Konferencja jubileuszowa „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie”.
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W dniach 26-27 listopada 2018 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wraz z
państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi województwa mazowieckiego uczestniczył w 25.
jubileuszowej konferencji pn. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie". Dwudniowe
spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele wielu podmiotów pracujących na rzecz ludzi
zmagających się z problemem zakażenia HIV otworzyła sesja poświęcona podsumowaniu współpracy
Krajowego Centrum ds. AIDS z Państwową Inspekcją Sanitarną w realizowaniu Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W wydarzeniu uczestniczył m. in. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, który nawiązując do
rocznicowego charakteru trwającej Konferencji, a także do pełnionej funkcji Krajowego Konsultanta w
dziedzinie zdrowia publicznego, wyraził zadowolenie z obecnej sytuacji w obszarze HIV/AIDS. Zdaniem
Głównego Inspektora Sanitarnego podejmowane w Polsce działania są dobrze prowadzone. Przyczyniają
się do tego w dużej mierze działania Krajowego Centrum ds. AIDS. Jednocześnie zaznaczył, że pochyli się
nad tym obszarem profilaktyki i zapowiedział „partnersko-przyjacielską relację w zakresie
podejmowanych przedsięwzięć w obszarze profilaktyki HIV/AIDS.”
O swoich doświadczeniach pracy inspekcji sanitarnej w obszarze profilaktyki HIV/AIDS opowiadali
zaproszeni do wystąpień państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni: Tomasz Augustyniak, Pomorski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Urszula Mendera-Bożek, Śląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Magdalena Borowska, wieloletni kierownik Oddziału Oświaty
Zdrowotnej PSSE m. st. Warszawy przedstawiła historię działań inspekcji sanitarnej w tym obszarze,
podejmowanych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor
Krajowego Centrum ds. AIDS zwróciła uwagę, że jednym z ważniejszych problemów w przekazie
profilaktycznym jest dotarcie do kadry nauczycieli.
W drugim dniu sesji praktycy dzielili się swymi doświadczeniami zawodowymi w obszarze prowadzonej
edukacji, profilaktyki i opieki zdrowotnej nad chorymi, w tym także w aspekcie zdrowia psychicznego
osób żyjących z HIV. „Przemijanie to ten czas, w którym trzeba dużo uważności ze strony drugiego
człowieka" - to poruszające i mądre słowa Sary Peplińskiej ze Stowarzyszenia Solidarni Plus, Ośrodek
Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie, która opowiadała o HIV i AIDS właśnie z pozycji
praktyka, wspierającego osoby seropozytywne na różnych etapach życia.
O kontekstach profilaktyki HIV/AIDS mówił prof. Zbigniew Izdebski. Zwrócił m.in. uwagę na wyzwania
w profilaktyce HIV/AIDS: na wzrost zakażeń na wczesnym etapie u MSM, zakażenia wśród osób

heteroseksualnych wykrywane w późnym stadium (late testers), skłonność do podejmowania zachowań
ryzykownych wśród osób młodych i w późniejszej fazie życia czy zjawisko chemsex.
Konferencja poprzedza Światowy Dzień AIDS , który obchodzony jest corocznie 1 grudnia.
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