10.Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS
(Prevence v oblasti HIV/AIDS, pohlavně přenosných infekcí, zkušenosti, příklady dobré
praxe)
Onemocnění HIV/AIDS – účastníci vzdělávací akce budou seznámeni s charakteristikou viru
HIV (HIV 1 a HIV 2), jeho výskytem v populaci, klinickým obrazem a fázemi, kterými HIV
infikovaný člověk prochází (primoinfekce – akutní HIV infekce a její průběh, období latence průběh, symptomatická fáze - průběh). Dále bude probrána diagnostika viru HIV – tedy tzv.
imunologické okénko, obtíže, zkušenosti.
Dalším tématem prezentací bude současná epidemiologická situace v oblasti výskytu
HIV/AIDS v České republice a ve světě.
Hodinová dotace: 2 – 2,5 hodiny
2. blok prezentací
Prevence HIV/AIDS: Počátky nemoci, co je HIV a co je onemocnění AIDS, cesty přenosu
viru HIV/AIDS (jak se vir HIV přenáší a jak se nepřenáší), rizikové skupiny – charakteristika,
kdy by člověk měl jít na HIV test a kdy ne, kde lze test provést, kam by se nemělo jít na HIV
test, (výsledek pozitivního testu, výsledek negativního testu), strategie v prevenci HIV/AIDS,
tzv. A B C o AIDS + nová strategie v prevenci HIV/AIDS, dopady pro osoby infikované
virem HIV/AIDS. Zkušenosti z internetové poradny a zkušenosti v oblasti HIV/AIDS na
bezplatné Národní lince pomoci AIDS (Help line AIDS).
Prevence pohlavně přenosných onemocnění (syfilis, chlamydie, kapavka, hepatitidy)
Charakteristika, původce onemocnění, projevy, diagnostika a prevence.
Hodinová dotace: 3 hodiny
3. blok prezentací
Zkušenosti s prevencí HIV/AIDS na základních a středních školách – představení
interaktivního preventivního programu „Hrou proti AIDS“ – možnost workshopu.
Zkušenosti pedagoga při výuce sexuální výchovy a prevence HIV/AIDS a PPN s žáky na
základních školách.
Hodinová dotace: 2,5 hodiny
Účastníci vzdělávací akce získají ucelený přehled informací a zkušeností z praxe v oblasti
prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných onemocnění. Tyto informace budou moci velmi
snadno použít v praxi pro žáky a studenty škol. Dále získají učební pomůcky: plakáty, letáky,
manuál k projektu, materiály z akce, které budou sloužit jako osnova a učební text pro další
kolegy. V rámci vzdělávací akce bude prezentován interaktivní primárně preventivní program
pro žáky ze základních škol („Hrou proti AIDS“), který pedagogové budou moci zhodnotit a
případně požádat o realizaci.
Hodinová dotace : 8 hodin, max. počet účastníků : 50
Počet lektorů : 6
Poplatek za účastníka : 380 Kč
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