dane
szacunkowe/ „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie” i „Daj szansę swojemu
dziecku”
ü 4 konferencje prasowe, w których uczestniczyło 23 dziennikarzy.
ü 25 narad dla współpartnerów kampanii i lokalnych obchodów Światowego Dnia AIDS
/uczestniczyło 95 osób/.
ü 26 imprez – obchody Światowego Dnia AIDS /wojewódzkie i powiatowe/ – 3000
uczestników
ü 12 prelekcji /470 osób/
ü 11wykładów / 686 osób/
ü 33 pogadanki /596 osób/
ü zajęcia warsztatowe /2565 uczniów/
ü 28 konkursów /4038 uczniów/
ü 4 projekcje filmowe dla 92 wychowanków świetlic socjoterapeutycznych
ü 44 wystawy – ekspozycje tematyczne
ü Badania ankietowe, test wiedzy /271 gimnazjalistów/
ü 2 szkolenia dla nauczycieli /34 nauczycieli/
ü 4 szkolenia dla służb interwencyjnych /ogółem 106 funkcjonariuszy/.
ü 34 artykuły w prasie lokalnej, spoty kampanijne emitowano w 10 rozgłośniach
radiowych
i w 10 telewizjach lokalnych, 25 informacji na stronach internetowych WSSE i PSSE.
ü Lokalna kampania profilaktyczno–edukacyjna „Porozmawiajmy o AIDS”. Edukacja 717
uczniów 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego (97% uczniów klas I).
ü Program lokalny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”, adresowany do młodzieży klas III
gimnazjów z terenu powiatu piotrkowskiego. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli
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(22 nauczycieli), którzy następnie prowadzili edukację młodzieży. W programie
uczestniczyły 22 gimnazja (100%).
ü IV Powiatowy Festiwal Sztuk Teatralnych „Żyję bo lubię, AIDS to nie dla mnie”,
w którym brała udział młodzież 6 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wieruszowskiego /2500 uczniów/.
Ogółem odbiorcy wszystkich działań: 27215 + szacunkowa liczba odbiorców kampanii ok.
150 000
2008 rok.
ü Wojewódzki konkurs na zakładkę z hasłem ostrzegającym młodzież przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych, skutkujących zakażeniem HIV dla młodzieży
szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego pod honorowym patronatem Wojewody
Łódzkiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi jako
najważniejsze działanie 2008 roku.
Zakładane cele, zasady organizacji oraz przebieg Konkursu podobne jak w 2007 roku.
Do konkursu przystąpiły 132 szkoły gimnazjalne z 21 powiatów. Ogółem uczestniczyło
ok.
12000
uczniów.
Zwycięska
zakładka
została
wydrukowana
w ilości 40000 egzemplarzy i przekazana do dystrybucji przez PSSE w miejscach
najbardziej uczęszczanych przez młodzież. W szkołach zgłoszonych do konkursu
prowadzono edukację młodzieży /1330 uczestników/.
ü Ogólnopolska multimedialna kampania społeczna „Wróć bez HIV”.
Na spotkaniach z przedstawicielami biur turystycznych (41) placówek służby zdrowia
(57) oraz dyrekcjom dworców PKP i PKS (4) przedstawiono założenia i treści kampanii
oraz dostarczono materiały edukacyjne i informacyjne
/122 odbiorców/ – szacunkowa liczba odbiorców kampanii ok. 150 000.
ü 23 narady (86 odbiorców).
ü 26 imprez – w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, w których uczestniczyło
ponad 3000 osób.
ü 7 prelekcji (350 uczestników).
ü 11 pogadanek (375 uczestników).
ü zajęcia warsztatowe (2661 uczestników).
ü 23 konkursy (3361 uczestników) – konkursy powiatowe: wiedzy, plastyczne, literackie,
recytatorskie, multimedialne, na scenkę, na
najciekawszy spektakl teatralny,
adresowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
ü 4 projekcje filmowe (160 odbiorców).
ü 34 ekspozycje – tematyczne na terenie PSSE, domów kultury, bibliotek, starostw
powiatowych, urzędów miast, zakładów opieki zdrowotnej.
ü 1 szkolenie – 30 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ü artykuły w prasie lokalnej (34), emisje radiowe (16 – w tym 6 wywiadów i 10
informacji serwisowych), 12 wywiadów i informacji w
telewizjach lokalnych
i kablowych, w tym 1 informacja na antenie ogólnopolskiej telewizji (PR 2 TVP)
ü 26 informacji na stronach internetowych WSSE i PSSE.
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ü Lokalna kampania profilaktyczno–edukacyjna „Porozmawiajmy o AIDS” adresowana do
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńsko–wolskiego – kontynuacja.
Odbiorcy (6 szkół – 85,7%). Edukacją objęto 808 uczniów (97% uczniów klas I)
ü Program lokalny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” – kontynuacja. Program adresowany
do młodzieży klas III gimnazjów powiatu piotrkowskiego 1280 uczniów (22 gimnazja –
100%).
ü V Powiatowy Festiwal Sztuk Teatralnych „Żyję bo lubię, AIDS to nie dla mnie”
dla młodzieży szkół powiatu wieruszowskiego 2300 odbiorców (6 gimnazjów)
ü II – etapowy happening „Stop uzależnieniom” (1350 uczestników), z udziałem
młodzieży, władz miejskich i powiatowych powiatu skierniewickiego.
Ogółem liczba odbiorców: 27883 + szacunkowa liczba odbiorców kampanii ok. 150 000.
2009 rok.
ü Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS w województwie łódzkim pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Jednym z elementów obchodów był
dwuetapowy konkurs plastyczny na plakat „Młodzi kontra HIV”, adresowany do
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Zadaniem uczestników
było zaprojektowanie plakatu promującego zdrowy styl życia, popierającego postawy
tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV, przestrzegającego młodzież przed
podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań, skutkujących
zakażeniem HIV. Liczba odbiorców – ok. 12000. W konkursie wzięło udział 67 szkół
/45%/. Prace finalistów zostały zamieszczone w kalendarzu okolicznościowym na 2010
rok. 1 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu wraz z wręczeniem
nagród finalistom przez Marszałka Województwa Łódzkiego /120 uczestników/.
Wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się wieczorem na koncercie zespołu „Dżem”,
zorganizowanym w ramach solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.
ü Ogólnopolska Kampania „Wróć bez HIV” adresowana do osób podróżujących
w kraju i za granicę, która miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat dróg
przenoszenia HIV, a tym samym zmniejszenie liczby nowych zakażeń drogą
przypadkowych kontaktów seksualnych oraz zachęcać wszystkie osoby, które
podejmowały zachowania ryzykowne do wykonania testu w kierunku HIV. Ogólna
szacunkowa liczba odbiorców – 150 000
ü 22 obchody /powiatowe i wojewódzkie/ Światowego Dnia AIDS /1830 odbiorców/
ü 38 informacji w lokalnych mediach
ü 29 informacji na stronach internetowych PIS
ü Lokalna kampania profilaktyczno–edukacyjna „Porozmawiajmy o AIDS” adresowana do
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńsko–wolskiego – kontynuacja.
Odbiorcy (4 szkół – 81,7%). Edukacją objęto 962 uczniów (97.4% uczniów klas I)
ü Program lokalny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” – kontynuacja. Program adresowany
do młodzieży klas III gimnazjów powiatu piotrkowskiego 2556 uczniów /100%/ – (22
gimnazja – 100%).
ü VI Powiatowy Festiwal Sztuk Teatralnych „Żyję bo lubię, AIDS to nie dla mnie”
dla
młodzieży szkół powiatu wieruszowskiego 544 odbiorców (5 gimnazjów). Sztuka
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zwycięskiego gimnazjum została zaprezentowana w trakcie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dla 200 osób – ogółem 744 odbiorców.
ü Szkolenia /1/ – dla liderów środowiska szkolnego /25 odbiorców/.
ü Wykłady /2/ – /506 odbiorców/.
ü Edukacja – /1481 odbiorców/.
ü Konkursy wiedzy, multimedialne, plastyczne – 9 w tym 1 międzypowiatowy /1343
odbiorców/.
ü Narady /2/ /31 pedagogów szkolnych/.
ü Apel /1/ – /143 odbiorców/.
ü Inscenizacje teatralne /9/ – /1014 odbiorców/.
ü Punkt informacyjno–konsultacyjny /206 odbiorców/.
ü Ekspozycje wizualne – /59/
Ogółem odbiorcy wszystkich działań na terenie województwa łódzkiego – 22961 +
szacunkowa liczba odbiorców kampanii ok. 150 000.
2010 rok.
ü Ogólnopolskie kampanie:
„Wiedza ratuje życie” – adresowana do osób dorosłych, aktywnych seksualnie,
odpowiedzialnych za zdrowie własne i partnera (wykonanie testu w kierunku HIV jest
jednym z dowodów tej odpowiedzialności).
„Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” – zachęcenie kobiet planujących
macierzyństwo i oczekujących dziecka do wykonania testu w kierunku HIV.
Informacje do placówek służby zdrowia o badaniach wirusologicznych w kierunku
nabytego niedoboru odporności, jako świadczenia gwarantowanego i finansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia /44/ – szacunkowa liczba odbiorców obu
kampanii ok. 150 000 odbiorców.
ü Obchody Światowego Dnia AIDS /21/ dla 2127 odbiorców
ü W ramach Światowego Dnia AIDS przygotowano i ogłoszono konkurs wiedzy
z zakresu HIV/AIDS dla radiosłuchaczy łódzkiej rozgłośni radiowej studenckiego RADIA
ŻAK
ph.
„Wiedza
ratuje
życie”
–
szacunkowa
liczba
odbiorców
– ok. 2500.
ü Lokalna kampania profilaktyczno–edukacyjna „Porozmawiajmy o AIDS” adresowana do
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńsko–wolskiego – kontynuacja.
Odbiorcy (7 szkół – 88,7%). Edukacją objęto 715 uczniów klas I
ü Program lokalny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” – kontynuacja. Program adresowany
do młodzieży klas III gimnazjów powiatu piotrkowskiego 2014 uczniów z 73 klas
/100%/ – (22 gimnazja – 100%).
ü VII Powiatowy Festiwal Sztuk Teatralnych „Żyję bo lubię, AIDS to nie dla mnie” dla
młodzieży szkół powiatu wieruszowskiego 530 odbiorców (4 gimnazjów) – 51%.
ü Szkolenia /2/ – /50 odbiorców/.
ü Wykłady /2/ – /60 odbiorców/.
ü Edukacja – /2082 odbiorców/.
ü Ankietyzacja – /368 uczniów/
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ü Konkursy wiedzy, multimedialne, plastyczne / 12 – w tym 1 międzypowiatowy pod
patronatem Starosty Wieluńskiego/ – /2097 odbiorców/.
Narady /1/ – /32 pedagogów szkolnych/.
Apel /1/ – /250 odbiorców/.
Debata „Czy w wieku gimnazjalnym trzeba mówić o AIDS” – /100 uczestników/
Ekspozycje wizualne /281/
Informacje w lokalnych mediach /21/
Informacje na stronach internetowych PIS – 26
Ogółem odbiorcy wszystkich działań na terenie województwa łódzkiego – 12865
+ ok. 150 000 odbiorców kampanii medialnych/

ü
ü
ü
ü
ü
ü

2011 rok.
ü Wojewódzka Olimpiada Wiedzy „Młodzież o HIV/AIDS” pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS jako
element Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w województwie łódzkim.
Organizatorzy – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzka
Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Łodzi – Oddział Promocji Zdrowia, Biostatystyki
i Higieny Dzieci i Młodzieży.
Adresaci: młodzież szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Cel: spopularyzowanie wiedzy młodzieży nt HIV/AIDS oraz wzw typu B i C, promowanie
zdrowego
stylu
życia
bez
narkotyków,
alkoholu
oraz
niedojrzałych
i nieodpowiedzialnych zachowań oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji
wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Ze względu na zainteresowanie, które
przerosło oczekiwania organizatorów, odbyły się 2 etapy Olimpiady. Do I etapu
przystąpiło 340 zespołów /680 uczniów/ z 82 szkół 19 powiatów województwa
łódzkiego. 87 opiekunów pomagało młodzieży przygotować się do Olimpiady. Jury
wyłoniło 12 najlepszych zespołów, które rywalizowały w finale Olimpiady
1 grudnia w Sali Obrad Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zespoły miały do
rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań oraz 8 pytań
problemowych. Fundatorem nagród w wysokości 5000 zł było Regionalne Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi.
Uczestnicy Olimpiady spotkali się wieczorem na koncercie zespołu
„TLOVE”,
zorganizowanym w ramach solidarności z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.
Liczba odbiorców: 943.
ü Kampanie multimedialne:
„Zrób test na HIV” adresowana do osób dorosłych (18–39 lat i starszych), aktywnych
seksualnie, odpowiedzialnych za zdrowie własne oraz partnera.
Głównym celem kampanii jest promowanie wykonywania testów w kierunku HIV, które
można wykonać bezpłatnie i anonimowo w punktach konsultacyjno–diagnostycznych
w całym kraju.
„Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” – kontynuacja.
Dystrybucja
materiałów informacyjno–edukacyjnych /pozostałych z poprzednich
edycji/ oraz przekazanie spotów edukacyjnych / 860 emisji/.
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Ogólna szacunkowa liczba odbiorców obu kampanii – 150 000
ü Obchody Światowego Dnia AIDS – 21 – /powiatowe i wojewódzkie/ – 2118 odbiorców.
ü Lokalna kampania profilaktyczno–edukacyjna „Porozmawiajmy o AIDS” adresowana do
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńsko–wolskiego – kontynuacja.
Odbiorcy (6 szkół – 75%). Edukacją objęto 833 uczniów klas I
ü Program lokalny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” – kontynuacja. Program adresowany
do młodzieży klas III gimnazjów powiatu piotrkowskiego 1902 uczniów – (20 gimnazja
– 87%).
ü VIII Powiatowy Festiwal Sztuk Teatralnych „Żyję bo lubię, AIDS to nie dla mnie”
dla
młodzieży szkół powiatu wieruszowskiego 1021 odbiorców (4 gimnazjów) – 51%.
ü Edukacja – /1642 odbiorców/.
ü Ankietyzacja – /100 uczniów/
ü Konkursy wiedzy, multimedialne, plastyczne, turnieje wiedzy /12 – /1924 odbiorców/.
ü Narady /4/ – /47 osób/.
ü Informacje w mediach – /26/
ü Informacje na stronach internetowych PIS – 22
ü Inscenizacje teatralne /1/ – /150 odbiorców/.
ü Ekspozycje wizualne /61/
ü Punkty Konsultacyjno–Informacyjne /3/
Ogółem odbiorcy wszystkich działań na terenie województwa łódzkiego – /10767 +
szacunkowa liczba odbiorców kampanii medialnych 150 000/.
Ogółem wskaźniki realizacji działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
województwa łódzkiego w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV w latach 2007 – 2011.

ü Wojewódzkie

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Konkursy oraz Wojewódzka Olimpiada Wiedzy – najbardziej
spektakularnym działania o zasięgu wojewódzkim, będące elementem Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia AIDS – 4 /36943 uczestników/
Ogólnopolskie multimedialne kampanie społeczne:
„W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”
„Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” /3 edycje/
„Wróć bez HIV”
„Wiedza ratuje życie”
„Zrób test na HIV”
Szacunkowa liczba odbiorców kampanii w latach 2007 – 2011 ok. 750 000.
Konferencje prasowe – 4 dla 23 dziennikarzy.
Narady – 55 dla 291 osób/.
Imprezy – obchody Światowego Dnia AIDS /wojewódzkie i powiatowe/ – 114 dla
12175 uczestników
Prelekcje – 19 /820 osób/
Wykłady – 15 / 1252 osób/
Pogadanki – 44 /971 osób/
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Edukacja – /10321 uczniów/
Konkursy – 84 /12763 uczniów/
Projekcje filmowe – 8 dla 252 odbiorców
Ekspozycje wizualne – 479
Badania ankietowe – /739 uczniów/
Szkolenia – 10 dla 245 odbiorców
Informacje w lokalnych mediach – 153
Informacje na stronach internetowych WSSE i PSSE – 128
Emisje spotów edukacyjnych /860 emisji/
Apele – 2 /393 odbiorców/
Inscenizacje teatralne – 10 /1164 uczestników/
Punkt informacyjno–konsultacyjny – 4
II etapowy happening „Stop uzależnieniom” /1350 uczestników/
Debata „czy w wieku gimnazjalnym trzeba mówić o AIDS” /100 uczestników/
Lokalna kampania profilaktyczno–edukacyjna „Porozmawiajmy o AIDS”. Edukacja 4035
uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.
Program lokalny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” – uczestniczyło 7752 uczniów klas
III gimnazjów z terenu powiatu piotrkowskiego.
IV Powiatowy Festiwal Sztuk Teatralnych „Żyję bo lubię, AIDS to nie dla mnie” /7095
uczestników/.

Ogółem odbiorcy wszystkich działań w województwie łódzkim w latach 2007 – 2011 /z
danych dostępnych od WSSE i 21 PSSE/:
98 684 + szacunkowa liczba odbiorców wszystkich kampanii 750 000.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KRAKOWIE
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
W latach 2007- 2011 informacja i edukacja w zakresie profilaktyki HIV/AIDS realizowana była
w oparciu o Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 20072011. Dodatkowym wzmocnieniem były obchody Światowego Dnia Walki z AIDS oraz
działania w zakresie kampanii społecznych proponowanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS:
„W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”, „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj
szansy AIDS.”, „Wróć bez HIV”, „Wiedza ratuje życie” „Zrób test na HIV”.
Podejmowane działania nakierowane były na ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń
HIV, koncentrując się głównie na podniesienie wzrostu poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS u ogółu
społeczeństwa oraz zmianę postaw oraz zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych.
Głównymi odbiorcami działań była młodzież szkolna, pracownicy oświaty, służby zdrowia,
mass mediów, administracji samorządowej, kobiety w wieku prokreacyjnym, a także osoby
pozbawione wolności, pracownicy socjalni, pracownicy zakładów kosmetycznych, tatuażu
i fryzjerskich.
Realizatorami działań byli głównie pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
jak również Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni oraz pracownicy innych pionów PSSE
(epidemiologii). Przy realizacji uczestniczyli również pracownicy oświaty, służby zdrowia,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, duchowni, a także przedstawiciele lokalnych
mediów.
Podczas realizacji działań nawiązano współpracę z: placówkami szkolno- wychowawczymi,
mediami lokalnymi, Urzędami Miast i Gmin, Starostwami Powiatowymi, Domami Kultury
i ośrodkami sportu i rekreacji, kinami, placówkami służby zdrowia, gabinetami medycyny
szkolnej, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, bibliotekami, aptekami, PKS, biurami
podróży, Strażą Pożarną, Strażą Miejska, aresztami śledczymi i zakładami karnymi, parafiami
katolickimi, Komendami Powiatowymi Policji, jednostkami wojskowymi, Ochotniczym Hufcem
Pracy, a także Krajowym Centrum ds. AIDS, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii,
innymi sekcjami PSSE: Higieny Dzieci i Młodzieży, Epidemiologii, Higieny Komunalnej oraz
organizacjami pozarządowymi (m.in. ZR PCK, Towarzystwo Powrót z U, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Stowarzyszenie „Nadzieja”,
Towarzystwo Powrót z U, Fundacja Edukacji Społecznej, Społeczny Komitet ds. AIDS,
Stowarzyszenie MAR-KOT, Klub Kwadransowych Grubasów).
Wśród podejmowanych działań znalazły się przede wszystkim: pogadanki, wykłady,
prelekcje, szkolenia, narady, konkursy wiedzy i plastyczne, apele szkolne, artykuły
w lokalnych mediach i na stronach internetowych, audycje radiowe, ekspozycje wizualne
oraz dystrybucja materiałów. Ciekawymi inicjatywami były: warsztaty Porozmawiajmy
o AIDS, Przeglądy Sztuk Teatralnych, Koncerty Rockowe, Olimpiady Zdrowego Stylu Życia,
Warsztaty „Porozmawiajmy o AIDS” oraz Wojewódzki Konkurs zakładkę do książki
pt.: „Wiem, jak unikać zakażenia HIV” (skierowany do szkół gimnazjalnych) oraz Konkurs
na plakat promujący profilaktykę HIV pod hasłem: „HIV - włącz wiedzę, wyłącz stereotypy”
(skierowany do szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego).
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Pracownicy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia udzielali pomocy metodycznej
i merytorycznej przedstawicielom współpracujących placówek szkolno- wychowawczych oraz
przedsiębiorstw podmiotów leczniczych.
W ramach Kampanii społecznych przeprowadzano edukację, zamieszczano informacje na
stronach internetowych oraz w lokalnej prasie, nawiązywano współpracę z lokalnymi
telewizjami w celu emisji spotów, informowano wszystkie współpracujące placówki
o podejmowanych działaniach oraz przeprowadzano dystrybucje materiałów. Należy zwrócić
uwagę na fakt nawiązania szerokiej współpracy z lokalnymi mediami , którzy chętnie
włączali się w działania i podejmowali tematykę HIV /AIDS.
Profilaktyka HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową stanowi duże wyzwanie dla
koordynatorów edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowo- wychowawczych.
Sygnalizują, że mają trudności w realizacji i przekazie wiedzy na temat życia seksualnego,
wiele działań blokują Rady Rodziców, które nie wyrażają zgody na prowadzenie zajęć
z w/w tematu.
Brak wystarczających nakładów finansowych również uniemożliwia prowadzenie atrakcyjnych
dla odbiorcy form przekazu wiedzy. Ilość materiałów edukacyjnych – plakaty, ulotki,
nowoczesne filmy edukacyjne i in. – nie jest wystarczająca do prowadzenia działań
edukacyjnych i skutecznej profilaktyki.
W ramach wzmacniania działań podjęto współpracę w Zespole Wojewódzkim
ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
Porozumienie podpisano pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Wojewodą Mazowieckim,
w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego oraz Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w Warszawie. W ramach wspólnych działań w 2009 roku przeprowadzono:
· Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS. „Ryzyko znasz- wybór należy do ciebie”- której
organizatorem był Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego,
· Wojewódzki Konkurs na zakładkę do książki pt.: „Wiem, jak unikać zakażenia HIV”
(skierowany do szkół gimnazjalnych) - którego głównym organizatorem był Oddział
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie.

94

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OPOLU
W ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
w latach 2007 – 2011 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
współpracowała z Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego, a następnie z Opolskim Urzędem
Wojewódzkim. Od kilku lat Wojewoda Opolski współfinansuje przedsięwzięcia inicjowane
i organizowane na poziomie lokalnym przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
województwa opolskiego. W dniu 8 lutego 2010 roku powołany został Wojewódzki Zespół
ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, którego
przewodniczącą został Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania
Narkomanii (Uchwała 4540/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 8.02.2010 r.).
W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE
w Opolu.
1. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2007 – 2011.
1.1Spotkania edukacyjne.
Szkolenia (40 szkoleń) dla: dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli,
wychowawców, dyrektorów przedszkoli i nauczycieli wychowania przedszkolnego,
pracowników służb mundurowych (straż pożarna, wojsko, policja), pracowników
socjalnych, kuratorów sądowych, właścicieli/pracowników zakładów kosmetycznych
i fryzjerskich, personelu medycznego, młodzieżowych liderów zdrowia.
Szkolenie wojewódzkie pt. „Problematyka HIV/AIDS w pracy pielęgniarki
i położnej” zorganizowane przez Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
ds. Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV dla 132 pielęgniarek i położnych
z województwa opolskiego z udziałem 2 specjalistów z Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób
Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu
(Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, 14.10.2010 r.)
Zajęcia warsztatowe, prelekcje, wykłady prowadzone były głównie dla młodzieży
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, nauczycieli i pedagogów szkolnych.
Zajęcia warsztatowe prowadzili specjaliści, m.in.: specjalista terapii uzależnień, edukator
HIV/AIDS, lekarz chorób zakaźnych. W celu wzmocnienia działań edukacyjnych
organizowano w szkołach konkursy, happeningi, pokazy teatralne i muzyczne,
także z udziałem społeczności lokalnej.
W edukacji uczniów wykorzystywane były również nowatorskie formy samokształcenia,
w oparciu o działania liderów grup rówieśniczych, samodzielnie przygotowane przez
uczniów prezentacje multimedialne, debaty dla młodzieży oraz badania ankietowe.
Zajęcia warsztatowe prowadzono także w szkołach rodzenia. Odbyło się również
spotkanie edukacyjne dla osób poszukujących pracy.
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Konferencje wojewódzkie (5, w tym 1 konferencja prasowa) WSSE w Opolu
organizowała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz
Opolskim Urzędem Wojewódzkim (Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego), a od 2010
roku organizowane są przez Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
ds. Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Konferencje organizowane są
corocznie w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. Adresatami tych spotkań są:
przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, policji, państwowi powiatowi
inspektorzy sanitarni i pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
przedstawiciele opolskich uczelni wyższych, pedagodzy i psycholodzy ze szkół i poradni
psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół i nauczyciele, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, a także pracownicy socjalni i pielęgniarki.
- Konferencja wojewódzka zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Wróć
bez HIV”. Po części wykładowej przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe
(Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 27.11.2008 r.).
- Konferencja prasowa inaugurująca IV etap kampanii „Wróć bez HIV” (2 Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2.06.2009 r.).
- Konferencja pt. „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” (Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 27.11.2009 r.).
- Konferencja pt. „ Wiedza ratuje życie” zorganizowana w ramach kampanii
społecznej „Wiedza ratuje życie” (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3.12.2010 r.).
- Konferencja „HIV obok Nas” zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Zrób
test na HIV” (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 5.12.2011r.).
Konferencje powiatowe (2), w tym konferencja w powiecie głubczyckim pt. „Dorastaj
bez dopalaczy! Doroślej bez HIV” dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pielęgniarek
środowiska nauczania i wychowania.
1.2. Działalność akcyjna.
Działania akcyjne skierowane były do różnych grup odbiorców, w tym do studentów.
W ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej „W życiu jak w tańcu, każdy
krok ma znaczenie” na Uniwersytecie Opolskim odbyło się spotkanie edukacyjne oraz
muzyczna impreza klubowa połączona z konkursem wiedzy, współorganizowane przez:
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego, WSSE w Opolu, PSSE w Opolu, Samorząd
Studencki Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „To Człowiek” oraz MONAR. Studenci
otrzymali bilety wstępu na zamknięty pokaz filmu w kinie Helios.
W 2011 roku, z inicjatywy Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV zorganizowano po raz pierwszy Opolskie Dni
Testowania w kierunku HIV. Z poradnictwa i bezpłatnych badań w kierunku HIV
prowadzonych w sobotę 28 maja w Punkcie Konsultacyjno –Diagnostycznym w Opolu
skorzystało 49 osób.
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W szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się spektakle profilaktyczne (5 dla 1130
osób) dotyczące uzależnień, m.in.: pt. „Szczęście za rogatką”.
1.3. Konkursy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
Wojewódzki konkurs na szkolny projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS dla szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzony został dwukrotnie, w roku
szkolnym 2007/2008 oraz 2009/2010. Celem głównym konkursu było promowanie wśród
młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia, w aspekcie zakażenia HIV. Organizatorami
konkursu byli: WSSE w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz
Opolski Urząd Wojewódzki (Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego). Ogółem do
konkursu przystąpiło 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego.
Ponadto w okresie od 2007 do 2010 roku organizowane były konkursy o zasięgu
lokalnym, których inicjatorami były powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne:
konkursy wiedzy o HIV/AIDS (12), konkursy na prezentacje multimedialne (4), konkursy
na ulotkę związaną tematycznie z HIV/AIDS (2), konkurs na małą formę literacką pt.
„Taniec Życia – przyjaźń - przygoda miłość...AIDS”, konkursy plastyczne na plakat oraz
na zakładkę do książki.
2. Działalność kampanijna.
Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiedzialna jest za wdrożenie w województwie
działań kampanijnych inicjowanych na poziomie ogólnopolskim przez Krajowe Centrum
ds. AIDS. Działalność kampanijna opierała się przede wszystkim na umieszczaniu
informacji na stronach internetowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz jednostek
samorządowych, a także publikowaniu informacji w lokalnych mediach. Równocześnie
prowadzona była dystrybucja wydawnictw informacyjno-edukacyjnych przekazywanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS do różnych jednostek, m. in. do: zakładów opieki
zdrowotnej, placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, biur podróży,
PKS, PKP. Spoty kampanijne emitowane były w lokalnych stacjach radiowych
i telewizjach. W telewizjach kablowych prezentowane były plansze informacyjne.
Kampanie ogólnopolskie inicjowane w województwie opolskim:
- Ogólnopolska kampania społeczna „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy
AIDS” (2007-2011),
- Ogólnopolska kampania społeczna „W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”
(2007),
- Ogólnopolska Multimedialna Kampania Społeczna „Wróć bez HIV” (2008-2009),
- Ogólnopolska kampania społeczna „Wiedza ratuje życie” (2010),
- Ogólnopolska kampania społeczna „Zrób test na HIV” (2011).
3. Działalność medialna.
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W celu dotarcia z informacją do jak największej grupy odbiorców, pracownicy stacji
sanitarno-epidemiologicznych przygotowywali materiały prasowe na temat zapobiegania
zakażeniom HIV oraz sytuacji epidemiologicznej, udzielali wywiadów zainteresowanym
mediom. Ogółem opublikowano: 39 artykułów prasowych, 5 wywiadów telewizyjnych, 3
informacje w telewizjach lokalnych, 7 planszy telewizyjnych, 7 informacji radiowych, 59
informacji na stronach internetowych.
4. Finansowanie działań.
Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej stacji sanitarnoepidemiologicznych województwa opolskiego pozyskali na realizację wyżej opisanych
zadań środki finansowe w wysokości ponad 70 tyś. złotych. Środki finansowe
przeznaczyły następujące instytucje: jednostki samorządu terytorialnego, Opolski Urząd
Wojewódzki, stacje sanitarno – epidemiologiczne, sponsorzy prywatni.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie w ramach realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2007 – 2011
podejmowała następujące przedsięwzięcia:
w obszarze 1 „ Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV”

Zadanie „Kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”

ü wdrożyła i realizowała wojewódzki program edukacyjny „Zawsze razem” dla dzieci
klas I-III szkól podstawowych, którego celem jest promowanie i kształtowanie wśród
dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych i chorych, w tym również
żyjących z HIV i chorych na AIDS, unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia,
promowanie zdrowego stylu życia.
W latach 2007 – 2011 w programie uczestniczyło 41 368 uczniów oraz 11 693 rodziców
dzieci, nauczycieli. Program jest kontynuowany.

ü wdrożyła i realizowała wojewódzki program edukacyjny „Zapobieganie HIV/AIDS
i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”,
którego celem jest kształtowanie bezpiecznych zachowań i poczucia odpowiedzialności
za swoje zdrowie i zdrowie najbliższych. Program skierowany jest do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
W ocenianym okresie w programie uczestniczyło 44 210 uczniów oraz 12 649
rodziców, nauczycieli. Program jest kontynuowany.

ü w roku 2009 – 2010 na terenie PSSE Mielec był realizowany program lokalny „Mali
przyjaciele”, skierowany był do dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Edukacją
objęto 106 dzieci, informacją 128 rodziców, nauczycieli.

ü

zainicjowano
konkurs
plastyczny
dla
uczniów
ponadgimnazjalnych „Porozmawiajmy o AIDS”.

szkół

gimnazjalnych

i

Celem konkursu jest lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od substancji uzależniających,
kształtowanie właściwych postaw wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz poszerzenie
wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS wśród młodzieży.
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W latach 2007 - 2011 do oceny wojewódzkiej komisji nadesłano 2061 prac plastycznych.
W realizacji w/w przedsięwzięcia WSSE w Rzeszowie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs będzie kontynuowany w roku bieżącym (VIII
edycja).

ü w szkoleniach, naradach, konferencjach, sesjach naukowych, w poradnictwie
metodycznym uczestniczyło 46 771 osób
Zadanie
„Organizacja kampanii medialnych , skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych”

ü Inspekcja Sanitarna woj.podkarpackiego włączyła się do realizacji kampanii medialnych
realizowanych przez Krajowe Centrum ds.AIDS i obchodów Światowego Dnia AIDS w organizowanych konkursach, imprezach uczestniczyło ponad milion osób, głównie
młodzież szkolna,
ü dystrybuowano materiały informacyjne otrzymane z Krajowego Biura ds. AIDS,
ü konferencjami prasowymi w każdym roku inaugurowano rozpoczęcie kampanii
medialnej i obchodów Światowego Dnia AIDS,
ü emitowano spoty w lokalnych mediach, odbyły się audycje radiowe, przekazywano
materiały do prasy - zasięg ponad 500 tys.odbiorców rocznie.

Zadanie „Dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych dot. HIV/AIDS
przeznaczonych dla kobiet w ciąży”

ü WSSE uczestniczyła we wszystkich kampaniach skierowanych do kobiet, w tym kobiet
w ciąży poprzez organizacje konferencji,
dystrybucję materiałów do poradni
ginekologiczno-położniczych, szkół rodzenia i innych placówek służby zdrowia.

Zadanie „Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych”

ü

w związku z realizacją wojewódzkiego programu edukacyjnego, WSSE w Rzeszowie
drukowała kolorowanki dla dzieci , w roku 2007 – 3600 sztuk, w latach następnych
po 9 tys. sztuk.

obszar 2 „Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS”

ü dostępna była i jest informacja na stronie internetowej WSSE– zakładka Profilaktyka
HIV/AIDS oraz przydatne linki,

ü na bieżąco przekazywano informacje do mediów o zasięgu regionalnym i lokalnym,
ü rozpowszechniano informację o punkcie anonimowego testowania na stronie www
oraz tablicy ogłoszeń w holu stacji.
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WSSE w Rzeszowie na bieżąco monitoruje prowadzone w ramach Programu działania oraz
przygotowuje cząstkowe i całościowe sprawozdania z jego realizacji.
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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS – skierowana do uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (realizowana w latach 2007, 2011)
Konkurs na tekst i wykonanie piosenki o HIV/AIDS ph. „MAT – wygrywa Miłość
Akceptacja Tolerancja” –konkurs skierowany do uczniów szkół ponagdimnazjalnych
województwa podlaskiego. Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2001 roku.
Wydawana jest też płyta z piosenkami prezentowanymi przez młodzież podczas koncertu
finałowego 1 grudnia w Światowym Dniu AIDS.
Szkolenia różnych grup społecznych i zawodowych z zakresu medycznych
i psychospołecznych aspektów HIV/AIDS (ratownicy medyczni, sanitariusze, nauczyciele,
strażacy, strażnicy miejscy, strażnicy graniczni, żołnierze, kobiety ciężarne, młodzież)
Realizacja kampanii społecznych – emisje spotów edukacyjnych w lokalnych mass
mediach, kinach, autobusach komunikacji miejskiej, rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych w pociągach kursujących po województwie oraz podczas imprez
masowych organizowanych przez PIS województwa podlaskiego, ekspozycja bannerów
i plakatów z logo kampanii na słupach ogłoszeniowych w pociągach i szynobusach,
audycje radiowe i telewizyjne, konkurs dla dziennikarzy na publikację o HIV/AIDS
Obchody Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS (zadanie realizowane w latach
2009, 2010, 2011r. ) organizacja koncertów, biegu poświęconego pamięci zmarłych na
AIDS oraz symboliczne zapalenie zniczy jako wyraz pamięci o zmarłych na AIDS
Organizacja akcji edukacyjnych skierowanych do studentów – podczas akcji
organizowanych na wyższych uczelniach województwa podlaskiego prowadzono
poradnictwo w zakresie HIV/AIDS, rozdawnictwo materiałów o-z, ankietyzację, konkursy
wiedzy o HIV/AIDS.
Organizacja 2 akcji edukacyjnych skierowanych do podróżnych (na terenie dworca PKP
w Białymstoku – zadanie realizowane w ramach kampanii „Wróć bez HIV”
Konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, przeglądy form teatralnych – działania
skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach podejmowanych działań współpracowano z:
Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku
Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Urzędem Miejskim w Białymstoku
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku
Urzędami Miast, Urzędami Gmin, Starostwami Powiatowymi województwa podlaskiego
Placówkami nauczania i wychowania, zakładami ochrony zdrowia
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KATOWICACH
Głównym celem prowadzonych działań była edukacja w zakresie ograniczania
rozprzestrzeniania się zakażeń HIV wśród lokalnej społeczności. Realizacja zadań
prowadzona była poprzez propagowanie idei kampanii społecznych i corocznych obchodów
Światowego Dnia AIDS. Działania edukacyjne kierowano do różnych grup społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych , kobiet w ciąży, osób podróżujących zarówno
w celach turystycznych jak i zarobkowych oraz grupy zawodowe narażone na zakażenie
w wyniku pracy,którą wykonują. W ramach realizacji programu w woj. śląskim w latach
2007- 2011 organizowano szereg spotkań edukacyjnych, wykładów i szkoleń dla kadry
pedagogicznej, medycznej, przedstawicieli lokalnych samorządów w celu omówienia
podejmowanych działań edukacyjno – informacyjnych.
Najciekawsze przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane: Marsze młodzieży pod hasłem
„HIV i AIDS nie zna granic” (Katowice2009r.), zakończone spotkaniem z młodzieżą i prelekcją
lub filmem o tematyce HIV/AIDS, happeningi w centralnych punktach miast i ułożenie przez
młodzież „żywego” napisu AIDS, akcje plakatowania na dworcach kolejowych, w centrach
handlowych, środkach komunikacji miejskiej i innych miejscach użyteczności publicznej,
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka” w kategorii prezentacja
multimedialna (2007,2008,2009r.), współorganizacja cyklu konferencji dla nauczycieli
Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia (Katowice 2009r.), Konkurs pt. „Czego Jaś
się (na) uczy…” na scenariusz zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki HIV/AIDS (2009r.),
Forum Profilaktyki w Rudzie Śląskiej (2010r.), Program edukacyjno – korekcyjny dla
osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach „HIV/AIDS bać się czy nie?” (od 2010r.).
Jednym z nieustannie realizowanych działań było promowanie dobrowolnego wykonywania
badań na obecność wirusa HIV, poprzez organizowanie punktów anonimowego testowania
na terenie powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych woj. śląskiego.
Wszystkie powyższe działania winny przyczyniać się do ograniczenia liczby nowych zakażeń
m.in. poprzez wzrost wiedzy społecznej, zmianę postaw i zachowań, poprawę jakości życia.
Realizowane działania miały na celu kształtowanie postaw tolerancji wobec zakażonych HIV
i chorych na AIDS oraz budowanie postawy odpowiedzialności za siebie i za innych ludzi.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KIELCACH
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ramach realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na terenie
województwa świętokrzyskiego w obszarze profilaktyki zakażeń HIV ograniczano
rozprzestrzenianie się zakażeń HIV głównie poprzez realizację celu szczegółowego –
(podnoszenie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie).
W przedziale czasowym 2007-2011 odbywały się szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla
młodzieży, prowadzono spotkania edukacyjne dla młodzieży z przedstawicielami Fundacji
„Res Humanae oraz Stowarzyszenia „Bądź z nami”, organizowano również spotkania
edukacyjne dla najmłodszych grup wiekowych – dzieci ze szkół podstawowych i dzieci
przedszkolnych. Organizowano happeningi i imprezy prozdrowotne dla społeczności
lokalnych. Przeprowadzano konkursy tematyczne skierowane do dzieci i młodzieży (konkursy
wiedzy, plastyczne, na prezentacje multimedialne). W ramach realizacji celu -organizacja
kampanii medialnych, przekazywano informacje do mediów lokalnych, zamieszczano również
informacje na stronach internetowych WSSE i PSSE. Uczestniczono w audycjach radiowych
i TV.
Prowadzono dystrybucję i rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych dot.
zagadnień HIV/AIDS.
Prowadzono gromadzenie danych dot. osób zakażonych HIV i innych chorób przenoszonych
drogą płciową oraz osób zmarłych z powodu AIDS.
Powyższe działania na terenie woj. świętokrzyskiego prowadzone były przez Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach oraz 11 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych.
W realizacji zadań Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
współpracowała z Urzędem Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego oraz z Pełnomocnikiem
Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień. Na terenie powiatów Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne
współpracowały z władzami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OLSZTYNIE
Inspekcja Sanitarna woj. warmińsko-mazurskiego realizuje zdania z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS od 1989 roku ( pierwszy przypadek zakażenia HIV w województwie). Działania
inspekcji są zgodne z Krajowym Programem Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV . Co roku inspekcja sanitarna sporządza harmonogramy działań, które wynikają z zadań
określonych w krajowym programie. Od 2007 roku harmonogramy oraz sprawozdania
z realizacji działań są wprowadzane w Elektroniczną Bazę Monitoringową.
W latach 2007- 2011 działania inspekcji sanitarnej wynikały z celów i zadań Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011. Działania
inspekcji sanitarnej skupiały się głównie na pierwotnej profilaktyce oraz profilaktyce wtórnej
poprzez wspieranie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w kierunku HIV
w Olsztynie. W realizacji zadań czynny udział mieli pracownicy promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej pionu inspekcji
sanitarnej ale także pracownicy epidemiologii (badania
w kierunku HIV, diagnostyka w PKD Olsztyn, zbieranie danych dotyczących zakażeń
i zachorowań na AIDS).
Działania pionu promocji zdrowia miały na celu wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
W ramach edukacji społeczeństwa zostały objęte następujące grupy społeczne i zawodowe:
· Katecheci, pedagodzy, pielęgniarki (działania w roku 2007, 2008, 2010, 2011)
realizowane przez PSSE i WSSE.
· Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edukacja w szkole, konkursy
wiedzy i plastyczne powiatowe oraz „ Wojewódzki konkurs wiedzy
o HIV/AIDS” przy wsparciu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
debaty szkolne, apele konkursy plastyczne, happeningi, przedstawienia teatralne
(praca ciągła).
· Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej zajęcia
edukacyjne z warsztatami (w roku 2009, 2010, 2011). Współorganizacja imprezy
edukacyjnej „Niechciany podarunek” wspólnie z e stowarzyszeniem Manko w 2009
roku, stoiska edukacyjnego podczas Kortowiady w 2010 roku, organizacja
Światowego Dnia AIDS z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny
w 2011 roku.
· Więźniowie w Braniewie, Dublinach (w roku 2008, 2009,2010, 2011) edukacja,
konkursy przekazanie materiałów edukacyjnych.
· Policja, studenci Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, straż miejska (w roku 2008,
2009, 2010, 2011) edukacja postępowanie po ekspozycji przekazanie materiałów
edukacyjnych.
· Pracownicy inspekcji sanitarnej każdego roku wspierają kampanie społeczne
organizowane przez KC ds. AIDS . W 2007 zrealizowano kampanie „W życiu jak
w tańcu każdy krok ma znaczenie” (konferencje prasowe, narady, wywiady
radiowe TV, prasowe, strony internetowe, patronaty Marszałka Woj. warmińskoMazurskiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2009/2008 zrealizowano
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kampanię „Wróć bez HIV” poprzez wywiady TV, radiowe, prasowe, konferencje
narady, informacje na stronach internetowych dystrybucja materiałów do biur
podróży, stacje benzynowe woj. warmińsko-mazurskiego. W 2009 roku. Organizacja
kampanii „Daj szansę swojemu dziecku” dystrybucja materiałów do poradni K,
przychodni, , bibliotek aptek, , ośrodków zdrowia, szkół ponadgimnazjalnych, uczelni.
W 2010 roku przeprowadziliśmy kampanię „Bądź mamą na medal” przekazywano
informacje w TV, prasie Internecie, dystrybucja materiałów do zakładów opieki
zdrowotnej, w 2010/2011 „Wiedza ratuje życie” szkolenia, edukacja grup
społecznych informacje w prasie TV, radiu wywiady, Internet.
Inspekcja sanitarna organizuje i wspiera coroczni obchody Światowego Dnia AIDS –
poprzez organizację happeningów, nagłaśnianie problemu zakażeń w mediach
lokalnych, konkursy, debaty, konferencje powiatowe z udziałem władz
samorządowych, imprezy szkolne z udziałem władz, stowarzyszeń, młodzieży
i nauczycieli.
WSSE w Olsztynie jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Profilaktyki HIV/AIDS
w województwie warmińsko-mazurskim który został powołany przez Wojewodę
Warmińsko-mazurskiego. Corocznie odbywa się kilka spotkań zespołu na którym
wymieniane są doświadczenia, planowane działania i podsumowywane działania
lokalne, organizowane wspólne działania jak kampanie, szkolenie pielęgniarek
imprezy okolicznościowe.
Pracownicy Inspekcji sanitarnej dbają o dystrybucje materiałów edukacyjnych, która
odbywa się wg wytycznych KC ds. AIDS obejmuje różne środowiska i jest
udokumentowana.
WSSE w Olsztynie od 2001 roku nieprzerwanie wspiera działalność Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Kierunku HIV w Olsztynie. Bezpłatnie udostępnia
pomieszczenia, na poradnictwo i pobór krwi, wykonuje diagnostykę Elisa, utylizuje
próby wnosi opłaty eksploatacyjne, zaopatruje PKD w niezbędny sprzęt do pobierania
krwi, popularyzuje działalności PKD w Olsztynie.
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-E PIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
W latach 2007 - 2011 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego była
koordynatorem, organizatorem i realizatorem różnorodnych działań poświęconych
profilaktyce HIV i AIDS. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego, Urzędem Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy
w Poznaniu. Dobrze układała się współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi
instytucjami i stowarzyszeniami na terenie województwa wielkopolskiego.
Podejmowane działania dotyczyły głównie profilaktyki HIV/AIDS skierowanej do wybranych
grup społecznych i zawodowych, szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.
Profilaktyka I rzędowa była jednym z najchętniej realizowanych przez szkolnych
koordynatorów zdrowia przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz
gimnazjalnych. Prowadzone szkolenia, konferencje, happeningi, konkursy, olimpiady wiedzy,
warsztaty, pozwoliły uzupełniać wiedzę oraz wprowadzać nowe rozwiązania do realizowanych
działań w placówkach. Do najchętniej realizowanych działań należą:
- szkolenia „Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra HIV” realizowane od 2005r., oparte na
edukacji rówieśniczej w zakresie HIV/AIDS. Ewaluacja wykazała, że młodzież bezwzględnie
potrzebuje prostych, rzetelnych i jasnych informacji, które mogą praktycznie zastosować
w życiu.
- konkurs o zasięgu wojewódzkim,
który wymaga od uczestników przygotowania
merytorycznego z zakresu HIV/AIDS. Zadanie konkursowe co roku przybiera inną formę i na
stałe wpisało się w kalendarz działań szkolnych. Regulamin konkursu dociera do każdej
szkoły gimnazjalnej w województwie wielkopolskim.
Na podstawie sprawozdań i bieżących kontaktów odnotowano wzrost poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS oraz pozytywną zmianę postaw wobec zakażonych i żyjących z HIV.
Lokalne media wspomagały działalność wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych, umieszczając w prasie, bądź w programach radiowo -telewizyjnych,
informacje na temat profilaktyki HIV/AIDS.
Koordynatorami
podejmowanych
działań
byli
specjaliści
oświaty
zdrowotnej
i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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