Mobilní testování HIV v Moravskolezském kraji

Na začátku měsíce září proběhne mobilní testování na HIV protilátky v několika
městech Moravskoslezského kraje. Testování na HIV protilátky bude anonymní a
bezplatné. Bude odebírána kapilární krev z prstu v mobilní sanitce za použití rychlých
testů, jenž umožňují detekci protilátek z kapilární krve a výsledek je znám v krátké
době (několik desítek minut). Zájemcům o testování bude přidělen číselný kód, podle
kterého bude posléze sdělen výsledek. Součástí testování je předtestové i potestové
poradenství, kdy je zjišťována závažnost a doba rizikového chování a celková
motivace k testu na HIV. Potestový pohovor v případě negativního výsledku
znamená především připomenout jeho správnou interpretaci (například že negativita
neznamená negativitu partnerů a že k nákaze nedošlo před dvěma až třemi měsíci).
Reaktivní výsledek neznamená pozitivní výsledek. Pokud test zareaguje, je nutné
odebrat krev a tu odeslat do Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ke
konfirmačnímu, neboli potvrzujícímu výsledku. Pouze na základě konfirmačního testu
lze určit diagnózu. Projekt je realizován Českou společností AIDS pomoc a je
podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Nejčastějším důvody k provedení testu na HIV protilátky:
• Trvale rizikové chování (střídání sex.partnerů, nechráněný pohl.styk, aplikace drog)
• Nahodilé rizikové chování. Vhodné je provedení HIV testu za tři měsíce po
rizikovém chování. Po tu dobu je potřeba chovat se bezpečně (sexuální styk pouze
s kondomem nebo abstinence).
• Před vytvořením nového partnerského vztahu. Partneři by měli podstoupit vyšetření
společně (pokud ten druhý není bez sexuálních zkušeností) a musí si být jisti, že se
alespoň dva měsíce před testem chovali bezpečně.
• Všechny pohlavní choroby, a zejména pak infekce s vředovitými projevy (herpes,
ulcerace na genitálu, gonokokové infekce, syfilis, chlamydie, mykoplazmata)
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16.00 – 18.30 hod. Frýdek - Místek
před poliklinikou
16.00 – 18.30 hod. Havířov
před OD Elan
16.00 – 18.30 hod. Třinec
před KD Trisia

Více informací:
http://www.hiv-testovani.cz/clanky/v-zari-testujeme-moravu-prekoname-rekord.html
https://www.facebook.com/aids.pomoc/
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
www.khsova.cz

