
	

 

  

 
 

		

	
	

	
	
	

	

Înscrieți-vă acum şi pregătiți-vă pentru — 
 

 Săptămâna Europeană a Testării pentru HIV - Hepatite 
17 - 24 Noiembrie 2017 

 
Testare voluntară, sigură pentru persoanele aflate la risc de imbolnăvire 

sau de a contracta HIV si/sau hepatite  
 

O declarație unitară de la rețele de populații aflate la risc, rețele 
regionale, organizații orientate pe HIV şi Hepatită 

   
Aplaudăm eforturile continue ale Saptămânii de Testare pentru HIV - Hepatită (ETW) de a: 

1. Asigura că testarea HIV-Hepatite este efectivă, amplă, bazată pe drepturi, sigură, 
anonimă şi voluntară este disponibilă şi accesibilă pentru toată lumea, şi  

2. Promova diagnosticul timpuriu și accesul către tratament, și să promoveze creșterea 
conștientizării asupra barierelor pe care le au populațiile aflate la risc în a accesa 
testare și tratament pentru HIV și hepatită.  

Recunoaştem că ETW 2017 marchează un pas înainte semnificativ în advocacy-ului pentru a 
contesta barierele existente, atât reale cât şi percepute, în calea testării voluntare, sigure, şi în 
asigurarea că într-adevăr nimeni nu este lăsat în urmă. 

Construind pe acestă oportunitate unică, suntem bucuroşi să ne solidarizăm cu alte persoane și 
organizații ce reprezintă sau lucrează cu rețelele noastre conduse de educatori la nivel național 
sau regional, şi cu organizații pentru HIV/Hepatită pentru a promova acestă campanie de testare 
vitală. 
 
Pe timpul Săptămânii Europene pentru HIV-Hepatite, vă rugăm pe voi, susținătorii noștri, să 
vă alăturați organizațiilor, clinicilor, furnizorilor de servicii de sănătate și inițiatorilor de 
politici publice de-a lungul Europei şi Asiei Centrale pentru a: 

● Contracara legile existente şi politicile care criminalizează transmiterea, expunerea la 
HIV şi/sau hepatite și nedivulgarea diagnosticului,  şi toate formele de criminalizare 
sau altă opresiune din punct de vedere legal a populațiilor aflate la risc și cele mai 
afectate, cum ar fi criminalizarea consumului de droguri, a practicilor consensuale 
între persoane de acelaşi sex şi a sexului comercial. Ne opunem profund acestui gen 
de legi şi politici.	

 



	

	

	
	

 

Mai mult, vă rugăm să vă alăturați nouă și să:  

● Chestionați practicile de testare care nu sunt bazate pe drepturile omului, incluzând 
testarea obligatorie și coercitivă, testarea lipsită de confidențialitate, și alte forme de 
testare care ridică probleme de intimitate sau care pun populații cheie la risc de 
urmărire penală sau persecuție 

● Prioritizați includerea populațiilor aflate la risc și a celor mai afectate populații în 
campaniile de testare	

● Eliminați restricțiile de testare care interzic testarea individuală și cea comunitară. 
● Încurajați și investiți în opțiuni de testare cu prag scăzut de acces, testarea de egal la 

egal, programele de reducere a riscurilor, testarea rapidă în contexte comunitare și 
testarea individuală 

● Îmbunătățiți accesul la kituri de testare individuală rapidă și accesibilă. 
● Adresați îngrijorările cu privire la protecția datelor și intimitate care crează bariere în 

accesarea testării. 
● Odată cu diagnosticarea, facilitați legătura rapidă și fără obstacole cu servicii de 

sănătate și acces la tratament în conformitate cu recomandările OMS și EACS. 
● Luați atitudine cu privire la sub-finanțarea cronică a rețelelor și programelor conduse 

de populațiile cheie 
 
Încurajăm toate eforturile de a aborda sau promova toate sau oricare aspect din aceste 
obiective strategice. 
 
Vedeți fișele ETW #9 și #10 pentru mai multă îndrumare în a încuraja cooperarea și 
implicarea prin asigurarea aderării la cele mai bune practici și a principiilor bazate pe 
drepturile omului

Populațiile la risc includ:  
● Bărbații gay, bisexuali și alți bărbați care fac 

sex cu bărbați (MSM) 
● Persoanele care folosesc droguri injectabile 

(PWID)	
● Lucrătoare și lucrători sexuali	
● Persoane trans	
● Migranți, refugiați și populații mobile 
● Persoane în închisori și alte forme de detenție  
● Persoane care întrețin relații sexuale sub 

influența stimulentelor de tip amfetamină	
 

Alte populații aflate la risc de hepatită sunt: 
● Persoane pe hemodializă pe termen lung	
● Persoane care au primit transfuzii de sânge	
● Persoane care folosesc accesorii specifice 

drogurilor neinjectabile (cum ar fi paie pentru 
inhalare nazala, pipe pentru fumat)	

Cele mai afectate populații includ: 
● Cele mai afectate populații pot varia în 

funcție de locație și regiune dar adesea 
includ partenerii sexuali ai populațiilor la 
risc, minoritățile rasiale și etnice, femeile, 
fetele și tinerii, în special tinerii migranți

Următorii paşi pentru tine? 
● Revizuiește website-ul ETW si Fișele ETW #9 și #10	
● Înscrie-te acum şi pregăteşte-te pentru ETW: 17-24 Noiembrie 2017	
● Împărtăşeşte acestă informație cu colegii tăi şi încurajează-i să participe în ETW	
● Vorbește cu alte persoane din orașul tău care s-au inregistrat  deja în ETW	
● Explorează proiecte colaborative pentru a încuraja testarea mai sigură și voluntară în rândul 

populațiilor cheie și cele mai afectate	
● Anunță semnatarii acestei scrisori ce evenimente planifici pentru a le putea împărtăși cu ceilalți și 

a-i încuraja să participe prin website-ul ETW, conturile de Facebook și Twitter	
● Pentru mai multe informații cu privire la ETW, contactează centrul coordonator la 

hie.rigshospitalet@regionh.dk 	
ETW și semnatarii vor lucra cu tine pentru a dezvolta traduceri locale și bannere pentru social media, 
după posibilități. 


