Позиція ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
стосовно гідності позитивного здоров’я та профілактики
Історична довідка
Позитивна профілактика – це один з чотирьох основних напрямків адвокації прав людей,
що живуть з ВІЛ, в усьому світі, запропонованих на зустрічі 40 позитивних лідерів, яка
називалася «ВІЛ+Монако» (http://www.hivmonaco.org) і проходила в Монако 24-26 Січня
20081. Результатом їх роботи стала дводенна зустріч Життя 2008: Саміт позитивних
лідерів, що проходила у місті Мехіко (Мексика) з 31 липня по 1 серпня 2008
(http://www.living2008.org/), як офіційний захід перед Міжнародною конференцією зі
СНІД у 2008 р. Таким чином, були напрацьовані принципи Позитивної профілактики та
заклик до дій.
Наступні чотири керівні принципи впливають на зміст та підхід до гідності
позитивного здоров’я та профілактики
1. Сприяння правам людини
Захист прав людей, які живуть з ВІЛ, має першорядне значення. Це включає право на
недоторканність приватного життя, конфіденційність, інформовану згоду та добровільне
розкриття інформації. Важливо також забезпечити підтримку та сприятливі умови, які не
заважатимуть
проведенню
профілактичних
заходів.
Використання
стратегій
профілактики, заснованих на примушенні та криміналізації, буде ще більше підтримувати
стигму та дискримінацію, утримуючи людей від доступу до послуг.
2. Залучення людей, які живуть з ВІЛ
Застосування принципу Розширення участі людей, які живуть з ВІЛ та СНІД (GIPA) буде
забезпечувати активну участь ВІЛ-позитивних людей у процесах прийняття рішень, які
впливають на їх життя. Активна участь людей, які живуть з ВІЛ, у визначенні їх власних
потреб у профілактиці є ключем до успіху заходів з позитивної профілактики.
3. Загальна відповідальність
Відповідальність за зниження передачі ВІЛ лежить на всіх, а не тільки на людях, які
живуть з ВІЛ. Безпечна і відповідальна сексуальна поведінка є відповідальністю всіх
партнерів, незалежно від їх ВІЛ-статусу. Вона також знімає навантаження з людей, які
знають про свій статус, і може поліпшити зв’язок та рівність у відносинах, у
дискордантних парах включно, які беручи до уваги момент лікування як профілактики,
можуть зробити свій власний інформований вибір, поділяючи відповідальність.
4. Визнання різноманітності
ВІЛ-позитивні люди мають різноманітні потреби, на які впливають різноманітні чинники,
такі як: стать, вік, етнічна приналежність, сексуальна орієнтація, вживання наркотиків і
ризики, пов’язані з цим, прийом антиретровірусною терапії та ні. Стратегії позитивної
профілактики повинні бути пристосовані для задоволення цих різноманітних потреб.
Чому позитивна профілактика?
Переваги, що виникають при задоволенні потреб у профілактиці людей, що живуть з ВІЛ,
всім добре відомі:
1
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1. Це може сприяти повному здійсненню прав на сексуальне та репродуктивне здоров’я;
2. Це може сприяти новим способам життя сіро-дискордантних та конкордатних пар;
3. Це допоможе запобігти непотрібним хворобам та забезпечити своєчасний доступ до
послуг лікування, догляду та підтримки;
4. Це може сприяти формуванню прихильності до АРТ; а також початку відвертого діалогу
серед медичних працівників, людей, які живуть з ВІЛ, членів спільноти, парламентаріїв
та інших зацікавлених сторін щодо необхідності сприяти оточенню вільному від стигми та
дискримінації. Це може допомогти заохотити ВІЛ-позитивних людей приймати рішення
щодо свого життя без тягаря провини або сорому через їх ВІЛ-статус.
5.Це має привести до декриміналізації передачі ВІЛ
6. Дискордантні пари, беручи до уваги момент лікування як профілактики, можуть
зробити свій власний інформований вибір, поділяючи відповідальність
Успіх програм з АРТ також надає нові можливості для профілактики. Існує ряд свідчень
того, що лікування може мати потенційний вплив на профілактику. Зниження вірусного
навантаження за допомогою ефективної АРВ терапії призводить також до зменшення
рівня заразливості, отже, знижується ризик передачі ВІЛ-інфекції, що робить АРТ
потенційно найкращою стратегією профілактики, з наявних в даний час. Для людей, які
живуть з ВІЛ, це означає те, що доступ до ефективного лікування є важливим не лише
для їх власного здоров'я, але і для зниження ризику передачі ВІЛ їх статевим партнерам.
Інтеграція позитивної профілактики в існуючі програми профілактики також має важливе
значення. Позитивна профілактика не залишається відокремленою. Створення
паралельних або вертикальних програм профілактики для ВІЛ-позитивних людей може
призвести до посилення стигми та дискримінації, а також може видатися людям
підозрілим. Позитивна профілактика має привести до декриміналізації передачі ВІЛ.
Позиція Мережі
З метою сприяння позитивній профілактиці Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ, готова надати свою підтримку, в будь-якій формі, уряду України та громадянському
суспільству у формуванні їх прихильності до включення позитивної профілактики як
невід’ємної частини до відповіді на епідемію ВІЛ в нашій країні.

