Civilek a megbélyegzés ellen

CAF

Civilek a megbélyegzés ellen

1

CAF
CIVIL AIDS FÓRUM

Civilek a megbélyegzés ellen
Felelős szerkesztő: Mocsonaki László ügyvezető
Postacímünk: 1114 Budapest, Bocskai út 17. fszt. 3.
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
info@civilaidsforum.hu
www.civilaidsforum.hu
Bankszámlaszámunk: MagNet Bank
16200113-18510865
Telefon: (+3620) 232 6746, (+3620) 232 6521
Adószámunk: 18116306-1-41

Minden jog fenntartva ©
2016

2

CAF
Bevezetés

Norvég Támogatási Civil Alap (NCTA) a „Jóléti szolgáltatások
társadalmilag sérülékeny csoportoknak” területén, 2014-ben kiírt közepes
pályázatán a Civil AIDS Fórum (CAF) „Civilek a megbélyegzés ellen –
HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében” című
projektjével indult és NCTA-2014-8102-F nyilvántartási számon támogatást
nyert.
A projekt rövid távú célja volt, hogy a HIV/AIDS területen tapasztalható
krízisállapotot
felszámolásához
(növekvő
fertőzöttség,
csökkenő
szűrésszám, el nem ért célcsoportok kiszorulása a prevencióból) és a
negatív tendenciákat visszafordításához hozzájáruljon. Ennek érdekében
célkitűzésünk,
hogy
a
legnehezebben
elérhető
célcsoportok
megszólításában tapasztalattal rendelkező szervezetek az állami
szolgáltatókkal, illetve egymással történő együttműködésben hatékonyabb
és a célcsoportok igényeire jobban reflektáló szolgáltatásokat biztosítsanak,
melyek vidéken is elérhetőek, és megerősítsék a helyi önkéntesek/peer
segítők kapacitásait, akik a kampányszerű szűrések után is kiemelt szerepet
képesek játszani a szolgáltatások monitorozásában, szűrés-szervezésben
és peer-tanácsadásban.
A projekt hosszú távú céljai között szerepelt, hogy az állami szolgáltatások
elérhetőek, adekvátak, rugalmasak legyenek és a legsérülékenyebb
társadalmi csoportok igényeit figyelembe vegyék. Jelenleg az állami
szűrőállomások gyakran elégtelen környezetet teremtenek: nem nyújtanak
megfelelő tanácsadást, rugalmatlan vagy nem megfelelő hosszúságú
rendelési időt határoznak meg, a szűrést végző szakemberek nem
érzékenyítettek a sérülékeny társadalmi csoportok tagjainak szükségleteire.
Ezen túl a civil szervezetek sem képesek célcsoport-specifikus
szolgáltatásokat nyújtani anyagi ellehetetlenítettségük miatt. Az NCTA
céljaival összhangban a projekt erősítette a HIV-fertőzés által
legveszélyeztetettebb
csoportokkal
dolgozó
civil
szervezetek
együttműködését és részvételét az érintett csoportok esélyegyenlőségének
javításában. A helyzet megváltoztatása érdekében hosszú távú célunk a
Civil AIDS Fórum, mint erős érdekérvényesítő koalíció pozicionálása a civil
társadalomban, szakpolitikai vitákban és a szélesebb szakmai diskurzusban.
A projekt 2014. szeptember 1-el indult és 2016. február 29-én zárult.
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A projekt főbb tevékenységei

A projekt előkészítő szakaszában felvettük kapcsolatot a helyi
közösségekkel a projekt helyszínéül kiválasztott 5 városban (Miskolc,
Debrecen, Szeged, Pécs, Győr). A helyi LMBT civileket és szexmunkás
önkénteseket már a tervezéstől bevontuk a projektbe, és részt vettek a
közös szűrési akciók kidolgozásában és lebonyolításában is. A peer-segítők,
akik felkészítést kaptak 3-napos tréning keretében a segítői szerep
betöltésére, folyamatosan kapcsolatot tartottak a lokális színterek és az az
egészségügyi ellátó rendszer szakembereivel, valamint a meleg
szórakozóhelyekkel a Civil AIDS Fórum segítségével. Együttműködési
megállapodásokat kötöttünk a projektben közreműködő 5 civilszervezettel,
valamint 21 peer-segítővel önkéntes szerződést kötöttünk. A szűrésnek helyt
adó meleg szórakozóhelyek tulajdonosaival felvettük a kapcsolatot és egy
szórakozóhely kivételévek sikerült a projekt befogadásáról megállapodnunk.

Képzés - Budapest

A projekt keretében a peer-segítők részt vettek a színtereken folyó un. mobil
szűrések tanácsadói munkájában, valamint a helyi közösségekben
kampányt folytattak annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják
venni a mobil szűrések nyújtotta szolgáltatásokat. Városonként másfél-két
havonta szerveztek mobil szűréseket a helyi szakemberek segítségével.
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Megyei ANTSZ-ekkel a tervezett együttműködés nem jött létre, mivel azt a
kormányhivatalok elutasították. Helyette a HIV-szűrőkampányunk kezdeti
időszakában a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének szakorvosával
működtünk együtt a szűrések lebonyolításában, majd a helyi egészségügyi
ellátórendszer szakembereit sikerült megnyernünk a projekt lebonyolítására.
Bekapcsolódtunk az Európai HIV és Hepatitis Szűrés Hete november utolsó
hetében szervezett szűrőkampányába.
Szupervíziót és esetmegbeszélést tartottunk szakemberek vezetésével a
HIV/AIDS-tanácsadásban résztvevők peer-segítők számára, hogy a
tapasztalati tanulás folyamatában megértsék a tanácsadói munkával
kapcsolatos elakadásaikat, nehézségeiket.
Hangsúlyt fektetnek a formális és az informális csoportok kapacitásának
erősítésére
és
a
Civil
AIDS
Fórum
és
tagszervezeteinek
szervezetfejlesztésére workshopokat és tréningeket tartottunk a hatékony
prevenciós programok és az érdekvédelmi munka elősegítése céljából.
A program fontos elemét képezte a HIV/AIDS szcéna (állami, magán és civil)
szereplői közötti együttműködés megteremtése, illetve annak megerősítése.
A prevenciós anyagok terjesztése során 30-30 000 db óvszert és síkosítót,
valamint 20 000 db prevenciós leafletet osztottunk ki a projektidőszakban.

Képzés - Budapest
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A pályázat benyújtása előtt egyesületünk felkereste az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalt, ahol a megyei tisztifőorvosok többsége támogatásáról
biztosította projekttervünket. Miután az NCTA támogatásának elnyerése
után az Országos Tisztifőorvos Asszonytól támogató levelet kértünk és
kaptunk a projekt végrehajtáshoz, személyeswen felkerestük a megcélzott 5
vidéki nagyváros (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) megyei
tisztifőorvosait, helyi civilszerveződéseket és önkénteseket.

Együttműködés a helyi egészségügyi ellátórendszer tagjaival

A megyei tisztifőorvosokkal történő találkozások megszervezése így sem
volt zökkenőmentes. Időpont egyeztetések elhúzódása, a találkozók
többszöri lemondása jelezte, hogy a kormányhivatalok népegészségügyi
szakigazgatási szervébe integrált megyei ANTSZ-k a meglévő szakmai
támogatás ellenére a megfelelő politikai támogatás hiányában, az
együttműködési szándék kinyilvánítása nehézséget okozott számukra,
annak ellenére, hogy szakmailag azonosultak is többnyire a projekt kitűzött
céljaival. Egy kivételével (Borsod Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve ANTSZ) a projekttel kapcsolatban elfogadónak
mutatkoztak.
A projekt bemutatásával kapcsolatban egy részt sikerült a prioritás
csoportokkal kapcsolatos prevenció fontosságára felhívni a figyelmet.
Egyértelműnek tűnt számunkra, hogy ez a figyelem csak akkor tartható fent,
ha külső „nyomás” nehezedik az intézményekre a jelenlegi, állandó
változásban lévő és prioritáscsoportokat erősen negáló, centralizálódó
egészségügyi igazgatás struktúrájában.
A kormányhivatalok végül elutasították az együttműködést. Ezt pótlandó a
projekt kezdeti időszakában a SZEXÉ szakorvosával dolgoztunk együtt,
majd ezt követően helyi bőr- és nemibeteg gondozók szakorvosait, valamint
2014 második felében megnyílt, 3 vidéki HIV-Decentrum munkatársait bíztuk
meg a HIV-szűréssel.
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Peer-segítők rekrutálása
A prioritáscsoportokhoz kapcsolódó civilszervezetekkel, HIV/AIDS prevenció
mellett elkötelezett önkéntesekkel és intravénás droghasználókat támogató
szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot.
Ebben a munkánkat megkönnyítette, hogy a projektünkben megcélzott 5
város közül négyben működik már be nem jegyzett, LMBTQ szervezet,
amelyek mindegyike igyekszik tematizálni programjaiban a HIV/AIDS
prevenciót.
A
projekt
jelenlétével
többek
között
ezeket
a
kezdeményezéseket kívántuk megerősíteni, majd egy szélesebb koalíció
kialakítását elősegíteni.
A projekt első hónapjaiban került sor a szexmunkás aktivisták toborzására,
mely során az Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete szexmunkás
önkéntese telefonon és sms-ben keresett fel több mint 100 szexmunkást a
hirdetési oldalakon elérhető telefonszámuk alapján, hogy bevonja őket a
projektbe, valamint az öt városban az Egyesület vidéki peer mentorjai között
végeztünk felmérést, hogy ki az, aki aktívan végig tudja vinni a projekt
időszak alatt a tanácsadói feladatokat. A toborzás további tapasztalata, hogy
egyszerűbb egyéni konzultációk keretében dolgozni szexmunkás
aktivistákkal, hiszen napirendjük mellett nehéz nagyobb számban
összeszervezni őket, a projekt során az egyéni mentorálásra nagyobb
hangsúlyt igyekeztünk helyezni.

Szűrés - Pécs
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HIV-counsellor tréning

A HIV-szűrő kampányunk képzésének alapját az Országos Epidemiológiai
Központ által kidolgozott tréning képezte, amelyet keresztérzékenyítő
modulokkal egészítettünk ki. A résztvevők élményközpontú és toleranciaerősítő gyakorlatok által érzékenyebbé váltak a társadalmi kirekesztés
áldozatainak problémáival szemben, valamint megismerték a hazai
antidiszkriminációs
jogi
környezetet
és
kapcsolódó
törvényi
kötelezettségeket.
A tréning előkészítése során nem csak az 5 város célcsoportjai között
rekrutáltunk, hanem lehetőséget biztosítottunk olyan HIV-prevencióval
foglalkozó két szervezet és egy informális csoport önkéntesei számára is,
amelyek a célcsoportjaink részére is szerveznek HIV-prevenciós
szolgáltatásokat (pl. Háttér Társaság HIV-vonal; Alternatíva Alapítvány;
közösségi alapú szűrőállomások létrehozását kezdeményező HIV-pozitívok
csoportja).
A keresztérzékenyítő modulokkal kiegészített tanácsadói képzésünket HIVcounsellor tréninget 42 fő végezte el.

Együttműködés a helyi meleg szórakozóhelyekkel

A projekt sarkalatos pontjainak egyike volt a meleg szórakozóhelyek
nyitottsága a prevenciós szolgáltatás befogadására. Felvettük a szórakozó
helyekkel kapcsolatot, ahol az üzletvezetőkkel folytatott megbeszélések
során a társadalmi felelősségvállalás fontosságára igyekeztünk felhívni a
figyelmet. Három szórakozóhely teljesen nyitott volt az egészség-prevenciós
kampányunkkal szemben. Egyik szórakozóhelyen (Pécs) viszont teljesen
elzárkózott attól, hogy HIV-szűrést végezzünk, csak a prevenciós anyagok
terjesztéséhez járult hozzá, illetve lehetővé tette, hogy szórakozóhely
facebook-oldalán az esetlegesen máshelyen történő szűrési alkalmakat
hirdessük. Pécsen átmenetileg a drogprevencióval foglalkozó INDÍT
Közalapítvány drop-in-centerében végeztük a szűréseket. 2015 júliusában
nyílt egy melegbarát szórakozóhely, ahol szeptembertől folyamatosan jelen
lehettünk szűrő-kampányunkkal. Míg a másik szórakozóhelyen (Miskolc)
terembérleti díj ellenében helyet biztosítottak a HIV-szűrésnek.
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HIV-szűrő kampány
Az általunk használt Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo teszt a HIV-1-es
vírustörzs p24 antigén, valamint a HIV-1 és HIV-2 vírusok elleni antitestek
kimutatására szolgál. A vizsgálati eredmény 20 percen belül elkészült,
emiatt hívjuk gyorstesztnek. Egy egyszerű, egyszer használatos
fájdalommentes eszközzel, ujjbegyből veszünk két csepp vért a teszthez.
Amíg a vizsgálati eredmények elkészülnek, a peer-tanácsadók beszélgettek
a HIV és más szexuális úton terjedő betegségek kockázatairól, felmerülő
kérdésekről, a tesztek pontos ablakperiódusáról.

Szűrés - Győr

2015. április hónapban az első szűrési helyszínünkön Debrecenben működő
meleg szórakozóhelyen, a Zeuszban kezdetét vette szűrési kampányunk. A
szűrésre ellátogató első szexmunkások részben a helyi peer-mentornak
köszönhetően találtak el, másrészt a SZEXE önkénteseinek személyes
felkeresésének köszönhetően. Jellemző volt, hogy az egy területről érkezők
együtt jöttek. A szűrések során gyakori téma voltak a szexmunka legális
feltételeinek hiánya miatt kialakult bizonytalan helyzetük: a rendszeres
hatósági konfliktusok, a tevékenységük folytatásához szükséges védett
övezet hiánya illetve, a kijelölt türelmi zóna hiánya.
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A szűrések alkalmával nyilvánvalóvá vált, hogy a szexmunkásoknál prioritást
élvezne a teljes STD vizsgálat, mely a legális szexmunka folytatásához
szükséges kötelező orvosi vizsgálatokat tartalmazná. A szexmunkásoknak
előírt kötelező orvosi vizsgálatot a HIV/AIDS szűrés magában nem váltja ki.
A programba bekerült szexmunkások a szűrések során más nemi úton
terjedő betegségekről is kérdeztek, nemcsak a HIV/AIDS-sel kapcsolatosan.
A felvilágosítást, tanácsadást nemcsak az éppen aktuális szűrést végző
doktor végezte, hanem az önkéntes segítők is. A felvilágosítás során
tájékoztatást kértek a kötelező orvosi vizsgálatok elvégzésének lehetséges
helyszíneiről, és a vizsgálatok díjáról. Jellemző volt, hogy a helyi
egészségügyi szolgáltatókat igyekeznek elkerülni, ennek oka, hogy félnek a
diszkriminációtól, attól hogy ismerőssel találkoznak, s kiderül, mivel
foglalkoznak. Egyes szexmunkások kifejezetten félnek a regisztrációtól, nem
bíznak az orvosi etikában, s inkább vállalnák, az utazással járó
kellemetlenséget, csakhogy megóvják identitásukat. Az általunk felkínált
szűrés előnyeként állapították meg, hogy anonim, s hogy rövid idő alatt
megvan az eredmény. Az átadott ártalomcsökkentő eszközöket,
szóróanyagokat szívesen elfogadták.
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A rendszeres szűréseknek köszönhetően egyre aktívabbak lettek a szűrésre
ellátogató szexmunkások, egyre többen ajánlották sorstársaiknak is,
függetlenül attól, hogy itt nem kapnak papírt arról, hogy nem fertőzöttek.
Tájékoztatást kaptak továbbá a jogi képviselet lehetőségéről, de ezen
időszakban egészségügyi diszkriminációs esetről nem számoltak be, illetve
nem olyanról, amely ellen lépéseket szeretnének tenni.
Ezen szórakozóhely volt legnyitottabb a projektünkkel szemben, mivel az
üzletvezető már évek óta rendszeresen meghívja Budapestről a szűréssel
foglalkozó civilszerveteket. A szórakozóhely LMBT vendégei között az elmúlt
évek során felkeltődött az igény arra, hogy rendszeresen szűrésen
vegyenek részt a szórakozóhelyeken.

Szűrés – Pécs

Általában is az volt a tapasztalatunk, hogy az üzletvezetők hozzáállása
nagymértékben befolyásolta vendégek szűréshez való hozzáállását. A
szórakozóhely üzemeltetői többségénél jelen volt az attól való félelem, hogy
a vendégeket elriasztja a HIV-szűrés jelenléte. A helyi közösség egyik
„kapuőreként” jelentős véleményformáló szereppel bírtak, így hatékonyan
tudták irányítani a vendégeiket a helyben lévő szűrésre, ha az ő
értékrendjükben a vendégek egészsége szintén fontos volt. Szintén a szűrés
igénybevételét erősítette, ha a helyi civil közösség tagjai is képviselni tudták
a prevenció fontosságát a szórakozóhelyen.
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A szórakozóhelyen az önkénteseink plakáttal, szórólapokkal jelezték, hogy
HIV-szűrésre lehetőség lesz aznap a szórakozóhelyen. A megérkező
vendégnek adtak egy szórólapot a szűrésről és megvárták, amíg valóban
„megérkezik” a szórakozóhelyre a vendég, megtalálja helyét, üdvözölje a
személyzetet, stb.. Ezután ajánlották fel – most már személyesen is – a
szűrés lehetőségét.
Fontos tapasztalatunk volt, hogy egy-egy
szórakozóhelyen 3. vagy 4. szűrési alkalommal már a vendégek ismerősként
üdvözöltek bennünket és könnyebben meggyőzhetőek voltak a szűrésről.
Kialakult egy bizalmi kapcsolat, amely lehetővé tette számunkra, hogy
komolyabb konzultációkat is folytassunk, nem csak felvilágosítást végezzünk
a vendégek körében.
Az LMBT közösség tagjai részéről a tanácsadások során gyakran a
fertőződés szempontjából veszélyes szexuális gyakorlatokra kérdeztek rá,
valamint az alkalmazott tesztek megbízhatóságára. Az ismétlődő szűrési
alkalmak után kezdték feltenni személyesebb kérdéseiket. Nem ritkán
segítséget kértek önelfogadási gondjaik megoldásában, kapcsolatteremtési
nehézségeikben.
A meleg szórakozóhelyeken 861 fő HIV szűrését végeztük el a projekt
időszakban.
A HIV és Hepatitisz Szűrés Európai Hetében az adott városokban nem
célcsoport- specifikus szűrést végeztünk elsősorban egyetemeken és
egyetemi klubokban. Összesen 545 fő HIV-szűrését végeztük el.
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Szupervízió és esetmegbeszélés
A résztvevők azon képességeinek fejlesztése, melyek alkalmassá teszik
őket arra, hogy meleg szórakozóhelyeken motiválni tudják a résztvevőket
HIV szűrővizsgálaton történő részvételre, valamint számukra alapvető
információkat nyújtsanak a szexuális úton terjedő fertőzésekkel
kapcsolatban. A szupervíziós alkalmakon igyekeztünk a nem szokványos
tanácsadói munka során felmerülő a nehézségeket, akadályokat is
átbeszélni, ezzel kapcsolatos érzéseket megosztani
A szupervízióban és esetmegbeszélésen a tanácsadók azokat a
leggyakoribb kérdéseket osztották meg, amelyek felmerültek a kliensekben
akkor, amikor számukra a HIV szűrővizsgálat lehetőségét felajánlották nekik,
bár ezek nem feltétlenül a HIV-hez, hanem más, szexuális úton terjedő
fertőzésekhez, vagy ezekkel kapcsolatos általános információkhoz kötődtek.
A szexuális úton terjedő fertőzések kapcsán a klienseket főleg a syphilis és
a syphilis vizsgálatok érdekelték, illetve az ehhez köthető információk (hol
lehet syphilis irányába szűrővizsgálatot elvégeztetni, mennyibe kerül, milyen
gyorsan lehet hozzájutni az eredményhez). A másik kérdéskör a HPV
fertőzések és a HPV elleni védőoltással kapcsolatos általános tájékoztatás,
illetve a védőoltás indikációi voltak. Ezen alkalmakat használtuk fel hogy a
szükséges információkat karban

Szűrés a statisztika tükrében
Kampányprojektünk során egy rövid statisztikai lapot töltöttünk ki a szűrésen
résztvevőkkel. Ebben az alábbiakra kérdeztünk rá: életkor, nem, célcsoport,
legutóbbi szűrés ideje.

Korhatár
16-20 év
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
50 felett
Total
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Férfi
Nő
szexmunkás ID/szerhasználó
Hetero Meleg Hetero Leszbikus Hetero LMBT Hetero LMBT
10
67
16
14
4
0
0
0
14
143
72
36
38
1
1
2
11
70
62
19
50
0
2
0
14
77
34
18
29
0
0
1
11
55
20
8
11
0
0
0
3
27
16
5
10
0
0
0
2
14
3
1
3
0
0
0
0
8
3
0
3
0
0
0
65
461
226
101
148
1
3
3

CAF
Civilszerveztek és kezdeményezések megerősítése
Fontosnak tartottuk a projekt keretében az öt városban működő csoportok
megerősítést, valamint a CAF keretében működő civilszerveztek
szervezetfejlesztését egy hatékonyabb érdekvédelem és prevenciós
programok elősegítése érdekében.

Ennek keretében 4 workshopot szerveztünk az alábbi területekhez
kapcsolódóan:
•
•
•
•

Helyi prevenciós kampányok szervezése
Nemzetközi és hazai HIV helyzet, helyi helyzetértékelés
Jogtudatosság fejlesztése
Decentralizáció a HIV pozitívok ellátásában

CAF tagszervezetei számára az alábbi tréningeket tartottuk meg:
•
•
•

Kampányszervezés
Adományszervezés
Érdekérvényesítés
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Civil AIDS Fórum ajánlásai 2016. február 29.
1.

Fogadják el a „Nemzeti HIV/AIDS Szakpolitikai Program”-ot, a 2013 óta
elsüllyesztett tervezet aktualizálása és a szakmai és civil
szervezetekkel történő egyeztetés után.

2.

Vegyék be a HIV-fertőzésnek kitett társadalmi csoportok civil
szervezeteit (elsősorban ernyőszervezeteiket) a Nemzeti HIV/AIDS
Munkacsoportba.

3.

Biztosítsanak szakmai és pénzügyi erőforrásokat hatékony HIV/AIDS
szakpolitikai programok megvalósítására.

4.

Növelni kell az anonim HIV-szűrések számát a prioritás csoportok
körében, részben közösségi alapú szolgáltatások létrehozásával,
részben a már működő anonim szűrőállomások rugalmasabbá
tételével, szoros együttműködésben a helyi civil szervezetekkel.

5.

A prioritás csoportok érdekében fellépő, azok számára szolgáltatásokat
szervező civil szervezeteket meg kell erősíteni annak érdekében, hogy
képesek legyenek hatékony érdekvédelemre, valamint jó minőségű
szolgáltatások nyújtására a közösségük tagjai számára.

6.

Szükséges a fiatalok körében HIV- és STD-prevenciós ismeretek
terjesztése, a figyelem felhívása a szűrések fontosságára iskolai
egészségnevelés és médiakampány keretében egyaránt.

7.

HIV-szűrő kampányok szervezése.

8.

Ajánlják fel a HIV-szűrést minden terhes kismama számára.

9.

Számolják fel a HIV-pozitívokat és AIDS betegeket érő diszkriminációt
az egészségügyi ellátás területén.

10. Vegyék transzplantációs listára a HIV-fertőzötteket.
11. A HIV-pozitívokkal szembeni előítéletek csökkentése, társadalmi
elfogadás növelése.
12. Az
orvosképzésben
és
továbbképzésben,
valamint
egyéb
egészségügyi dolgozók képzésében hangsúlyosabban jelenjen meg a
HIV/AIDS tematika.
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És Te voltál már szűrésen?
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Civilek a megbélyegzés ellen
„Civilek a megbélyegzés ellen – HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok
körében” c. projekt keretében 5 városban (Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged, Győr)
szervezendő szűrőkampány számára 3-napos HIV-counsellor képzést tartottunk
Debrecenben és Pécsen. Ennek keretében 25 önkéntest készített fel tanácsadói
munkára. A képzés tematikája adaptálása volt az Országos Epidemológiai Központ
tanácsadó-képzésének, amely kibővült egy antidiszkriminációs blokkal. Ennek
segítségével a leendő tanácsadókat érzékenyítjük a projekt célcsoportjainak (LMBT
emberek, intravénás droghasználók, szexmunkások) szükségleteit figyelembe vevő
tanácsadói munkára. E füzetünk a programunk megvalósulását célzott bemutatni.
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