
  1 grudnia Światowy Dzień AIDS    
                                                                                   

                             

Światowy Dzień AIDS, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 r. jest corocznie 

obchodzony 1 grudnia. Ma to na celu przypomnienie problemu, który dotyczy ludzi na całym świecie bez 

względu na płeć, pochodzenie, czy poziom zamożności. Dlaczego warto poruszać ten temat? Problem ten może 

dotknąć każdego z nas i warto mieć tego świadomość.  

Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka - symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami 

 i przyjaciółmi. Ma kształt odwróconej litery V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad HIV i AIDS. 

W tym roku 1 grudnia na terenie naszej szkoły odbył się happening – uczniowie przypinali czerwone 

kokardki, rozdawali ulotki informacyjne, prowadzili rozmowy o źródłach, drogach zakażenia, namawiali do 

wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV.  

Przez radiowęzeł szkolny przekazana została informacja o obchodach Światowego Dnia AIDS. Na telebimie 

można było obejrzeć prezentację multimedialną i zdobyć/poszerzyć wiedzę na temat HIV/AIDS oraz na temat 

testów diagnostycznych w kierunku HIV. Również w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS na zajęciach  

z wychowawcą omawiano tematy związane z profilaktyką HIV/AIDS. Została zrobiona również gazetka na temat 

Światowego Dnia AIDS. 

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem: „Jedyny taki 

test” (#jedynytakitest), której celem jest popularyzacja wczesnej diagnostyki w kierunku HIV. Kampania trwa od 

16 listopada 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV oraz 

Światowego Dnia AIDS. 

Wzmożone działania promocyjne prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Poznaniu, w którym 

można również wykonać anonimowo i bezpłatnie test w kierunku HIV: 

 Poznań, ul. Mickiewicza 5/4, Punkt Pobrań Diagnostyki, czynny w poniedziałki, środy, piątki  

w godzinach od 16:00 - 20: 00, pobrania krwi odbywają się do godziny 19:30, telefon: 730 110 830 – 

czynny w czwartki od 17:30-19:00, e-mail punktu: poznanpkd@gmail.com 

 

 Wczesne wykrycie wirusa HIV pozwala na objęcie kompleksową opieką medyczną i przerwanie transmisji 

zakażenia, a tym samym na zachowaniu dobrego stanu zdrowia. 

Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać!!!!  

 

Wiecej informacji na stronie Krajowego Centrum ds. Aids: www.aids.gov.pl oraz na stronie kampanii: 

http://jedynytakitest.aids.gov.pl/ 
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