
AIDS 
Agenda MiniBlra Zdrowia 

Warszawa, 11 lipca 2016 r. 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz 
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" organizują szkolenia 
dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń 
przenoszonych drogą płciową. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące 
ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, 
medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii. 

Szkolenia o tej tematyce dla różnych grup zawodowych organizujemy od 2000 r. 
w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 
AIDS. Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 
ewidencyjnym 2.14/00129/2009. 

W naszej tegorocznej ofercie znajdują się 4-dniowe (31 godzin zajęć dydaktycznych) 
szkolenia dla pracowników medycznych ( w tym m.in.: pielęgniarek, położnych, 
ratowników medycznych, laborantów) w terminach: 

26 - 29 września 2016 r. 

10 -13 października 2016 r. 

17 - 20 października 2016 r. 

Szkolenia odbywają się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej K o n s t a n c i n -
Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 280 zł. Organizator zapewnia 
w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2 -osobowych z łazienką i całodzienne 
wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu w e własnym zakresie. 

Wykładowcami szkoleń są profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno 
w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący dużym doświadczeniem w bezpośredniej 
pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, prosimy o jak najszybsze przesłanie na 
adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) załączonej karty zgłoszenia na szkolenie oraz 
informacji o odbiorcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku). 
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Wpłaty na konto należy dokonać najpóźniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, 
z zaznaczeniem nazwiska osoby, za którą wnoszona jest wpłata i terminem szkolenia oraz 
dopiskiem 'medycyna" na konto: 

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" 
PKO BP S.A. IX O/Warszawa Nr 42 1020 1097 0000 7402 0103 5096 

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu 
nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uprzejmie informujemy, że pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu otrzymają 
wyłącznie te osoby, które prześlą karty rejestracyjne i dokonają wpłaty. Potwierdzenia 
wysyłamy ok. dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Przesłanie karty zgłoszenia 
i wpłaty jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. W przypadku braku miejsc 
informujemy o tym uczestników natychmiast po otrzymaniu karty zgłoszenia. 

Zgłoszenia prosimy kierować do: 

Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" 
00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A 

tel./fax: (22) 626 86 60 
e-mail: reshumanae@reshumanae.org.pl 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji 
o szkoleniach ws'ród pracowników medycznych Państwa placówki. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. 

Z poważaniem 

Prezej r \ / 
Zartądu^Fipndacji „Res Humanae" 

Witold Mateusz Liwski 

Informacje dotyczące szkoleń i druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Fundacji: 
w w w . r es h u m a n ae. Qrg.pl 

Kontakt telefonicznyi: poniedziałek-piątek, godz. 11.00-16.00 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
na szkolenie z zakresu HIV/AIDS dla pracowników medycznych 

Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami 
Imię i nazwisko: 

Miejsce pracy: 

Wykonywany zawód: 

Adres miejsca 
pracy 

Miejscowość: Kod: Adres miejsca 
pracy 

Ulica: Nr: 

Adres do 
korespondencji 

Miejscowość: Kod: Adres do 
korespondencji 

Ulica, nr: Nr mieszkania: 

E-mail: 

Telefon kontaktowy: Fax: 

Wybrany termin szkolenia: Termin rezerwowy: 

Miejsce szkoleń: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy. Odpłatność za udział w szkoleniu wynos i 280 zł. 
Osoby zainteresowane ukończeniem szkolenia prosimy o jak najszybsze przesłanie na adres Fundacji (przez 
e-mail fax lub pocztą) karty zgłoszenia na szkolenie i informacji o odbiorcy rachunku (jeśli życzą sobie 
Państwo rachunek). Wpłaty należy dokonać najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęc iem szkolenia 
z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, daty szkolenia i dopisku „medycyna" na konto: 

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" 
PKO BP S.A. IX o/Warszawa Nr: 421020 1097 0000 7402 0103 5096 

Terminy szkoleń: 

26 -29 września 2016 10 -13 października 2016 

17 - 20 października 2016 

O^akwaMkpwanig na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informujemy, że pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu otrzymają wyłącznie te osoby, które prześlą 
karty rejestracyjne i dokonają wpłaty. 

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia. 

Czytelny podpis i data 
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Informacja o odbiorcy rachunku za szkolenie 

Proszę o wystawienie rachunku dla: 

Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami 

Nabywca (nazwa instytucji lub imię i nazwisko, jeżeli życzą sobie Państwo rachunek imienny): 

Adres: Miejscowość: 

Ulica: 

Kod: 

Nr: 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników szkolenia: 

Termin szkolenia: 

Kwota: 

Szkolenie dla: 
pracowników medycznych 

• osób prowadzących działania edukacyjne z zakresu HIV/AIDS 

(podkreśl właściwe) 

Telefon kontaktowy: 

Rachunki będą wręczane na szkoleniu, nieodebrane rachunki prześlemy pocztą na 
wskazany adres 

Czytelny podpis i data 
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BLOKI TEMATYCZNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS 

l.p. nazwa bloku tematycznego 
1. 

EPIDEMIOLOGIA 
Epidemiologia HIV/AIDS w Polsce i na świecie. 

2. 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Programy i dokumenty międzynarodowe w kontekście epidemii HIV/AIDS : 
• Strategia UNAIDS, 
• Polityka Komisji Europejskiej 
• Deklaracje międzynarodowe w kontekście HIV/AIDS 

3-
ZAGADNIENIA ETYCZNO-PRAWNE 

Etyczno - prawne problemy HIV/AIDS. 
Prawa pacjenta. 

4-
ASPEKTY MEDYCZNE 

Diagnostyka zakażeń HIV. Rola i znaczenie testów w kierunku HIV. 
Naturalny przebieg zakażenia HIV a psychologiczne fazy infekcji HIV. 
HIV/AIDS i zdrowie psychiczne. 
Ekspozycja zawodowa na HIV. Postępowanie poekspozycyjne. 
Infekcje przenoszone drogą płciową z uwzględnieniem WZW B i WZW C. 
Możliwości leczenia HIV/AIDS. 
Zakażenia HIV u kobiet. 
Zasady procedur leczniczych zmniejszających ryzyko zakażeń z matki na dziecko. 
Opieka ginekologiczna nad kobietami zakażonymi. 
Związek pomiędzy uzależnieniem i zakażeniem HIV. 
Systemy leczenia osób uzależnionych i zakażonych HIV/AIDS. 
Przedstawienie najważniejszych problemów w opiece nad pacjentem zakażonym HIV oraz pacjentką w ciąży, podczas 
porodu i połogu. 

5-
PUNKTY KONSULTACYJNO - DIAGNOSTYCZNE 

Przedstawienie analizy ankiet z punktów anonimowego i bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem. 
6. 

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

7. 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z SEKSUOLOGII 

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

8. 
NARKOTYKI 

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

9-
PRZEDSTAWIENIE HARMONOGRAMU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU 

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 
10. 

SPOTKANIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ 


