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Laba diena,  

   kviečiame susipažinti su 2014 m. rugsėjo numeriu. Jame pristatome tyrimų rezultatus. Pristatome „Saugaus 

gyvenimo karavanas“ pasiekimus ir ateinančius renginius 

Redaktorė 

Greitųjų ŽIV tyrimų atlikimo ataskaita už 2014 m. rugsėjo mėnesį 
 

   2014 m. rugsėjo mėnesį atlikti 1373 greiti ŽIV tyrimai, iš jų ištirtos 691 moterys ir 682 vyrai. Teigiamų 

atvejų buvo 7 ( 5 vyrai ir 2 moterys).   

_____________________________________________________________________________________________ 

Programos „ŽIV ištyrimas ir gydymas“ 2014m. įgyvendinimo rezultatai  

Siekiamas rodiklis 2014 metų pabaigoje Rezultatas už 2014 m. rugsėjo mėn. 

Atlikti 12,000 ŽIV tyrimų, kas mėnesį 1,000 1373 ŽIV tyrimų arba > 100 proc. mėnesio plano 

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

100 proc. (7 iš 7) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Naujienos  
 

Saugaus gyvenimo karavanas‘2014  
 

Farmacinės kampanijos „Abbvie“ remiamas 

Saugaus gyvenimo karavanas jau aplankė 

Ukmergę, Kauną, Grigiškes ir Elektrėnus. 

Vilniaus priklausomybės ligų centro 

mobilioje klinikoje iš viso atlikta 477 greiti ŽIV 

tyrimai, išdalinta virš 5000 prezervatyvų. 

Jaunimas iki 25 m. labai mielai ėmė 

prezervatyvus ir prašė duoti dar daugiau nei 

gavo. Tai rodo, kad 

jaunimas naudoja 

apsaugos priemones 

ir neturi didelių 

barjerų jų paprašyti. 

ŽIV tyrimą atlikti, 

žinoma, kvietėme 

vyresnius asmenis, 

bet ir čia jaunimas 

buvo aktyvesnis. 

 

 

Fotografijoje: Valentinas Saugulis  

Vis tik įdomiausia vieta šioje istorijoje yra 

prezervatyvo personažo linksmojo Valentino 

Saugulio likimas, nes ir Kauno m. savivaldybės, 

ir PC Maxima nuomone jis yra įtartinas dėl savo 

kėslų, todėl tomis dienomis jis turėjo 

laisvadienių.  

Taigi, šiuo metu dairomės p. Valentinui 

Sauguliui gero advokato, kad reabilituotų jį vis 

labiau provincialėjančioje Lietuvoje.  

Akcijos „Saugaus gyvenimo 

karavanas“ tikslas – didinti prieinamumą prie 

ŽIV testavimo paslaugų bei apsaugos priemonių.  

Spalio 15 d. karavanas lankysis 

Šalčininkuose.  

ŽIV testavimas vyks nuo nuo 11 iki 18 val. 

Daugiau informacijos Facebook 

(Organizacija Demetra). 

 

Mūsų partneriai –  
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Vilniaus priklausomybės ligų centro 
projektas  
 

Nuo rugsėjo 

mėnesio 

Vilniaus priklausomybės 

ligų centras vykdo projektą, kurio metu siekiama 

didinti prieinamumą prie ŽIV ištyrimo paslaugų 

ir apsaugos priemonių.  

Rugsėjo 18 d vyko testavimas Tauragėje, 30 d. 

– Telšiuose. ŽIV statusą sužinojo virš 150 

asmenų. 

Fotografijoje: VPLC mobili klinika. 

 

Europos ŽIV testavimo savaitė  
 

Dar kartą primenu, kad 

nuo lapkričio 21 iki 28 d. 

Europoje vėl skelbiama 

Europos ŽIV testavimo 

savaitė.  

Gavome atsakymus iš 

Centro poliklinikos, 

Klaipėdos universitetinės ligoninės ir 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos, kad sutinka dalyvauti aktyviai.  

Tikimės, kad Jūs visi, toliau tęsdami kasdienę  

veiklą, prisidėsite prie akcijos tikslo – pakviesti 

ir paskatinti asmenis, ypatingai priklausančius 

rizikos grupėms, savanoriškai išsitirti dėl ŽIV ir 

sužinoti ŽIV statusą.  
 

Susipažinkime: ŽIV testavimo klinika 

Atėnuose 
Rugsėjo 16 d. 

lankytasi 

Atėnuose 

organizacijos 

„Pozityvus balsas“ (Positive Voice) AHF 

remiamoje ŽIV testavimo klinikoje, skirtoje 

vyrams, turintiems santykių su vyrais (VSV). 

Kabinetu vadinti net 

neišeina, nes per 4 

aukštus išdėstytoje 

erdvėje (susisiekimas 

liftu) yra trys 

testavimo kambariai – 

žalias, mėlynas ir 

raudonas, kur 

atliekamas ŽIV testas 

ir suteikiama 

individuali 

konsultacija apie lytinės sveikatos išsaugojimą. 

Viskas įrengta pačios bendruomenė rankomis – 

freska ant sienos, kambarių dizainas. Įrengta 

taip, kad būtų jauku, saugu (konfidencialumo 

prasme), profesionalu. Visi apsilankę po to 

prašomi užpildyti 

anketą/atsiliepimą 

internete apie 

paslaugos kokybę ir 

pan., tam, kad būtų 

dirbama dar geriau.  

Telefonas netilo, 

paskyrimai buvo užrašyti savaitei į priekį. 

Konsultantai net neturėjo laiko prisėsti ir 

pasikalbėti. Parengta daug apmokytų savanorių, 

kurie eina į gėjų klubus, dalina informaciją ir 

prezervatyvus/lubrikantus. 

Mūsų VSV bendruomenė apie tai gali tik 

pasvajoti. Bet idėja tokia puiki, kad būtina 

ieškoti lėšų bent vienai erdvei įkurti ir Vilniuje. 

Fotografijose: susirinkimų kambario freska, 

raudonasis ŽIV testavimo ir konsultavimo 

kambarys ir Lietuvos bei Graikijos AHF komandos  
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