DEMETROS INFORMACINIS BIULETENIS NR. 20
2014 m. balandis
Sveiki, kviečiame susipažinti su 2014 m. balandžio mėn. numeriu. Jame trumpai apie ŽIV testavimo
rezultatus ir veiklą, susijusią su ŽIV testavimo prieinamumo didinimu.
Redaktorė

Greitųjų ŽIV tyrimų atlikimo ataskaita už 2014 m. balandžio mėnesį
2014 m. balandžio mėnesį atlikti 1083 greiti ŽIV tyrimai, iš jų 470 moterų ir 613 vyrų. Teigiamų atvejų buvo 23,
po du VU Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninėje ir Šiaulių ligoninėje, trys - Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje, vienas - NVSPL, likusieji (15) Demetroje.
Per keturis mėnesius (sausis-balandis) iš viso gauti 55 teigiami ŽIV tyrimo rezultatai. Pasiskirstymas pagal lytį
ir amžiaus grupę pristatomas 1 paveiksle, integravimo į sveikatos priežiūros paslaugas situacija - 2 paveiksle.

1 pav. ŽIV teigiamų atvejų palyginimas pagal lytį ir
amžiaus grupė (abs.sk.)
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2 pav. ŽIV teigiamų įtraukimas į
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas (abs.sk.) 2014 m. I-IV
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Programos „ŽIV ištyrimas ir gydymas“ 2014m. įgyvendinimo rezultatai
Siekiamas rodiklis 2014 metų pabaigoje
Atlikti 12,000 ŽIV tyrimų, kas mėnesį 1,000

Rezultatas už 2014 m. balandžio mėn.
1083 ŽIV tyrimų arba 108 proc. mėnesio plano

85 proc. teigiamų ŽIV atvejų pilnai integruoti į
sveikatos priežiūros paslaugas

91 proc. (21 iš 23)

Renginiai trumpai
ŽIV ištyrimo akcija gėjų klube
Naktiniame klube Soho įvyko ŽIV testavimo
akcija, kurios metu dėl ŽIV pasitikrino 22
žmonės.
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ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimas (1)
Balandžio 8 d. susitikimo su nevyriausybinių
organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu
gyventi“, ekspertais metu buvo tęsiama diskusija
dėl ŽIV ištyrimo prieinamumo gerinimo.
Peržiūrėti sveikatos apsaugos ministro įsakymai,
kiti teisės aktai, reguliuojantys ŽIV ištyrimą
asmens sveikatos priežiūros institucijose ir
žemo slenksčio paslaugų kabinetuose. Parengti 4
reguliuojančių teisės aktų pakeitimų projektai,
kurie bus pateikti SAM tolesnei diskusijai.

ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimas (2)
Situacija apie ŽIV ištyrimo prieinamumą rizikos
grupėms š. m. balandžio 15 d. buvo pristatyta
Sveikatos apsaugos viceministrei dr. Jadvygai
Zinkevičiūtei,
kurią
sveikatos
apsaugos
ministras įgaliojo kuruoti ŽIV ištyrimo
prieinamumo klausimus. Kitas susitikimas tarp
SAM ir NVO atstovų numatytas š. m. gegužę.

medicininis modelis, kai pacientas pats ateina ir
tvarkingai gydosi daliai minėtų ligų pacientų
negalioja, todėl asociacija Demetra pasiūlė
daugiau dėmesio skirti sveikatos priežiūros ir
NVO sektoriaus bendradarbiavimui, siekiant
surasti pacientus, juos motyvuoti gydytis ir
išsilaikyti gydyme.

ŽIV
ištyrimo
akcija VU
ŽIV testavimo ir
apsaugos
priemonių dalijimo
akcija įvyko VU
Jungiamuosiuose
rūmuose.
ŽIV
statusą sužinojo 44
studentai, išdalinta
virš
2,5
tūkst.
prezervatyvų.

ŽIV
ištyrimo
akcija Alytaus PN

Nacionalinės sveikatos tarybos (NST)
dėmesys užkrečiamųjų ligų prevencijai
šalyje
Balandžio 29 d.
LR Seime NST
organizavo
apvalaus stalo
diskusiją,
skirtą
užkrečiamųjų
ligų, tarp jų
ŽIV bei TB,
prevencijai
Lietuvoje.
Renginio metu
buvo
atkreiptas
dėmesys, kad

Balandžio 30 d. lankytasi Alytaus pataisos
namuose. Vizito metu 5 sektoriuose vykdyto ŽIV
ištyrimo metu atlikti 284 greiti ŽIV tyrimai.
Išdalinta virš 600 prezervatyvų. Visi asmenys
informuoti apie ŽIV plitimo būdus, papasakota,
kaip išvengti užsikrėtimo ŽIV. Pabendrauti su
Demetros specialistais atėjo 23 ŽIV užsikrėtę
nuteistieji.

TUBIDU

projekto

baigiamasis
susitikimas

Balandžio 24-25 d.
Bukarešte
(Rumunija) įvyko
baigiamasis
projekto TUBIDU
renginys. Jo metu
buvo
pristatyti
atlikti tyrimai apie
ŽIV ir TB paslaugų
prieinamumą bei
ŽIV paplitimo tarp
ŠNV
tyrimas,
atliktas Demetroje,
naudojant INSTI testus (ŽIV paplitimas tarp ŠNV
2012 m. duomenimis yra 9,69 proc. )
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