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Prevencinė akcija „Saugaus gyvenimo karavanas“ įtrauktas į pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) 2015 m. ŽIV testavimo paslaugų rekomendacijas 

kaip tarptautinis pavyzdys. 
Daugiau informacijos  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/180212/1/WHO_HIV_2015.22_eng.pdf?ua=1 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/ 

 

 

Prevencinė akcija „Saugaus gyvenimo karavanas‘2015“ per Lietuvą keliauja ketvirtą kartą. Per 2012-2014 

metus ji aplankė šiaurės, pietų ir rytų Lietuvos miestus, kuriuose atliko 2644 greitus ŽIV tyrimus. Dauguma žmonių 

(86 proc.) per šiuos turus ŽIV statusą sužinojo pirmą kartą gyvenime. 11 (0,4 proc.) ŽIV tyrimų pirminis rezultatas 

buvo teigiamas. Renginių metu buvo išdalinta 39 000 prezervatyvų. 
 

2015 metais „Saugaus gyvenimo karavanas“ aplankys didžiuosius Lietuvos miestus ir kurortus – Panevėžį, 

Šiaulius, Kauną, Palangą ir Druskininkus. Kelionėje karavaną lydės prezervatyvo personažas Valentinas Saugulis. 

Akcijos tikslas - didinti prieinamumą prie ŽIV testavimo paslaugų bei 

apsaugos priemonių ir mažinti su ŽIV/AIDS susijusią stigmą.  

 

Kelionėje planuojama:  

 Atlikti virš 1,000 greitųjų ŽIV tyrimų (atsakymas per 60 sek);  

 Suteikti virš 1,000 prieš ir potestinių konsultacijų; 

 Išdalinti virš 10,000 prezervatyvų LOVE; 

 Išplatinti virš 2,000 vnt. informacinės medžiagos;   

 Parengti ir išplatinti xx pranešimus spaudai;  

 Parengti specialų biuletenį (kurį dabar ir skaitote).  

 

 

 

 

 

 

http://www.demetra.lt/
https://www.facebook.com/DemetraLt
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/180212/1/WHO_HIV_2015.22_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/
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„Saugaus gyvenimo karavanas‘2015“ sustos: 
 

Data Miestas Vieta Partneriai 

Rugpjūčio 14 d. Panevėžys Laisvės a. 
Nuo 13.00 iki 17.00 val. 

 

Rugpjūčio 15 d. Kaunas Laisvės al. prie fontano 
Nuo 12.00 iki 17.00 val.. 

 

Rugpjūčio 16 Druskininkai Čiurlionio g. prie kolegijos 
Nuo 12.00 iki 17.00 val. 

 

Rugpjūčio 17 d. Šiauliai Derinama  
Nuo 12.00 iki 17.00 val. 

   

Rugpjūčio 19 d. Palanga 
Centrinė a. 

Nuo 12.00 iki 17.00 val. 

       

ŽIV ištyrimo svarba 

 

 

 

 

 

 

 

Apie greito ŽIV tyrimo atlikimą galima sužinoti: 

http://www.youtube.com/watch?v=IjAebCfG7rs&feature=y

outu.be 

Žinoti ŽIV statusą svarbu dėl šių priežasčių:  

1. suteikia galimybę nuo užkrėtimo apsaugoti savo 

artimuosius 

2. leidžia laiku gauti gydymą ir sustabdyti ŽIV ligos 

progresavimą 

3. ŽIV užsikrėtusiai nėščiai moteriai užkerta 

galimybę ŽIV užkrėsti savo kūdikį nėštumo, 

gimdymo metu bei maitinant krūtimi 

http://www.demetra.lt/
https://www.facebook.com/DemetraLt
http://www.youtube.com/watch?v=IjAebCfG7rs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IjAebCfG7rs&feature=youtu.be
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Apie asociaciją „Demetra“  

ŽIV/AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“ yra nevyriausybinė organizacija nuo 

2000 m. vykdanti visuomenės švietimą, prisidedanti prie ŽIV bei AIDS plitimo mažinimo ir organizuojanti 

prevencinę veiklą tarp asmenų, užsikrėtusių ŽIV ir jų artimųjų. 

 

 Asociacija „Demetra“yta ŽIV ištyrimo greitaisiais testais lyderis Lietuvoje. 

 Pagrindinis asociacijos „Demetra“ partneris - JAV Sveikatos apsaugos fondas (AHF), didžiausias Amerikos 

ŽIV/AIDS sveikatos apsaugos fondas, įsikūręs 1987 m. ir teikiantis medicininę ir advokacinę 

paramą 36 šalyse. ŽIV testavimą greitaisiais testais Lietuvoje fondas remia nuo 2010 metų. Daugiau apie 

remiamas šalis: http://www.aidshealth.org/#/countries 

 Šio fondo dėka, „Demetra“ Lietuvoje inicijuoja  

- nemokamą ŽIV testavimo tinklą ir stengiasi užtikrinti, greitą, anonimišką ir nemokamą patikrą 

dėl ŽIV ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Alytuje, Klaipėdoje ir kituose miestuose bei miesteliuose.  

- apsaugos nuo ŽIV/AIDS priemonių – prezervatyvų prieinamumą nemokamai. Ši apsaugos 

priemonė, teisingai naudojant, patikimai apsaugo nuo ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų.  

- Asociacijos „Demetra“ 2011-2014 m. veiklas rezultatai:  

Veiklos rezultatai 2011 2012 2013  2014 

Atlikta ŽIV tyrimų (abs. sk.) 8 803 10 116 11 002 13 937 

Gauta teigiamų tyrimo atsakymų (abs. 

sk.) 

80 131 160 177 

Teigiami rezultatai (proc.)  0,9 proc. 1,3 proc. 1,45 proc. 1,27 proc. 

Integruota į sveikatos priežiūrą (proc.) 75,0 proc. 94,7 proc. 80 proc. 85 proc. 

Išdalinta prezervatyvų 70 000 82 000 207 000 151 000 

 

- Asmenys, kurie testuojami ir konsultuojami, visada turi: 

 gauti visapusiškas, įrodymais pagrįstas ŽIV prevencijos paslaugas (žalos mažinimo, farmakoterapijos), 

įgalinančias asmenis, kurių tyrimo rezultatas yra neigiamas, išvengti infekcijos, o tuos, kurių tyrimo 

rezultatas – teigiamas, sumažinti infekcijos perdavimo riziką partneriams (arba, nėštumo atveju, vaikui) , 

taip pat ir pakartotinio užsikrėtimo riziką. Esant teigiamam tyrimo rezultatui, suteikiama visa reikalinga 

pagalba, siekiant integruoti į sveikatos priežiūros paslaugas. 

 būti apsaugoti nuo stigmos, diskriminacijos ir smurto per paramą teikiančią socialinę ir teisinę aplinką; 

 esant reikalui, gauti reikiamą gydymą (tame tarpe ir ARV), priežiūrą ir paramą.  

http://www.demetra.lt/
https://www.facebook.com/DemetraLt
http://www.aidshealth.org/#/countries
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Renginių akimirkos  

2012  Šiaurės Lietuva: Panevėžys, Šiauliai, Telšiai, Plungė, Klaipėda, Palanga 

           

2013  Pietų Lietuva: Alytus, Tauragė, Marijampolė, Palanga, Klaipėda  

     

           

2014 Rytų Lietuva: Ukmergė, Grigiškės, Elektrėnai, Kaunas, Šalčininkai 

       

http://www.demetra.lt/
https://www.facebook.com/DemetraLt

