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Budeme testovat!
Od 22. do 29. listopadu 2019 bude Magdaléna, o.p.s. v rámci kampaně Evropský testovací
týden bezplatně testovat na infekční nemoci.
Kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá již několikátý rok a zapojují se
do ní státní, soukromé i neziskové organizace po celé Evropě.
Jak probíhá testování?
Celá procedura trvá asi 30 minut a provádí ji odborníci, kteří jsou připraveni vás podpořit a
pomoci, ať výsledek dopadne jakkoliv. Testování je anonymní, bezpečné a bezplatné.
Kdo se může přijít otestovat?
Úplně všichni. Přijďte, pokud máte obavu, že jste mohli být vystaveni riziku infekce i pokud
máte prostě jen rádi jistotu, že jste zdraví.
Proč se nechat testovat?
Včasné podchycení nemocí umožňuje podstoupit léčbu, zlepšit kvalitu života a v případě HIV
infekce život prodloužit.
Dávno navíc neplatí, že žloutenka je jen nemocí narkomanů. Žloutenkou se mohou nakazit i
zdravotníci, lidé s tetováním či piercingem, pacienti s onemocněním ledvin na dialyzační léčbě
či lidé, kteří často střídají sexuální partnery.
Kdy a kde vás Magdaléna, o.p.s. otestuje?


BEROUN, Havlíčkova 1732, Kancelář terénního programu Magdaléna
‐ 25. 11. od 9 do 17:00
‐ 27. 11. do 13 do 19:00



HOŘOVICE, Plzeňská 1641, Kancelář terénního programu Magdaléna
‐ 22. 11. od 13 do 19:00



PŘÍBRAM, Žežická 193, Příbram 261 01
‐ 25.11. od 10 – 18:00
‐ 25.11. Městská policie Příbram, nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I, testování kdykoliv
během dne, volat 15 minut předem 156
‐ 26.11. od 11:00 testování v azylovém domě, Brodská 100, 261 01 Příbram, od 14:00
v nízkoprahovém denním centrum, Čs. Armády 407, Příbram IV
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 DOBŘÍŠ
26.11. od 12:30 Městská policie, Mírové nám. 230, 263 01 Dobříš
 SEDLČANY
‐ 27.11. od 10:00 testování v azylovém domě, Primáře Kareše 432 264 01 Sedlčany
‐ od 13:00 testování v objektu městské policie, Nádražní 336, 264 01 Sedlčany
‐ 28.11. od 12:00 testování v objektu městské policie


UBYTOVNA SOLENICE, Solenice 33 262 63 Kamýk nad Vlt.
‐ 28.11 16 – 17:00



BENEŠOV, Centrum adiktologických služeb, Nová Pražská 399, Benešov
‐ 27.11. od 12:00 – 18:00



SÁZAVA, Zdravotní středisko, nám. Voskovce a Wericha 358
‐

26.11, 12:00 – 18:00

Za Magdalénu, o.p.s.
Petra Martínková
PR manažerka
T: 778 099 433
E: martinkova@magdalena‐ops.cz

Magdaléna o.p.s. poskytuje již více než 20 let sociální a zdravotní služby lidem zasaženým
závislostí a jejich blízkým. Na místě bývalé raketové základny na vrchu Včelník nedaleko
Mníšku pod Brdy, poskytujeme jedenadvacátým rokem léčbu klientům, pro něž je „kompletní
rekonstrukce života“ v podobě ročního pobytu často jedinou možností, jak porazit závislost.
Za tu dobu prošlo jen naší terapeutickou komunitou více než 400 klientů, počet těch, kteří se
k závislosti nevrátí se každoročně pohybuje kolem 70 procent.
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