Зареєструйся та підготуйся до Європейського тижня тестування на ВІЛ та гепатити
17-24 листопада 2017 року
Безпечне та добровільне тестування для ключових груп населення
Спільна заява мереж ключових груп населення, регіональних та гепато\ВІЛ-сервісних організацій
Ми вітаємо постійні зусилля Європейського тижня тестування (ЄТТ) на ВІЛ та гепатити
задля:
1. Забезпечення ефективного, всеосяжного, правового, безпечного, анонімного та
добровільного тестування на ВІЛ-гепатит вільного та доступного для усіх;
2. Сприяння ранній діагностиці та підвищення рівня поінформованості про бар'єри, з
якими стикаються основні та найбільш уразливі групи людей, які шукають / отримують
доступ до тестування та лікування гепатиту та ВІЛ.
Ми визнаємо, що ЄТТ 2017 значно активізує захист інтересів та заходи, спрямовані на
вирішення існуючих бар'єрів для безпечного добровільного тестування, як реальних, так і
сприйнятих, і дійсно гарантувати, що ніхто не залишиться без доступу до тестування.
Отримавши цю унікальну можливість, ми раді бачити солідарність з тими, хто представляє
або співпрацює з нашою країною-партнером або регіональними мережами, а також із
організаціями з гепато-\ВІЛ-сервісного сектору у сприянні цій життєво важливій тестовій
кампанії.
Під час ЄТТ ми просимо вас, наших партнерів, приєднатися до організацій, клінік,
постачальників медичних послуг та політиків у всій Європі та Центральній Азії щодо:
•

Випробовування існуючих законів та політик, що передбачають кримінальну
відповідальність за передачу ВІЛ та / або гепатиту, експозицію та
нерозголошення, а також всі види криміналізації чи інших правових утисків
основних та найбільш уразливих груп населення, такі як: криміналізація
вживання наркотиків, практика добровільних одностатевих відносин та сексробота. Ми категорично виступаємо проти таких законів і політик.

Крім того, ми просимо Вас приєднатися до нас усіх та:
•

•
•
•

•
•
•
•

Побороти неправомірну практику тестування, яка включає в себе обов'язкове
та примусове тестування, примусову реєстрацію, не конфіденційне тестування
та інші форми тестування, що підвищують стурбованість конфіденційністю або
ставлять ключові групи людей у положення, коли вони можуть піддатися
судовому переслідуванню або переслідуванню;
Віддати пріоритет включенню ключових та найбільш уразливих груп населення
в кампанії тестування;
Вилучити обмеження на тестування, які забороняють самотестування на
сайтах;
Заохотити та інвестувати кошти в такі варіанти тестування як: тестування
«рівний-рівному», програми зменшення шкоди, швидке тестування на рівні
спільноти та самотестування;
Поліпшення доступу до недорогих швидких і самоконтрольних тестових
наборів.
Розглянути вади захисту даних та конфіденційності, які створюють перешкоди
для тестування;
Сприяти швидкому, безперешкодному зв'язку з доглядом за діагнозом, доступ
до лікування відповідно до ВООЗ та рекомендацій EACS;
Звернути увагу на хронічне недофінансування основних програм та НУО\ГО

Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на впровадження усіх або будь-якого аспекту
цих стратегічних цілей. (див. Довідники ETW № 9 та № 10 для подальших інструкцій
щодо побудови співпраці шляхом забезпечення найкращих практик, які дотримуються
принципів прав людини.)
Ключові групи населення включають в себе:
•
•
•
•
•
•
•

Гомо- , бісексуали та інші чоловіки, що мають секс із чоловіками (ЧСЧ)
Люди, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН)
Працівниці та працівники секс-бізнесу
Транс* персони
Мігранти, біженці та ВПО
Люди, які перебувають у місцях позбавлення волі
Персони, які практикують ChemSex та/або використовують інші стимулятори
амфетамінового типу (ATS)

Додаткові ключові групи для гепатиту включають:
•
•
•

Люди, які перебувають на тривалому гемодіалізі
Люди, які отримали переливання крові
Люди, які споживають інші (не-ін’єкціні) види наркотиків (такі як соломи для нюхання,
трубки для паління тощо)

Найбільш уразливими групами населення є:
• Більшість постраждалих груп населення можуть відрізнятися залежно від регіону, але часто
включають сексуальних партнерів з ключових груп населення, расових та етнічних меншин,
жінок, дівчат та молодь, особливо мігрантів.

Наступні кроки для вас:
•
•
•
•
•
•

•

Перегляньте веб-сайт ЄТТ та інформаційні бюлетені ЄТТ №9 та №10
Долучайтесь зараз і підготуйтеся до ЄТТ, 17-24 листопада 2017 року
Надайте цю інформацію своїм колегам та заохочуйте їх брати участь у ЄТТ
Взаємодійте з іншими програмами вашого регіону, які вже зареєструвалися на ЄТТ
Поєднайте зусилля для впровадження більш безпечного добровільного тестування
серед ключових та найбільш уразливих груп населення
Дайте підписантам знати, що ви плануєте, щоб ми могли поділитися вашими
новинами, задля заохочення інших користувачів через веб-сайт ЄТТ, а також
Facebook та Twitter.
Для отримання додаткової інформації про ЄТТ, зв'яжіться з координаційним
центром за адресою hie.rigshospitalet@regionh.dk

ЄТТ та сторони, які підписали цей документ, працюватимуть з вами, щодо розробки місцевих
перекладів, банерів у соціальних мережах, наскільки це можливо.

