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Gerbiamieji,   

Šiais metais trečią kartą organizuojama Europos ŽIV testavimo savaitė. Nuo 2013-ųjų ši iniciatyva sujungė 

daugybę įvairių institucijų ir organizacijų bendram tikslui – siekti, kad kuo daugiau žmonių atliktų ŽIV tyrimą  ir 

žinotų ŽIV statusą. Nuo lapkričio 20 d. kartu Europos organizacijomis skleisime vienodą žinią – sužinok ŽIV 

statusą. Ypač svarbu, kad turime galimybę pasiūlyti greitąjį ŽIV tyrimą, nes tai sutaupo laiko skubantiems  

visuomenės nariams ir suteikia galimybę iš karto sužinoti tyrimo rezultatą.  

Trečius metus šios savaitės idėją remia Europos ŽIV testavimo savaitės Ambasadorė Lietuvoje, Sveikatos 

apsaugos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė. Savaitė turi FB paskyrą 

(https://www.facebook.com/zivtestavimosavaite), joje visos naujausios žinios, todėl kviečiame naudotis joje 

pateikiama informacija.  

Nors šiais metais valstybės skatinamos papildomai nemokamai testuoti ir dėl virusinių hepatitų, bet šiemet 

tokia galimybė mums dar neatsirado. Galbūt kitais metais. 

Redaktorė  

Europos ŽIV testavimo 

savaitės tikslas  
Siekti, kad kuo daugiau žmonių atliktų ŽIV tyrimą ir žinotų ŽIV statusą 

Europos ŽIV testavimo 
savaitės šūkis  

Ištyrimas. Gydymas. Prevencija  

Europos ŽIV testavimo 
savaitės Ambasadorius 

Lietuvoje 

 

Sveikatos apsaugos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė 

JT AIDS (UNAIDS) 
programos vykdantysis 

direktorius Michel Sidibe 

 

„Žmonės turi teisę žinoti savo ŽIV statusą. Labai svarbu 
suteikti galimybę testuotis dėl ŽIV be baimės, stigmos, 

diskriminacijos ar kriminalizavimo“ 

Europos ŽIV testavimo 
savaitės Lietuvoje Facebook 

https://www.facebook.com/zivtestavimosavaite  

Europos ŽIV testavimo 
savaitės koordinatorius 

Europoje 

 

Europos ŽIV 
testavimo 

savaitės idėją 
remia 29 

organizacijos, iš 
jų 
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ŽIV ištyrimo vietos Europos ŽIV testavimo savaitės metu Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, 

Kėdainiuose, Vilkaviškyje, Visagine, Alytuje, Biržuose, Tauragėje, Pabradėje, Šiauliuose 

 

Europos ŽIV testavimo savaitės renginiai Vilniuje: 

  

Data  Vieta  

Spaudos konferencija 

Lapkričio 20 d. BNS 

ŽIV tyrimai ir konsultacijos 

Lapkričio 21 d. Vilniaus centrinė universalinė 

parduotuvė nuo 15 val.  

Lapkričio 23 d. Socialinės paramos centras  

(derinama) 

Lapkričio 24 d. Nakvynės namai (Kojelavičiaus 

g.) nuo 19 val.  

Lapkričio 25 d. Alytaus PN, 10-15 val. 

Lapkričio 26 d. Socialinis centras Betanija nuo 

11-14 val.  

Nakvynės namai (Vilkpėdės g.) 

nuo 19 val. 

Lapkričio 27 d.  Gėjų klubas Soho, nuo 22 val. 

Tarptautinė AIDS diena 

Gruodžio 1 d.  ŽIV prevencijos centro 

atidarymas nuo 15 val.  

 

 

ŽIV prevencijos centro atidarymas Vilniuje 

Gruodžio 1-ąją asociacija „Demetra“ atidaro naują 

ŽIV prevencijos centrą seksualiai 

aktyviems asmenims Vilniuje, Kauno g. 3a-102, kuriame bus galima nemokamai, 

greitai ir anonimiškai išsitirti dėl ŽIV ir kitų lytiškai plintančių ligų, gauti 

informacijos apie saugesnį seksą, prezervatyvus, lygus-lygiam ir psichologo konsultacijų pagal išankstinę 

registraciją.  

http://www.demetra.lt/
https://www.facebook.com/DemetraLt
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Europos ŽIV testavimo savaitė reikalinga todėl, kad:  

 

 kas trečias/penktas žmogus iš 2,5 mln. 

gyvenančiųjų su ŽIV Europoje nežino, kad yra 

užsikrėtęs;  

 50 proc. asmenų užsikrėtimas ŽIV 

diagnozuojamas vėlai, todėl atitolinama 

efektyvaus gydymo galimybė; 

 pagrindinės asmenų, kuriems ŽIV infekcija 

diagnozuojama vėlai, grupės pasižymi 

tokiomis charakteristikomis – vyras, vyresnis 

amžius, heteroseksualas, gyvenimas žemo ŽIV 

paplitimo šalyje, turi vaikų, migrantas; 

 norint atlikti ŽIV tyrimą, egzistuoja daugybė 

barjerų, susijusių su asmeninėmis savybėmis, 

sveikatos priežiūros sistema, politiniais 

sprendimais;  

 nemažai sveikatos priežiūros specialistų 

nesiūlo ŽIV tyrimo, nes mano, jog žmogus 

nesutiks; 

 lūkesčiai, kad šiuo metu prieinamas 

antiretrovirusinis gydymas paskatins asmenis 

daugiau tirtis dėl ŽIV, nepasiteisino, nes toliau 

registruojamos vėlyvos diagnozės.  
 

Reikia padaryti truputį daugiau, t.y., skatinti asmenis išsitirti dėl ŽIV, ypač esančius rizikoje. 

 

 
Apie greito ŽIV tyrimo atlikimą galima sužinoti:  

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

 

 

  

ŽIV ištyrimo nauda:  

 Nepalyginamai efektyviau pasiūlyti nemokamą ŽIV tyrimą, kainuojantį pigiau, nei gydyti per vėlai 

nustatytą ligą; 

 Net 50 proc. asmenų Europoje ŽIV infekcija diagnozuota vėlai, kas reiškia, kad žmogus nežinojo apie 

savo ligą pakankamai ilgai iki diagnozės nustatymo; 

 Trečdalis mirčių dėl ŽIV infekcijos yra susiję vėlyva ŽIV infekcijos diagnoze, nes būtent ji didina 

sergamumą ir mirtingumą; 

 Asmenų, kuriems yra diagnozuota vėlyva ŽIV infekcija, gydymas gali kainuoti nuo 3 iki 4 kartų daugiau, 

nei tų, kuriems ŽIV infekcija diagnozuota laiku; 

 Dėl didelių gydymo išlaidų, susijusių su vėlyva diagnostika, labai ekonomiška ŽIV ištyrimo iniciatyvas 

įdiegti net ir tuomet, kai ŽIV paplitimas šalyje yra toks mažas kaip 0,1 proc.; 

 Atsižvelgiant į tai, kad asmenų, nežinančių teigiamo ŽIV statuso, Europoje gali būti 30-50 proc., ŽIV 

ištyrimas turi būti prioritetiniu visose Europos šalyse. 
 

 

 

Žinoti ŽIV statusą svarbu dėl šių priežasčių:  

1. žinojimas leidžia nuo užkrėtimo apsaugoti savo 

artimuosius 

2. žinojimas leidžia laiku gauti gydymą ir sustabdyti 

ŽIV ligos progresavimą 

3. žinojimas ŽIV užsikrėtusiai nėščiai moteriai 

užkerta galimybę 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
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Egzistuoja daugybė kliūčių pasiūlyti ŽIV testą, atlikti ŽIV testą ir/ar įgyvendinti Pasaulio 

sveikatos organizacijos 2015m. ŽIV ištyrimo rekomendacijas 

 

ŽIV išsityrimo/ištyrimo kliūtys  

Paciento lygmuo Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų 
lygmuo 

Institucinis / politinis 
lygmuo 

 informacijos apie ŽIV ištyrimą 
stoka;  

 rizikos užsikrėsti ŽIV nesuvokimas 
ir rizikos neigimas;  

 baimė būti atpažintam gydymo 
įstaigoje;  

 baimė būtu sutapatintam su rizikos 
grupėmis; 

 baimė būti ŽIV užsikrėtusiam;  
 baimė būti atstumtam artimųjų ar 

draugų, kurie nėra užsikrėtę ŽIV; 
 baimė patirti diskriminaciją darbo 

vietoje, mokymosi ar sveikatos 
priežiūros įstaigoje; 

 baimė, kad vaikai patirs stigmą ir 
diskriminaciją; 

 sveikatos priežiūros paslaugų 
neprieinamumas. 

 žinių ir įgūdžių trūkumas 
pasiūlyti ŽIV tyrimą;  

 paciento rizikos užsikrėsti ŽIV 
nesuvokimas; 

 laiko stoka prieš ir po-
testiniam konsultavimui; 

 tinkamos vietos ŽIV tyrimui 
stoka; 

 sudėtingas asmens informuoto 
sutikimo gavimas;  

 nenoras atlikti ŽIV tyrimų dėl 
baimės neigiamai įtakoti 
gydytojo ir paciento santykius; 

 nerimas kaip elgtis gavus 
teigiamą tyrimo rezultatą; 

 menkas darbo apmokėjimas . 

 nacionalinės 
politikos dėl ŽIV 
tyrimų spragos; 

 suvaržymai 
(pertekliniai 
reikalavimai ir 
pan.), kurie stabdo 
ŽIV prevencijos 
pastangas; 

 mokymų apie prieš 
ir po-testinį 
konsultavimą stoka; 

 nepakankami 
finansiniai ištekliai. 

 

 

Kuo daugiau tyrimų, tuo mažiau teigiamų ŽIV atvejų dėl : 

1. savalaikio antiretrovirusinio gydymo, kuris mažina viruso krūvį,  

2. ŽIV infekcijos prevencijos, nes žmonės, kurie sužino, jog yra užsikrėtę ŽIV, sumažina rizikingą elgesį 

kad neperduotų infekcijos kitiems. 

 

Europos ŽIV testavimo savaitės reklama: 

1. Lauko reklaminiai stendai Vilniuje ir Klaipėdoje 

2. Reklama Lietuvos radijuje lapkričio 23-25 d.  

3. Lauko reklama ant Operos ir baleto teatro 

esančiame ekrane Vilniuje 

4. Plakatai „Išsitirk dėl ŽIV“. 

 

Mūsų rėmėjai:  

 

 

 

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

