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ПРЕС-РЕЛІЗ
Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом:
1 грудня декілька сотень пасажирів пройшли безкоштовне тестування на ВІЛ
на головних залізничних вокзалах України!
За оціночними даними ВООЗ у світі 37 мільйонів людей живуть з ВІЛ, лише 51% людей
знає про свій ВІЛ-позитивний статус і тільки 15 мільйонів отримують лікування. Сьогодні
на диспансерному обліку в Україні знаходиться 127 400 ВІЛ-позитивних людей, хоча
за оціночними даними їхня кількість перевищує 217,5 тисяч (майже 0,5% населення),
отже багато хто навіть не знає про свій статус, оскільки не проходив тестування на ВІЛ.
Саме тому 1 грудня 2015 р. в рамках благодійної акції «Безпека заради життя», з
нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Альянс громадського здоров’я1 спільно з
Державною
адміністрацією залізничного транспорту України, Профспілкою
залізничників і транспортних будівельників України, БО «Конвіктус Україна», БО «Клуб
Еней» та іншими громадськими організаціями провів тестування всіх бажаючих на
головних залізничних вокзалах: Київ-Пасажирський, Дніпропетровськ-Головний,
Харків-Пасажирський, Вінниця-Пасажирська, Кривий Ріг-Головний.
Головною метою заходу стало інформування населення великих міст України про ризики
інфікування ВІЛ та іншими небезпечними захворюваннями, що стає особливо актуальним
через складну економічну ситуацію, масову внутрішню міграцію і бойові дії на сході
Україні, адже, відповідно ризики поширення інфекційних хвороб зростають у десятки
разів.
Протягом трьох годин – з 10:00 до 13:00 – усі бажаючі пасажири отримали безпосередньо
на території вокзалів інформаційні матеріали та практичні рекомендації щодо
профілактики ВІЛ. Окрім того, кожен міг пройти експрес-тестування на ВІЛ в
спеціалізованих мобільних амбулаторіях.
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Альянс Громадського Здоров’я протягом останніх 15 років був відомий під назвою Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні

«Проблема ВІЛ перестала стосуватись лише вузьких груп споживачів наркотиків чи
працівників комерційного сексу. Сьогодні в групі ризику практично кожен. Тест на ВІЛ
займає всього 15 хвилин, але це допоможе своєчасно дізнатися про свій статус і,
можливо, зберегти своє життя. Зараз ВІЛ вже не є страшним діагнозом – своєчасне
призначення лікування сприяє тому, що ВІЛ-позитивні люди живуть повноцінним
життям. Тому тест на ВІЛ повинен пройти кожен», - закликає усіх директор з політики та
партнерства Альянсу громадського здоров’я Павло Скала.

