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1 Grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery,
takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS .
Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas , w którym
myślimy o bliskich i przyjaciołach oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle
aktualny problem epidemii HIV/AIDS.
W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się konferencje, happeningi oraz akcje
edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Światowego
Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzimy 1 grudnia od 1988 roku, z inicjatywy Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO).
Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia podaje, że każdego roku wykrywa się ponad
5000 nowych przypadków HIV. Tylko w 2017 roku z powodu AIDS zmarło ponad milion
pacjentów. W 2018 roku każdego dnia ponad 7000 osób zakażało się HIV. Około 97% zakażeń
odnotowano w krajach nisko i średnio rozwiniętych. Około 1000 zakażeń wśród dzieci poniżej
15 roku życia. Około 6000 zakażeń wśród osób w wieku 15 lat i powyżej.
Symbolem, który nam się kojarzy z HIV i AIDS jest „Czerwona Kokardka”, oznacza solidarność
z osobami żyjącymi z tym problemem, ich rodzinami i przyjaciółmi.
Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok
upowszechnienia tej problematyki. Idea czerwonej kokardki powstała w 1991r.
Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką upamiętniającą żołnierzy amerykańskich
uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na jawne
skojarzenia krew to namiętność (nie tylko gniew),walka, ale i miłość. Czerwona kokardka jest w
kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i
AIDS. W Polsce, zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania „Czerwonej Kokardki”, jest ona
wyróżnieniem przyznawanym z okazji „Światowego Dnia AIDS”. Otrzymują je osoby, które w
szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV i chorych na
AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w tej dziedzinie.
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Jak zapobiegać zakażeniu HIV?
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.
Telefon Zaufania HIV/AIDS
22 692 82 26 - do 30 grudnia 2019 roku czynny całą dobę
800 888 448 - połączenie bezpłatne
Zapraszamy do oglądnięcia filmu

https://youtu.be/85gykXG47L8

Serdecznie Pozdrawiamy: Agnieszka Rymut, Aneta Bochenek
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