Прес-реліз

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні спільно з Українсько-Німецькою Клінікою
розпочинає проект «Здорова країна» зі швидкого тестування громадян України на ВІЛінфекцію, гепатити В та С й сифіліс
Починаючи з 20 листопада 2014 року, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні (Альянс) та
Українсько-Німецька Клініка (УНК) запрошують усіх бажаючих, у першу чергу молодь, пройти
тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В та С й сифіліс.




Ви коли-небудь використовували чиєсь манікюрне приладдя, робили татуювання?
Мали секс без презерватива?
Відвідували лікарню, де Вам робили ін’єкції або переливали кров?

Якщо так, Ви наражалися на ризик інфікування ВІЛ, гепатитами та сифілісом.
В Україні декілька мільйонів людей мають ВІЛ-інфекцію, гепатити або сифіліс, і навіть не здогадуються
про це. Не знаючи про хворобу, людина не тільки втрачає можливість лікуватися, але і несвідомо
заражає інших.
За останні 8 років Альянс провів понад 1,5 млн. тестувань якісними тестами, схваленими Всесвітньою
організацією охорони здоров’я, на ВІЛ-інфекцію, гепатити й сифіліс, кожне 15-е з яких виявилося
позитивним!
Отже очевидно, що необхідно час від часу перевіряти стан здоров’я. Оскільки основною причиною
недообстеження є зайнятість людей та складність процедури тестування, ми пропонуємо найпростіше
рішення – тестування із використанням високоточних швидких тестів (для тесту кров береться з
пальця), що дають результат за 15 хвилин.
«Швидкі тести широко використовуються в усьому світі, в деяких країнах навіть для встановлення
діагнозу. Вони – унікальний метод просто і швидко дізнатися про наявність чи відсутність інфекційного
захворювання. Також саме по собі тестування – могутня профілактична інтервенція. Під час
консультації людина отримає відповіді на питання, які її турбують, дізнається про ризикованість своєї
поведінки стосовно інфікування ВІЛ та інфекціями, які передаються статевим шляхом, і зможе
скоректувати свою поведінку для уникнення зараження в майбутньому», - роз’яснює Віктор Ісаков,
експерт зі швидкого тестування.
Тестування проводиться на базі УНК в Києві. Триває лише 15 хвилин – і Ви отримуєте результат.
Тестування супроводжується консультацією досвідченого лікаря. Коштує 50 грн. окремо на кожну
інфекцію або 150 комплексно на всі чотири. Частина коштів, отриманих в якості оплати консультацій,
спрямовується на благодійні потреби. Анонімність візиту до клініки та отриманого результату
гарантується!

Тетяна Дешко, директор Міжнародного центру з технічної допомоги Альянсу: «На жаль, донорські або
бюджетні кошти не виділяються на проведення масового тестування на ці захворювання. Україна –
один з лідерів за темпами скорочення населення у світі. Необхідно пропонувати такі моделі
низькопорогових медичних послуг, які можуть себе самоокуповувати. Наша нова ініціатива
спрямована саме на це».

Пропонуємо Вам пройти швидкий тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити В та С й сифіліс протягом
листопада 2014 – лютого 2015 років на базі УНК:
Адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 67/7A (вхід з вул. Димитрова)
Телефон для запису: (044) 503-93-93
Графік роботи: ПН-ПТ: 10:00 – 20:00, СБ: 10:00 – 12:00.
Для корпоративних клієнтів телефон для довідок: координатор проекту
Наталія Косенко (050) 384-24-60

Піклуйтеся про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких!

