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Test na HIV. Test na odpowiedzialność.
1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS - agendy Ministra Zdrowia
oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS, w dniu 28 listopada 2012, odbyła się w Warszawie konferencja
prasowa pod hasłem: „Test na HIV. Test na odpowiedzialność”.
W konferencji udział wzięli: dr Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia, dr Anna Marzec-Bogusławska – Dyrektor Krajowego
Centrum ds. AIDS, ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej oraz przedstawiciele środowiska pacjentów.
Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze problemy związane z HIV/AIDS,
w tym konieczność podnoszenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
oraz konieczność propagowania wykonywania testów w kierunku HIV.
HIV/AIDS to choroba współczesnej cywilizacji, która może dotyczyć każdego bez względu
na wiek, wykształcenie czy przekonania. Według Raportu UNAIDS 2012 aż 50% osób
zakażonych HIV na świecie nie wie o fakcie swojego zakażenia.
W Polsce statystycznie 3 osoby dziennie dowiadują się o zakażeniu. Jednak wielu
Polaków uważa, że zakażenie HIV ich nie dotyczy. Według danych Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego PZH, liczba zdiagnozowanych w Polsce zakażeń HIV to blisko
16 tysięcy. Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 30 - 35 tysięcy osób.
Oznacza to, że wiele osób zakażonych o tym nie wie. Liczba badań w kierunku HIV
w Polsce systematycznie wzrasta, jednak wciąż wiele osób nie odnosi ryzyka zakażenia
HIV do siebie i nie myśli o wykonaniu testu. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia
daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy
jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej.
Co roku Światowy Dzień AIDS, obchodzony 1. grudnia, jest okazją do podsumowania
działań, które przez cały rok prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra
Zdrowia oraz organizacje pozarządowe. Podczas tegorocznej konferencji prasowej,
propagujemy ideę testowania w kierunku HIV.
Test anonimowo i bezpłatnie można wykonać w punktach konsultacyjnodiagnostycznych (PKD). Obecnie takich punktów jest już 31.
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