HIV dotyczy każdego, zbadaj się nim będzie za późno.
Według WHO aktualnie żyjących osób zakażonych HIV jest prawie 37000000. Na świecie
średnio co 6 sekund dochodzi do nowego zarażenia HIV. W 2014r. wirusem HIV zostało
zarażonych ponad 2000000 osób. Ponad 17000000 nie wie, że jest zarażonych.

HIV to również problem Polski
Statystyki Polski również nie wyglądają dobrze. W 2012 roku liczba osób zakażonych
wirusem HIV wynosiła około 16 000. W ciągu zaledwie trzech lat, ta liczba wzrosła o 20%.
A są to jedynie statystyki dotyczące wykrytych zakażeń. Zakażonych osób może być
znacznie więcej. Niestety są tego nieświadome.

HIV dotyczy każdego
Wbrew obiegowym opiniom, HIV i AIDS to nie tylko problem osób homoseksualnych lub
uzależnionych od narkotyków.
Kontakty seksualne są najczęstrzą przyczyną, jednak z uwagi na brak świadomości
zarażenia, wirus przenosi się również w związach heteroseksualnych. Jeśli jeden z
Partnerów nie wie o zarażeniu, zagrożone jest całego otoczenie. Bez względu na preferencje
seksualne.
Wirus HIV może zostać przeniesiony również podczas kontaktu z krwią osoby zarażonej.
Zwykła rana na palcu może byc przyczyną tragedii.
Zarażona kobieta może urodzić dziecko, które również będzie nosicielem. W Polsce z uwagi
na bardzo słabą wykrywalność wirusa szanse wynoszą ok. 20%. Dla porównania w
większości krajów europejskich i USA szanse wynoszą zaledwie 1-2%. Wynika to z
konieczności wdrożenia odpowiedniej proflaktyki po wykryciu wirusa u matki.

Wykrywalność HIV największym problemem
W Polsce wykrywalność wirusa HIV to największy problem. Wynika to nie tylko z
niedoskonałych programów opieki i proflaktyki, ale również niskiej świadomości Polaków.
Zbyt często zdarzają się sytuacje, w których podczas ciąży badania w kierunku HIV w ogóle
nie są wykonywane.
Nie ma również nawyku okresowego badania całego organizmu. Wizyta w laboratorium
często wiąże się z dużym stresem i obawą przed oceną. Szczególnie w mniejszych
ośrodkach.

Domowy test na HIV rozwiązaniem problemu
Zestaw testowy Quickhivtest do przeprowadzenia badań w warunkach domowych w ciągu
kwadransa pozwala samodzielnie przekonać się, czy jest się nosicielem wirusa HIV. Co
ważne, nie wymaga wizyty w laboratorium lub wysyłania próbek. Można go anonimowo
zamówić np. do paczkomatu. Jego działania polega na wykrywaniu przeciwciał w kropli
krwi, którą pobiera się z palca - podobnie jak przy badaniu glukometrem.

Dlaczego warto?
Przede wszystkim, aby zwiększyć swoją świadomość, a w przypadku zakażenia jak
najszybciej poddać się terapii. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone HIV
mogą żyć podobnie długo, jak ludzie niezakażeni. Mogą też prowadzić podobny tryb życia,
mieć dzieci, pracować. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie
swoje i swoich bliskich, uchronić się przed rozwinięciem pełnoobjawowego AIDS.
Jeśli przyszli rodzice wiedzą o zakażeniu, mogą uchronić przed nim dziecko. Wczesna
diagnoza HIV pozwala szybko rozpocząć leczenie i może zapobiec poważnym powikłaniom.

