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Săptămâna Internațională a 

Testării: 23-29 noiembrie 2020 
 

O pledoarie pentru testarea timpurie și 

demedicalizată, accesibilă tuturor  

 

O dată cu pandemia COVID-19, ne dăm seama astăzi despre importanța 

testării, fie că e vorba despre HIV, hepatitele virale, alte infecții cu transmitere 

sexuală și chiar de coronavirus. Fie că rezultatul testului e unul pozitiv sau 

negativ, a-ți cunoaște statutul serologic este prima etapă în a face ceva pentru 

propria sănătate și pentru a-i proteja pe ceilalți. Testarea este un act pe care îl 

faci pentru tine, dar și pentru ceilalți.  

Infecția cu HIV și hepatitele nu sunt o fatalitate: testarea este esențială pentru 

începerea tratamentului și pentru a stopa transmiterea virusului către 

ceilalți. Din păcate, stigmatizarea, discriminările împiedică anumite categorii 

de persoane să meargă să-și facă un test pentru HIV sau pentru hepatite. 

O persoană care trăiește cu HIV din 5 nu știe că este infectată. În cazul 

hepatitei C, 4 din 5 persoane nu știu că sunt infectate. 

Pentru a pune capăt infecției cu HIV și celei cu virusul hepatitei C, trebuie 

neapărat să ne îndreptăm către aceste persoane marginalizate. Către locurile 

în care ele trăiesc, muncesc, la orele care le sunt lor cele mai convenabile, fără 

critici, în deplină confidențialitate, cu încredere și în perfectă siguranță.   

O spun în calitate de medic: cei mai în măsură pentru a efectua această testare 

nu sunt profesioniștii din sănătate, ci tocmai persoanele care provin din chiar 

aceste comunități marginalizate.  
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Aceste persoane, instruite în testarea rapidă orientativă pentru un diagnostic 

(TROD), sunt perfect capabile să-și testeze egalii și să-i acompanieze pe tot 

parcursul îngrijirii, în cazul unui rezultat pozitiv. 

Aceasta include chiar, în anumite țări, începerea tratamentului și controlul 

încărcăturii virale. De altfel, în mare parte tocmai datorită acestor persoane și 

comunităților lor, 23 de milioane de oameni care trăiesc cu HIV în lume au 

astăzi acces la tratament. Eficacitatea acestei testări demedicalizate este larg 

demonstrată, lucru pe care îl vedem în asociațiile noastre. 

De exemplu, în 2019, am testat pentru HIV aproape 34.000 de persoane în 7 

țări africane. Dintre aceste persoane, 3 din 4 nu-și făcuseră niciodată un test 

pentru HIV. Abordarea noastră demedicalizată ne-a permis să identificăm până 

la 13% dintre cazurile pozitive în Africa de Vest și în cea Centrală. Este enorm, 

întrucât în această regiune epidemia nu este răspândită în populația generală, 

ci este concentrată în populațiile discriminate. 

Pentru hepatita C, testarea demedicalizată este și mai rar practicată, dar am 

putut obține deja rezultate foarte promițătoare. De exemplu, în Manipur, 

nord-estul Indiei, partenerul nostru, asociația CONE, a testat peste 1.400 de 

persoane, din care 10% au fost referite către programe de tratament. 361 de 

persoane au fost de asemenea instruite în testare și în acompanierea  

persoanelor care trăiesc cu virusul hepatitei C.  

Activiștii noștri contribuie, în același timp, la răspândirea unor instrumente de 

testare novatoare, care fac testul mai accesibil pentru persoanele ce se 

confruntă cu stigmatizarea. Este cazul, de pildă, autotestului pentru HIV . 

Pentru prima oară, din 23 până în 29 noiembrie 2020, Coalition PLUS vă dă 

întâlnire la Săptămâna Internațională a Testării, prin organizațiile sale 

membre. Căutați-ne în orașele voastre și online, pentru a vă face un test, a vă 

informa și a urmări activitățile noastre: www.coalitionplus.org 

[Dr. Mehdi KARKOURI, Consiliul de Administrație al Coalition PLUS, 

Președinte ALCS, Maroc] 
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