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Tisková zpráva, 14. 11. 2018

Evropský testovací týden

Chcete v

t, jak jste na tom se zdravím? Pokud ano, nyní máte ideální p íležitost nechat se bezplatn testovat na

žloutenku nebo HIV. Testování probíhá po celé

eské republice v týdnu od 23. do 30. 11. 2018. Do Evropského

testovacího týdne se zapojuje ada státních, soukromých i neziskových organizací a Magdaléna je jednou z nich.

Jak probíhá testování? Celá procedura trvá asi 30 minut a provádí ji odborníci, kte í jsou p ipraveni vás podpo it, a
už výsledek dopadne jakkoliv. Testování je anonymní, bezpe né, bezplatné.

Komu je ur eno?
Akce je ur ena široké ve ejnosti. Doporu ujeme otestování každému, kdo by mohl být vystaven riziku infekce. Jedná
se tedy zejména nechrán ný pohlavní styk i jiné rizikové chování.

Pro se nechat otestovat? V asné ur ení nemoci navíc umož uje podstoupit lé bu, díky které si pacient m že zajistit
kvalitn jší život oproti situaci, kdyby lé ení nepodstoupil. ím d íve je totiž infekce zjišt na, tím ú inn ji reaguje t lo
pacienta na následnou lé bu. P estože se jedná o nevylé itelné onemocn ní, je prokázáno, že lé bou je možno
prodloužit život HIV pozitivním až o 20 let. A sou asn se p edpokládá, že se tato doba bude v následujících
desetiletích postupn prodlužovat v návaznosti na výsledky v deckého výzkumu.

Kdy a kde se u Magdalény m žete otestovat v rámci Evropského týdne testování:
Centrum adiktologických služeb Magdaléna - P íbram
termín: 26. 11. od 10:00 do 18:00
tel.: +420 318 622 010
adresa: Žežická 193 (budova bývalé 8. ZŠ), P íbram

Terénní program Magdaléna Beroun
termín: 23. 11. od 8:00 do 14:00, 28. 11. od 14:00 do 20:00
tel.: +420 732 156 223
adresa: Havlí kova 1732, Beroun
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Centrum adiktologických služeb Magdaléna - Benešov
termín: 27. 11. od 12:00 do 18:00
tel.: +420 734 445 134
adresa: Nová Pražská 399, Benešov

Za Magdalénu, o.p.s.
Ing. Petra ermáková
Koordinátorka dobrovolník ,
pé e o dárce, asistentka PR
cermakova@magdalena-ops.cz
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