1 грудня вся світова спільнота відзначає Всесвітній День боротьби зі
СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя
людей несе ця глобальна проблема.
Саме з метою покращення рівня обізнаності студентської молоді з
причинами поширення, профілактики та лікування цієї хвороби , а також
толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих.
30 листопада 2020 року керівником волонтерського загону «Панацея»
Семененко О.В. було проведено відеолекторій «Профілактика ВІЛ/СНІДу».
У доступній формі у вигляді презентації, групових вправ та тестових завдань
студенти-волонтери поглибили свої знання щодо ВІЛ, ознайомилися із
шляхами
передачі
інфекції,
новими
методами
лікування
та
профілактики. Студенти активно брали участь в обговоренні, дискутуванні,
ставили цікаві запитання та давали аргументовані відповіді. Також хвилю
емоцій спровокував перегляд тематичного відеоролика про ризик та
способи інфікування.

Сьогодні сучасний світ відкриває перед нами великі можливості, ми
поспішаємо жити не замислюючись над тим, що іноді потрібно зупинитися,
потурбуватися про себе, про своє життя, лише здорова людина відчуває себе
повноцінною особистістю. Лише здорова людина приносить користь
суспільству.
ВІЛ СТОП СНІД
Всевишній нам усім суддя,
І чує все, і розуміє.
Людським керує він життям
В своєму розумінні діє.
І навіть, якщо шле проблеми,
Легкі, тяжкі чи неймовірні,
Він вірить, що здолаєм все ми,
І честі будем завжди вірні.
Лише одна мене турбує
Вагоміша з усіх дилем І як це людство так гордує
Людьми з мільйонами проблем?
Сама вже назва всіх лякає,
Тому, почувши: "В нього СНІД",
Одразу кожен забуває
Про свій прадавній людський рід.
Самотнім раптом став цей хворий Напевне, нелюди - це ми!
І так у нього лихо й горе,
Давайте станемо людьми.
Спасти би тих, хто помилився,
Терпіння у нелегкому житті.
О, хоч би іноді їм в очі подивиться,
Прощати все та бути на рівні.
До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом на базі Павлоградського
медичного коледжу волонтерський загін «Панацея» щорічно проводить
теоретичні конференції та концертні-програми на наступні теми: « Молоде
покоління обирає здоров’я», «Покоління без СНІДу починається з мене», «Не
ВІЛ вибирає. Вибираєш ТИ!». В цьому навчальному році конференція
проведена в ZOOM, але студенти-волонтери з великим бажанням, молодечим
запалом згадували про проведені вуличні акції, концертні-програми в
минулих роках.

