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Laba diena,  
 

Kviečiame susipažinti su 2015 m. liepos mėnesio numeriu, kuriame ŽIV ištyrimo rezultatai už liepą ir 

pagrindinės naujienos. Svarbu pažymėti, kad Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) naujose ŽIV testavimo 

gairėse (2015) „Saugaus gyvenimo karavaną“ (angliškai jis pavadintas Mobile HIV testing and councelling 

summer tour) paskelbė tarptautiniu prieinamumo prie ŽIV ištyrimo paslaugų didinimo pavyzdžiu. Malonaus 

skaitymo.  

Redaktorė 
 

Svarbios 2015 m. datos:  

Rugpjūčio 14-19 d.  –  Saugaus gyvenimo karavanas 
Lapkričio 20-27 d.  – Europos ŽIV ir hepatitų 

testavimo savaitė 
 

Greitųjų ŽIV tyrimų atlikimo ataskaita už 2015 m. liepos mėnesį 

 

   2015 m. liepos mėnesį atlikti 1050 greitųjų ŽIV tyrimų, iš jų ištirtos 545 moterys ir 505 vyrai. Teigiamų 

atvejų buvo 14  (12 vyrų ir 2 moterys).   

__________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

Atlikti 13,000 ŽIV tyrimų, kas mėnesį 1,090 1,050 ŽIV tyrimų arba 96 proc. mėnesio plano 

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

76 proc. (11 iš 14) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Kitos naujienos  
 

ŽIV ištyrimo renginiai 
Liepos 16-19 d. dalyvauta elektroninės muzikos 

festivalyje „Tundra“. Atlikti 179 ŽIV testai, išdalinta 

3000 prezervatyvų LOVE.    

 
Nuotraukoje: Tundra 2015 

 

Daugiau nuotraukų: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1463065

513988567.1073741847.1442266666068452&type=3 

 

KARŠTOS  naujienos  
 

Pasaulio sveikatos 

organizacija (PSO) ką tik 

paskelbė naujas 

konsoliduotas ŽIV 

testavimo gaires, kurios 

papildė esamas 

rekomendacijas naujais ŽIV 

testavimo elementais, tarp 

kurių: 
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2015 m. liepa 
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 plėsti ŽIV testavimo paslaugas greitaisiais 

ŽIV testais per apmokytus 

bendruomenės s atstovus,  

 remti savi-testavimą dėl ŽIV bei  

 ir kitus metodus,  

kurie leis pasiekti JT ŽIV tikslą „90-90-90“ kur 

pirmasis skaičius reiškia, kad 90 proc. žmonių bus 

atlikę ŽIV tyrimą. 

Rekomendacijas papildo sėkmingi ŽIV 

testavimo paslaugų teikimo pavyzdžiai iš įvairių 

pasaulio valstybių, tarp kurių asociacijos 

„Demetra“ nuo 2012 m. vykdoma tradicinė akcija 

„Saugaus gyvenimo karavanas“. Gerosios 

praktikos pavyzdį galima rasti (p.19) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/180212/1/

WHO_HIV_2015.22_eng.pdf?ua=1  

Rekomendacijas galima 

atsisiusti:http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hi

v-testing-services/en/ 

 

 

Gerosios praktikos pavyzdys  

 

 

 

mailto:loretastoniene@gmail.com
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/180212/1/WHO_HIV_2015.22_eng.pdf?ua=1
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/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

