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Laba diena,  
 

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

pagrindinius nuveiktus darbus. Malonaus skaitymo.  

Redaktorė 

Greitųjų ŽIV tyrimų atlikimo ataskaita už 2015 m. gegužės mėnesį 
 

   2015 m. gegužės mėnesį atlikti 1265 greitieji  ŽIV tyrimai, iš jų ištirtos 465 moterys ir 798 vyrai. Teigiamų 

atvejų buvo 14  (10 vyrų ir 4 moterys).   

_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

Atlikti 13,000 ŽIV tyrimų, kas mėnesį 1,090 1,265 ŽIV tyrimų arba 100 proc. mėnesio plano 

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

85,7 proc. (12 iš 14) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Kitos naujienos  
 

ŽIV ištyrimo renginiai: 
 Gegužės 6 d. Alytaus pataisos namuose dėl ŽIV 

infekcijos išsitirti panoro 288 asmenys, dar 35 

ŽIV užsikrėtusieji atėjo pasikonsultuoti apie 

sveikatos priežiūros paslaugas, atlikus laisvės 

atėmimo bausmę.  

 
Nuotraukoje: Renginys Alytaus PN 

Daugiau informacijos: 
http://www.kaldep.lt/lt/apn/naujienos-
apn/nuteistieji-pasitiki-demetra_3365.html 

 Gegužės 15 d. ŽIV ištyrimo renginys vyko prie 

Darbo biržos Vilniuje. ŽIV tyrimą atliko 67 

asmenys. 
 

Mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena  

Tradiciškai žvakes mirusiems nuo AIDS atminti 

uždegėme Raudonojo kaspino – tarptautinio 

ŽIV/AIDS prevencijos simbolio – forma.  

Tačiau šiemet Raudonasis kaspinas buvo 

kitoks, nes jame įterpti skaičiai „20x20“ akcentavo 

ŽIV gydymo svarbą. „20x20“ tarptautiniu mastu 

reiškia, kad norint sustabdyti ŽIV epidemiją iki 

2020 metų, reikia į antiretrovirusinį (ARV) gydymą 

integruoti 20 milijonų žmonių t.y. kas antrą, 

užsikrėtusį ŽIV. 

 
Nuotraukoje: Žvakių deginimo renginys 2015 m. 
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Lietuvoje reiktų gydyti apie 1000 asmenų. Šiuo 

metu gydyme yra 491 žmogus arba kas penktas 

užsikrėtęs ŽIV. 

Daugiau renginio nuotraukų: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1442292

376065881.1073741844.1442266666068452&type=3 
 

Laida „Atviras pokalbis“  

Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ š. m. 

gegužės 5 d. apie paslaugų prieinamumą 

narkotinių medžiagų vartotojams diskutavo 

narkotikų vartotojų organizacijos „Resetas“ 

direktorius Svajūnas Čioraitis, koalicijos „Galiu 

gyventi“ administracijos direktorė Jurgita 

Poškevičiūtė, asociacijos „Demetra“ vadovė 

Svetlana Kulšis ir SAM Sveikatos stiprinimo 

valdybos direktoriaus pavaduotoja Audronė 

Astrauskienė. 

 
Nuotraukoje: Laidos akimirka 

„Nors valstybės paramą švirkščiamųjų 

narkotikų vartotojams vertiname teigiamai, bet ji 

yra minimali, - laidoje sakė S. Kulšis.   

Visą laidą galima paklausyti čia:  

http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/05/05/a

tviras-pokalbis/44233 
 

ŽIV/AIDS/LPI 2015-2019 m. profilaktikos 
ir kontrolės veiksmų plano rengimas  

Jau esame informavę, kad rengiamas daug 

kritikos sulaukęs ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių 

infekcijų (LPI) profilaktikos ir kontrolės 

programos, šiuo metu jau pervadintos į veiksmų 

planą, projektas, kuris iki š. m. birželio 2 d. 

visuomenės ir specialistų komentarams buvo 

viešai prieinamas sistemoje TAIS: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id

=1033178&p_org=10&p_fix=n&p_gov= 

Įdėjome nemažai pastangų, kad šiame plane 

atsirastų diskusija ir dėl ŽIV ištyrimo, ir dėl 

paslaugų ŽIV užsikrėtusiems asmenims 

prieinamumo didinimo. Šiuo pasiekimu esame 

patenkinti, nes turime suplanuotas priemones ir 

galėsime paklausti kas padaryta.  

Svarbu tai, kad pagal planą, dar šiais 2015-

aisiais metais, SAM planuoja sudaryti ŽIV/AIDS ir 

LPI veiksmų plano koordinavimo tarybą, kurioje 

turėtų dalyvauti ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovai. 
 

Diskusija Britanijos ambasadoje 

Gegužės  20 d. JE ambasadoriaus David Hunt ir 

profesoriaus Arvydo Ambrazaičio iniciatyva įvyko 

renginys, skirtas ŽIV/AIDS prevencijos aktualijoms 

Lietuvoje. 

Renginyje dalyvavo pagrindiniai už ŽIV/AIDS 

prevenciją šalyje atsakingi ir ją įgyvendinantys 

specialistai.  

Tarp garbingų pranešėjų apie NVO indėlį į 

ŽIV/AIDS prevenciją Lietuvoje kalbėjo koalicijos 

„Galiu gyventi“ administracijos direktorė Jurgita 

Poškevičiūtė. Jos pranešimą rasite prikabintame 

dokumente. 

Jungtinės Karalystės patirtį ŽIV priežiūroje 

pristatė p. Lisa Power, ilgametė LGBT teisių 

aktyvistė, organizacijos Terrence Higgins Trust 

direktorė. Savo pranešime ji akcentavo, kad 

pagrindinis momentas ŽIV prevencijoje yra ŽIV 

ištyrimo prieinamumas. 
 

ŽIV ištyrimo svarbos viešinmimas  
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