
 

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ТЕСТИРАЊА НА HIV 
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ HIV/AIDS 

У Србији је веома низак степен тестирања на HIV и то мора да се промени, 
речено је на конференцији поводом почетка прве Европске недеље 
тестирања "Причај о HIV-у - тестирај се на HIV" , која ће и у Србији бити 
обележена бројним акцијама низа здравствених институција и невладиних 
организација у периоду од 22. до 29.11.2013. 

Европска недеља тестирања иде у сусрет светском дану борбе против 
HIV/AIDS-a 01. децембар 2013. 

Завод за јавно здравље Пирот је једна од установа које ће учествовати у 
обележавању европске недеље. У Саветовалишту за HIV/AIDS, у периоду 
од 25. до 30.11.2013.год. у времену од 07 до 14 часова и 01.12.2013.год. у 
времену од 07 до 19 часова може се обавити анонимно, поверљиво и 
бесплатно тестирање и саветовање. 

Овакво саветовање и тестирање је у Саветовалишту Завода за јавно 
здравље Пирот доступно преко целе године, у радно време Завода, а 
информације и савети се могу добити и на телефон  010/343-994, локал 
122.       

 

 

              hiv-aids ТЕСТИРАЊЕ 

Поред поменутог тестирања, Завод за јавно здравље Пирот ће одржати 
низ едукативних здравствених трибина за ученике средњих школа у 
Пироту, Димитровграду, Бабушници и Белој Паланци, као и здравствених 
емисија на локалним радијима и телевизијама. 



Овогодишња кампања у Републици Србији поводом 1. децембра, Светског 
дана борбе против HIV/AIDS-a се реализује под слоганом „НИЈЕДАН 
ЖИВОТ ИЗГУБЉЕН ЗБОГ СИДЕ!”  имајући у виду да је кључна активност 
управо промоција значаја правовременог тестирања на ХИВ, праћеног 
саветовањем за све особе које су имале неки ризик у ближој или даљој 
прошлости, а ради раног укључивања особа инфицираних ХИВ-ом у 
специфично лечење комбинацијом високо потентних антиретовирусних 
лекова, које пак омогућава успешну контролу репликације ХИВ-а и 
следствено томе значајно одлагање оболевања и умирања од АИДС-а, 
тако да се данас са ХИВ-ом може живети дуго и квалитетно. 

 

 

 

ИЗ ЦЕНТРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ 


