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Laba diena,  
 

Kviečiame susipažinti su 2015 m. balandžio mėnesio numeriu. Jame pateikiame informaciją apie 

pagrindinius nuveiktus darbus, artėjančią tarptautinę mirusiųjų nuo AIDS atminimo dieną ir rekomenduojamą 

paskaityti informaciją. Malonaus skaitymo.  

Redaktorė 

Greitųjų ŽIV tyrimų atlikimo ataskaita už 2015 m. balandžio mėnesį 
 

   2015 m. balandžio mėnesį atlikti 1096 greitieji  ŽIV tyrimai, iš jų ištirta 532 moterys ir 564 vyrai. Teigiamų 

atvejų buvo 11  (9 vyrai ir 2 moterys).   

_____________________________________________________________________________________________ 

Programos „ŽIV ištyrimas ir gydymas“ 2015 m. įgyvendinimo rezultatai  

Siekiamas rodiklis 2015 metų pabaigoje Rezultatas už 2015 m. balandžio mėn. 

Atlikti 13,000 ŽIV tyrimų, kas mėnesį 1,090 1,096 ŽIV tyrimų arba 100 proc. mėnesio plano 

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

88 proc. (7 iš 8) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Kitos naujienos  
 

ŽIV ištyrimo renginiai: 
 

 Balandžio 2 d. ŽIV testavimas vyko 

reabilitacijos bendruomenėje. 

 Balandžio 24 d. ŽIV testavimas ir informacijos 

sklaida vyko Vilniaus centrinėje universalinėje 

parduotuvėje. Įstaiga organizavo „Grožio ir 

sveikatos dienas".  

 
Nuotraukoje: renginio CUP akimirka 

Daugiau nuotraukų: 
https://www.facebook.com/DemetraLt/media_set?set=
a.843167805756154.1073741864.100001888261826&
type=3 

 

Asociacijos „Demetra“ atstovė Klaipėdos 
regione  
 

Nuo vasario mėnesio turime asociacijos atstovą 

Klaipėdos regionui, 

profesionalią slaugytoją ir 

socialinę darbuotoją – 

Romą Varnelienę 

(nuotraukoje).  

Roma ilgus metus 

vadovavo Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Alytaus skyriui ir kartu su 

komanda daug nuveikė, kad pažeidžiamų grupių 

asmenys gautų įvairiapusę, ir medicininę, ir 

socialinę pagalbą, įskaitant pagalbą maistu, rūbais 

ir kt.  

Jos patirtis, dirbant su narkotikus vartojančiais 

asmenimis žalos mažinimo programoje, su 

nuteistaisiais Alytaus pataisos namuose, testuojant 

rizikos grupės asmenis dėl ŽIV, kitų užkrečiamųjų 

ligų, nukreipiant į paslaugas, konsultuojant dėl 

gydymo nuo narkotikų priklausomybės bus labai 

vertinga jos dabartinėje pozicijoje.  
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Romos darbo vieta yra Klaipėdoje ir jos veiklos 

sritis - padėti pažeidžiamų grupių asmenims, 

kuriems nustatytas teigiamas ŽIV statusas, 

integruotis į sveikatos priežiūros sistemą. 

Romos telefonas 861004947, el. paštas: 

romutev@gmail.com. 

 

Trečias gegužės sekmadienis – 

mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena  
 

Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dienai Vilniuje 

planuojama: 

Gegužės 15 d. ŽIV ištyrimo akcija prie Darbo 

biržos. 

Gegužės 17 d. – tradicinis žvakių deginimo 

renginys prie Kudirkos paminklo. 

 

 
Nuotraukoje: Žvakių deginimo renginys 2014-

aisiais gruodžio 1-ąją.   

 

Truputis istorijos – kviltas  
 

Nuo 1987 m. mirusiems nuo AIDS atminti 

artimieji ir draugai siuva kilimėlį, vadinamą kviltu 

– išgyvenimų dėl praradimų ir užuojautos simbolį. 

Ši tradicija kilo po to, kai San Franciske Klivas 

Džonsas nuo AIDS mirusiam geriausiam draugui 

Markui Feldmanui (Mark Feldman, mirė 31 m.), 

atminti, pasiuvo pirmąjį kilimėlį.  

Neužilgo San Franciske įkurtas siuvimo centras, 

kur žmonės galėjo pasiūti atminimo kilimėlius nuo 

AIDS mirusiems savo artimiesiems. Ši tradicija 

paplito visame pasaulyje. 

Pirmą kartą kviltų ekspozicija buvo surengta 

1987 m. Vašingtone prieš Kapitolijų (nuotraukoje), 

kur atminimo kilimėliai iš įvairių pasaulio šalių 

užėmė dviejų futbolo aikščių didumo plotą. Dabar 

dešimtys tūkstančių žmonių visame pasaulyje savo 

artimiesiems, mirusiems nuo AIDS, siuva Kviltus, 

kuriuose pasakoja artimo žmogaus gyvenimo 

istoriją.  

 

 
 

 
 

Vienu sakiniu  
 

ŽIV/AIDS ir LPI 2015-2019 m. programos 

rengimas sudomino žiniasklaidą, todėl siūlome 

paskaityti 15min.lt straipsnį „ŽIV plitimas 

Lietuvoje – vieni mato grėsmę, kitiems – 

nusispjaut?“, kurį rasite: 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/sveikata/ziv-

plitimas-lietuvoje-vieni-mato-gresme-kitiems-

nusispjaut-541-500334 
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