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Szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
/ wszystkie /

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie uprzejmie informuje, że
Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS kontynuuje kampanię społeczną z roku 2017 pod
hasłem „ Mam czas rozmawiać”.
Kampania oparta jest na idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny w
tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową.
W roku 2018 szczególny nacisk kładzie na dialog pomiędzy kobietami, które planują ciążę
lub oczekują narodzin dziecka. Zachęca do testowania się w kierunku HIV. Przypomina
kobietom o znaczeniu wzięcia pełnej odpowiedzialności za zdrowie własne i dziecka.
Pomaga przełamać opór przed trudnymi rozmowami na ten temat.
Działania kampanijne przeprowadzone były w dniach 8-15 czerwca 2018r. oraz będą
na przełomie listopada i

grudnia

2018r. w

dniach 23-30.11.2018r.

podczas

Europejskiego Tygodnia Testowania i 1.12.2018r. Światowego Dnia AIDS.
W ramach działań kampanijnych przygotowano informację prasową, nowy spot telewizyjny,
spot radiowy, plakat promujący testowanie w kierunku HIV, baner elektroniczny, które są
dostępne na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl w zakładce kampanie.
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Informujemy, że poradnictwo nt. HIV/AIDS oraz anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań
w kierunku HIV świadczą punkty konsultacyjno-diagnostyczne / adresy PKD są dostępne na
w/w stronie internetowej KCds.AIDS
Pismo o anonimowych, bezpłatnych badaniach w kierunku HIV w Lesznie przesłano do
szkoły w dniu 7 listopada 2018r.
W

związku z przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS zachęcam

pedagoga i nauczycieli do pobrania z w/w stron przygotowanych materiałów filmowych i
informacyjnych, zapoznania się z ideą kampanii „ Mam czas rozmawiać” celem
wykorzystania wybranych informacji w organizacji i realizacji działań edukacyjnych
upowszechniających w środowisku szkolnym problematykę HIV/AIDS.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Lesznie
mgr Irena Ojo
Załączniki: - 3
1). Informacja o Kampanii.
2). Informacja o Europejskim Tygodniu Testowania.
3). Podstawowe informacje epidemiologiczne.
I.A.
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