"Здравствени радници у борби против предрасуда"
Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије, а уз
финансијску подршку Глобал фонда, Швајцарска.
Реализација пројекта започела је крајем децембра 2010. године
Реализатори:
Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са Институтом за јавно здравље
Србије "Др Милан Јовановић Батут", Институтом за јавно здравље Војводине,
Институтом за јавно здравље Ниш, представником НВО Дуга Шабац, представником
Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац.
ХИВ позитивни, оболели од АИДС-а, као и људи са неуобичајеном сексуалном
орјентацијом саставни су део сваког друштва. Они су чланови наших породица,
пријатељи и рођаци, колеге и сарадници. Они са нама деле добро и лоше наше
свакодневнице. Многи од њих су не ретко, а у сваком случају неоправдано изложени
притисцима због предрасуда, заблуда, па и незнања о природи њихове оријентације и
проблема у вези са њом. Стицање знања и стална едукација појединца, породице и
друштва о свим аспектима од значаја за њихову пуну интеграцију у друштвене токове
су разлог да свако са свог аспекта допринесе концепту нормализације, тј. прихватања
реалности, постојања бројних варијетета људског понашања и функционисања.
Истраживање Знање, ставови и понашање здравствених радника у области ХИВа, Министарства здравља Републике Србије указује на потребу за организовањем
едукације здравствених радника на свим нивоима здравствене заштите. Недовољна
информисаност здравствених радника о ХИВ-у, путевима преношења, превенцији,
дијагностиковању, терапији и мерама заштите, неадекватни ставови и понашање у
вези с тим за резултат има стигматизацију, дискриминацију ХИВ + и оболелих од
стране здравствених радника, неадекватан третман, са свим последицама по њихово
здравље и квалитет живота.
Од не мање важности је допринос здравствених радника оспособљених за
адекватно реаговање и третман оваквих случајева нормализацији у ширем оквиру,
односно заједници у целини.
Главни циљеви
1.Едукација здравствених радника у вези са ХИВ/АИДС подизањем нивоа релевантног
знања о специфичностима популације угрожене ХИВ-ом, код ХИВ позитивних и оболелих
од АИДС-а
2. Оспособљавање за боље разумевање здравствених и социјалних потреба вулнерабилне
популације ХИВ позитивних и оболелих од АИДС-а које ће условити смањење стигме и
дискриминације према ХИВ+ и оболелим особама међу здравственим радницима и општој
популацији становништва.
3. Мењање ставова околине у односу према зараженима и оболелима.
4. Развој вештина адекватног реаговања уз прихватање различитости.
5. Адекватан третман који искорењује дискриминацију, смањује стигматизацију и
доприноси нормализацији свеукупног третмана ризичних група, хив позитивне популације

и оболелих од аидс-а у здравственим службама у србији, са ефектима на заједницу.

Кратак опис предложене активности
Активности ће се одвијати путем предавања, интерактивних предавања и радионица, а
односе се на:
1. стицање знања о ХИВ/АИДС- у
- историјат
- трансмисија
- тестирање
- рад ДПСТ-а
- дијагностика и лечење
- мере заштите
2. упознавање са
- Законом о забрани дискриминације
- Националном стратегијом за превенцију ХИВ/АИДС-а
- Законом о људским правима
- Програмима за смањење штете
- Родном политиком (Родна права и ХИВ)
3. разумевање стигматизације, дискриминације, предрасуда
-

појмовима стигматизација, дискриминација, предрасуде
превенција стигматизације, дискриминације, предрасуда (посебан осврт на
здравствене раднике)

Уз све мере које се предузимају, као и разне едукације које постоје, сматрамо да је
неоподно извршити и едукацију здравствених радника да би представљале нову
снагу за јачање превенције ХИВ/АИДС-а, као и мењање ставова околине у односу
према зараженима и оболелима.
4. развој вештина адекватног реаговања
У реализацији пројекта биће укључена 3 регионална института за јавно здравље
Институт за јавно здравље Крагујевац-Носилац пројекта, Институт за јавно здравље
Ниш , Институт за јавно здравље Војводине и национални институт за јавно здравље:
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", као и гости предавачи
из државног и невладиног сектора.
За полазнике курса предвиђен је едукативни материјал (у писаној и електронској
форми) који ће поред предавања и радионица садржати и текстове који се односе на
теме које ће бити обрађиване (допунска литература).
Такође је планирана и израда монографије са садржајима предавања и радионица.

 Општи циљ, појединачни циљеви, план интервенција и рокови
Општи циљ пројекта је едукација здравствених радника о ХИВ/АИДС-у.
Појединачни циљеви:
- едукација здравствених радника везано за ХИВ/АИДС – у
- Смањење стигме и дискриминације према ХИВ+ и оболелим особама међу
здравственим радницима и општој популацији становништва.
- Мењање ставова околине у односу према зараженима и оболелима.
- Прихватање различитости.
Планирано је одржавање 8 тродневних тренинга за 200 здравствених радника и
то:
- четири тренинга до 31. децембра 2010. године
- четири тренинга у периоду 1. јануар 2011. до 30. јун 2011. године
 План евалуације
Евалуација рада врши се након одржаног тренинга и то:
1. пре и пост тест знања учесника тренинга. Планирана је
статистичка обрада података и писање извештаја како о
појединачним тренинзима, тако и финалног извештаја.
2. евиденциона листа за присутне учеснике
3. евалуација тренинга са оцењивањем предавача, избора тема
Тренинг је акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије и носи 6
бодова за учеснике тренинга.
Учесницима тренинга обезбеђен је:
-

материјал
освежење
ручак
трошкови превоза
трошкови преноћишта.

До 31. марта реализовали смо:

5 тренинга за укупно 190 учесника.
Резултати анализе пре и пост теста указују на повећање нивоа знања у просеку за 15%.
Анализа евалуационих упитника показује задовољство учесника тренинга од 97.0% уз
препоруку за реализацију сличних тренинга.
Агенда тренинга:
Агенда тренинга "Здравствени радници у борби против предрасуда"
I дан
ТЕМА
Регистрација учесника,
кафа
Отварање тренинга, пре
тест
Игра упознавања
Увођење основних
правила рада у групи
ХИВ/АИДС и полно
преносиве болести
Национална стратегија за
превенцију ХИВ/АИДС-а
Кафе пауза
Тестирање на ХИВ

ВРЕМЕ
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15

Радионица
Разговор

11.15 – 11.45

Предавање

11.45 – 12.00

Предавање

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

ДПСТ

13.00 – 13.30

Разматрање ставова
Ручак
Вулнерабилне групе и
ХИВ
Вулнерабилне групе и
здравствени радници
Програми смањења штете
Прича о великој води
Сумирање рада током
дана

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30

II дан
ТЕМА
Регистрација учесника,
кафа
Стигма, дискриминација,
предрасуде,ЛГБТ МСМ
Шалтер ЈАТ - а

ТЕХНИКА РАДА

Интерактивно
предавање
Предавање,
симулација саветов
Радионица
Радионица

15.30 – 15.45

Предавање

15.45 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.00

Предавање
Радионица

ВРЕМЕ
9.30 – 10.00

ТЕХНИКА РАДА

10.00 – 10.30

Интерактивно
предавање
Радионица

10.30 – 11.00

Здравствени радници и
ХИВ, ЛГБТ, МСМ
Превенција и борба
против стигме и
дискриминације
Суђење дискриминацији
Ручак
Родна политика и ХИВ
Људска права и законски
оквири
Закон о дискриминацији
РС
Едукативна игра
"слушање"
Дијагностика и савремена
терапија ХИВ инфекције
Сумирање рада током
дана

III дан
ТЕМА
Регистрација учесника,
кафа
Одговори на питања
учесника
Однос друштва према
угроженим групама
Скала склоности
Игра бомбона
Ручак
Пројекција интервјуа са
ХИВ + особом
Унутрашња борба након
сазнања, интеракција са
околином, појам инверзне
сексуалности
Пост тест
Дискусија о тесту
Подела сертификата

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Интерактивно
предавање
Интерактивно
предавање

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Радионица

15.00 – 15.15

Предавање

15.15 – 15.30

Игра

15.30 – 16.00

Предавање

Предавање
Предавање

16.00 – 16.15

ВРЕМЕ
9.30 – 10.00

ТЕХНИКА РАДА

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

Интерактивно
предавање
Радионица
Радионица

Интерактивно
предавање

