Coś was łączy? Zrób test na HIV podczas Europejskiego Tygodnia Testowania
Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może
nieświadomie zakażać
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV to dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie,
czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować zakażenie?
W dniach 20-27 listopada wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać
badanie w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwa nt. HIV/AIDS, będzie
pracowało częściej i dłużej. Adresy i godziny otwarcia punktów testowania są dostępne na stronie
internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, http://www.aids.gov.pl/pkd/.
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia16 listopada inauguruje kampanię edukacyjną
„Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz
upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. W ramach
kampanii zostanie uruchomiona strona internetowa zawierająca informacje o HIV i AIDS, które warto
znać www.aids.gov.pl/kampanie/CWL. W realizację kampanii włączy się szereg organizacji
pozarządowych i portali ogólnopolskich, które w Światowym Dniu AIDS (1 grudnia) zamieszczą
na swoich stronach internetowych Czerwoną Kokardkę – międzynarodowy symbol solidarności
z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.
Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” jest
umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak
największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie
wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia
i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i
swoich bliskich.
Europejski Tydzień Testowania daje możliwość zjednoczenia się całej Europy w celu zwiększenia
świadomości korzyści, jakie płyną z wykonania testu w kierunku HIV – piszą organizatorzy akcji na
swojej stronie internetowej www.testingweek.eu. Ideę Europejskiego Tygodnia Testowania
w kierunku HIV wspiera wiele międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym UNAIDS i Komisja
Europejska.
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