01. 12. 2017 r. Światowy Dzień Walki z AIDS
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w Światowym Dniu
Walki z AIDS obchodzonym 1 grudnia, zachęca mieszkańców powiatu do podjęcia
rozmów w rodzinie na trudny temat jakim jest zakażenie HIV i choroba AIDS. Mimo
to, ze potencjalnemu Polakowi wydaje się, że wie wszystko na ten temat warto
przypomnieć czym jest wirus i jakie są drogi zakażenia. Wirus HIV to ludzki wirus
upośledzenia odporności, który niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby. Do
zakażenia dochodzi poprzez krew, kontakty seksualne i z matki na dziecko.
Zakażony organizm po pewnym czasie przestaje się bronić przed chorobami.
Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Można nawet przez 10-12
lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z
HIV, może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych. Dlatego też warto
rozmawiać i warto się badać.
Już od 17 listopada 2017 roku trwa zainicjowana przez Krajowe Centrum ds.
AIDS kampania edukacyjna #mamczasrozmawiac - „Mam czas rozmawiać”
promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu.
Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych wirusem HIV, a 50% z
nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych statystycznych, w
okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2017 na AIDS zachorowało w Polsce - 98 osób,
w województwie podlaskim – 10, w powiecie sokólskim nie było zachorowań.
Natomiast zarejestrowano: w Polsce -1313 nowych zakażeń HIV, w województwie –
37, w powiecie sokólskim -1.
Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i
swoich bliskich, uchronić się przed rozwinięciem pełnoobjawowego AIDS poprzez
terapię antyretrowirusową.
W województwie podlaskim badania w kierunku HIV prowadzone są bezpłatnie w:
1. Punkcie konsultacyjnym przy Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Żurawia 14, Pawilon C –niski
parter , tel. 85 74 09 583
2. Punkcie konsultacyjno-diagnostycznym anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV w Białymstoku, ul. Bema 2, lokal 010, 011
tel. 85 742 92 10, 85 742 91 60, 784 675 129
3. W laboratoriach, które mają podpisaną umowę z NFZ , ale tylko kobietom w
ciąży ( dwa razy w czasie przebiegu ciąży) ze skierowaniem od lekarza
ginekologa, w ramach opieki okołoporodowej.
W laboratorium w SP ZOZ w Sokółce i w innych laboratoriach diagnostycznych
można odpłatnie, za niewielką kwotę wykonać badanie w kierunku HIV. Zalecane
jest jednak korzystanie z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których
prowadzone jest poradnictwo przed i po testowe.

Spoty do pobrania z kampanii „Mam czas rozmawiać”

