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1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Celem działań proﬁlaktycznych prowadzonych w
tym dniu jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem osób zakażonych wirusem HIV oraz
solidaryzowanie się z osobami dotkniętymi chorobą. Na całym świecie środowiska działające w
sferze proﬁlaktyki organizują konferencje, happeningi i akcje edukacyjne, których zadaniem jest
zwiększenie świadomości społecznej na tematy związane z HIV i AIDS.
1 grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, który został zainicjowany przez Światową Organizację
Zdrowia w 1988 r. aby zwrócić oczy całego świata na problem HIV/AIDS. W tym dniu we wszystkich krajach odbywają
się konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne poświęcone chorobie oraz pomocy osobom zmagającym się z nią.
Celem prowadzonych działań jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem osób zakażonych wirusem oraz
solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą, aby nie czuli się wykluczeni i odrzuceni przez społeczeństwo.
Działania proﬁlaktyczne w tym zakresie integrują wiele środowisk działających w sferze proﬁlaktyki. Symbolem walki z
AIDS i HIV jest czerwona wstążeczka, która przypomina, że osoby zakażone i żyjące z chorobą są pełnoprawnymi
członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o
obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Dlatego też mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w
Białymstoku, wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku, przeprowadzili w miniony piątek
prelekcje dla uczniów z Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku.
W Europie łączna liczba przypadków zakażeń HIV przekroczyła 2 miliony. Co roku w Polsce odnotowuje się około 1200
zakażeń HIV, jednak liczba niezdiagnozowanych może być znacznie większa. Najskuteczniejszym środkiem zapobiegania
zakażeniom HIV pozostaje efektywna, systematyczna proﬁlaktyka i edukacja zdrowotna, oparta na aktualnym stanie
wiedzy, skierowana do ogółu społeczeństwa na temat czynników ryzyka, dróg zakażenia oraz możliwości leczenia.
Do międzypokoleniowych rozmów o zdrowiu i tematach trudnych związanych z zakażeniem i chorobą zachęca
kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”. Zapraszamy do odwiedzenia strony:
mamczasrozmawiac.aids.gov.pl.

