
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarejestruj się i przygotuj się na -   

 

Europejski Tydzień Testowania na HIV i wirusa żółtaczki (WZW) 

17-24 Listopada 2017 

 
Bezpieczne i dobrowolne testowanie dla osób z kluczowych populacji. 

 

Wspólne oświadczenie sieci organizacji zrzeszających osoby z kluczowych populacji, sieci 

regionalnych, organizacji działających na rzecz osób żyjących z HIV i WZW: 

 

Popieramy ciągłe wysiłki Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i WZW (ETW) 

mające na celu: 

1. zapewnienie dostępności efektywnego, kompleksowego, bezpiecznego, 

anonimowego, dobrowolnego testowania na HIV i WZW dla wszystkich, z 

poszanowaniem ich praw; 

2. promowanie wczesnego diagnozowania i zapewniania odpowiedniej opieki oraz 

wzrostu świadomości o barierach doświadczanych przez osoby z kluczowych 

populacji, które poszukują lub korzystają z testowania lub leczenia w kierunku HIV i 

WZW. 

 

Doceniamy znaczenie ETW dla rozwoju rzecznictwa i działań zwalczających bariery w 

dostępie do dobrowolnego i bezpiecznego testowania, zarówno  te rzeczywiste jak i te 

doświadczane jako rzeczywiste oraz zapewnienie, że nikt nie zostanie wykluczony. 

 

Przy tej okazji chcemy także wyrazić swoją solidarność z reprezentantami krajowych i 

regionalnych sieci środowiskowych i organizacji na rzecz osób żyjących z  HIV i wirusem 

żółtaczki oraz podmiotami z nimi współpracującymi, w celu promocji tej kampanii. 

 

Podczas Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i wirusa żółtaczki, wzywamy Was, 

nasze zwolenniczki i zwolenników, wspólnie z organizacjami, klinikami, placówkami 

świadczącymi usługi medyczne i decydentami w całej Europie i Azji Środkowej do: 

  



 

 

 

- zakwestionowania istniejących rozwiązań prawnych i polityk, które kryminalizują 

przenoszenie, narażenie na zakażenie lub nieujawnienie swojego statusu HIV lub 

wirusowego zapalenia wątroby i wszystkich innych form kryminalizacji lub innych 

represji prawnych osób należących do kluczowych populacji, takich jak 

kryminalizacja używania substancji psychoaktywnych, konsensualnych praktyk 

seksualnych pomiędzy osobami tej samej płci i pracy seksualnej. Stanowczo 

sprzeciwiamy się takim prawom i politykom. 

 

Przyłączcie się także do nas, aby: 

- Zakwestionować uprzedmiotawiające praktyki testowania, w tym przymusowe lub 

obowiązkowe testowanie, przymusową rejestrację, testowanie nie zapewniające 

poufności danych oraz inne formy testowania, które mogą wzbudzać podejrzenia 

naruszenia prywatności lub stwarzają ryzyko ścigania lub karania osób z 

kluczowych populacji. 

- Priorytetyzować uwzględnianie kluczowych populacji i populacji najbardziej 

narażonych w kampaniach promujących testowanie. 

- Znieść obostrzenia które zabraniają testowania środowiskowego i samotestowania 

- Zachęcać i inwestować w niskokosztowe sposoby testowania takie jak testowanie 

środowiskowe, programy redukcji szkód, szybkie testowanie środowiskowe i 

samotestowanie 

- Zwiększyć dostępność tanich zestawów do szybkiego samotestowania 

- Odnieść się do zagrożeń związanych z prywatnością i ochroną danych, które 

stanowią przeszkody w dostępności testowania 

- Wspomagać natychmiastowy, wolny od przeszkód, dostęp opieki oraz leczenia po 

diagnozie, zgodnie z wytycznymi WHO i EACS 

- Zwrócić uwagę na ciągłe niedofinansowanie programów i sieci środowiskowyc 

 

Zachęcamy do podnoszenia i promowania wszystkich powyższych lub wybranych celów 

strategicznych.  

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak zaangażować się we współpracę poprzez zapewnienie 

stosowania najlepszych praktyk zwiększających upodmiotowienie, zobacz listę faktów 

ETW pkt 9 i 10. 

 

Kluczowe populacje to m.in.:  

● Mężczyźni homoseksualni, biseksualni oraz inni mający seks z mężczyznami 

(MSM) 

● Osoby używające iniekcyjnie substancji psychoaktywnych 

●  Osoby pracujące seksualnie 

● Osoby trans 

● Migranci, migrantki, uchodźcy, uchodźczynie i inne osoby przemieszczające się 

● Osoby w zakładach karnych  i innych ośrodkach zamkniętych 

● Osoby uprawiające chem-sex, iniekcyjni użytkownicy i użytkowniczki amfetaminy i 

jej pochodnych 

  



 

 

 

Dodatkowo kluczowe populacje zagrożone WZW to:  

● Osoby poddawane długoterminowej hemodializie 

● Osoby korzystające z transfuzji krwi 

● Osoby używające substancji psychoaktywnych nieiniekcyjnie (wziewnie przez rurki 

lub fajki i lufki) 

 

Do populacji najbardziej dotkniętych należą: 

- Populacje najbardziej dotknięte zakażeniami HIV i WZW mogą się różnić w 

zależności od regionu i lokalizacji, często jednak należą do niech partnerzy i 

partnerki seksualne osób należących do kluczowych populacji, mniejszości rasowe i 

etniczne, kobiety, dziewczynki i młodzież, w szczególności młodzież migrancka. 

 

Jakie są kolejne kroki? 

 

- Zapoznaj się ze stroną internetową Europejskiego Tygodnia Testowania i punktami 

9 i 10 z Listy Faktów 

- Zapisz się teraz i przygotuj na Europejski Tydzień Testowania, 17-24 Listopada 

2017 

- Przekaż informacje osobom w swoim środowisku i zachęć je do wzięcia udziału w 

akcji 

- Poznaj inne podmioty, które działają lokalnie i już zapisały się na ETW 

- Rozpocznijcie wspólną pracę, aby promować bezpieczniejsze i dobrowolne 

testowanie wśród osób należących do kluczowych i najbardziej narażonych 

populacji  

- Daj znać sygnatariuszom o swoich planach, abyśmy mogli zszerować Wasze je na 

stronie ETW, Facebooku i Twitterze i zachęcać innych  

- Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat ETW, skontaktuj się z centrum 

koordynującym pod adresem hie.rigshospitalet@regionh.dk  

 

ETW i sygnatariusze będą współpracować z wami nad tłumaczeniami i bannerami do 

mediów społecznościowych, na miarę możliwości. 


