ПОКАНА ЗА МЕДИИТЕ
СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ,
22-29 НОЕМВРИ 2013
На 22 ноември (петък) от 11:00 часа, в Пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе” 49) ще се
проведе пресконференция за обявяване старта на кампания: „& Аз знам…своя ХИВ
статус”, която се провежда в рамките на Европейската седмица за изследване за ХИВ, 22-29
ноември 2013 г.
Организатори на инициативата са Национална пациентска организация, Ротаракт клуб София
- Тангра, Фондация „Надежда срещу СПИН”, Българска асоциация по семейно планиране и
сексуално здраве и Сдружение „Здраве без граници”.
В пресконференцията ще вземат участие:





д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация
г-н Владимир Венциславов, паст президент на Ротаракт клуб София - Тангра
г-н Милен Чавров, председател на Фондация „Надежда срещу СПИН”
д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по
семейно планиране и сексуално здраве

По време на пресконференцията ще бъдат представени планираните активности в рамките
на кампанията, ще бъде разяснено защо е важно да се провежда изследване за ХИВ и всеки
да знае своя ХИВ статус, ще се коментира необходимостта от осигуряването на достъп до
нископраговата услугата по анонимно и безплатно изследване и в малките населени места.
Допълнителна информация
Европейската седмица за изследване за ХИВ се ръководи от HIV in Europe – паневропейска
платформа, учредена в Брюксел през 2007 г., с цел обмен на идеи и извършване на
съвместни дейности за подобряване на ранната диагностика и лечение на ХИВ в Европа.
След успешното провеждане на Седмица за изследване за ХИВ в Англия през 2012 г. около
Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември, множество неправителствени
организации в Европа, ангажирани в борбата с ХИВ/СПИН, се обединяват около идеята, че
организирането на подобна седмица на европейско ниво би било ефективен начин за
насърчаване на изследването за ХИВ и подобряване на достъпа до безплатно, анонимно
изследване в Европа.
Кампанията се реализира от
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