Zdravotní ústav rozjíždí kampaň „Show Must Go On!”
k testování HIV a vyráží na hudební festivaly

Ostrava, 12. června 2019

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě vyráží na hudební festivaly. Ve své
mobilní sanitce nabízí zájemcům anonymní bezplatné testování HIV, tentokrát v
rámci festivalové kampaně „Show Must Go On”. V pátek 14. června navštíví akci
MichalFest v Ostravě-Michálkovicích. Pojízdná poradna už má za sebou zastávky ve
Frýdku-Místku a v ostravské zoo.

Sanitka ostravského Zdravotního ústavu dorazí na festival MichalFest v pátek
14. června a mezi 16:00 a 21:00 hodinou nabídne lidem zdarma rychlotesty HIV.
Každému zájemci nejprve konzultant poradny položí pár otázek, poté obdrží
anonymní pořadové číslo, a nakonec mu sestřička odebere malé množství krve z prstu
na ruce. Do dvaceti minut se pak lidé dozví výsledek.
Nová preventivní kampaň „Show Must Go On” míří na mladé lidi, tedy
nejohroženější cílovou skupinu. „V souvislosti s hudbou a festivaly nás napadlo
spojení s legendárním Freddiem Mercurym, který této zákeřné nemoci bohužel
podlehl. Jeho příběh zná téměř každý. V této souvislosti chceme lidem připomenout,
že dnes už existuje více možností, jak se o rizicích dozvědět a jak nemoc v krátké
době odhalit”, říká Pavel Jurčík, poradce HIV testování. Slogan „Show Must Go On”
jen potvrzuje, že i nemocní mohou prožít dlouhý a kvalitní život. Prevence a včasné
odhalení příznaků zde ale hrají důležitou roli a ostravský Zdravotní ústav je v této
oblasti aktivní už řadu let.

Mobilní testovací sanitka sklidila úspěch v ostravské zoo a ve Frýdku-Místku,
kde odborníci stihli otestovat desítky lidí. Pro všechny měli dobrou zprávu. Výsledky
testů byly negativní. Další zastávkou pak bude ve dnech 18.-19.7. festival Colours
of Ostrava, v září pak zavítá do v Havířova na Veletrh poskytovatelů sociálních
služeb a na Dny NATO na mošnovské letiště.
Komplexní vyšetření nejenom na přítomnost HIV, ale i žloutenky typu B, C a
syfilitidy, provádí Zdravotní ústav ve své budově na Partyzánském náměstí v Ostravě.
Více informací najdou zájemci na webu www.zuova.cz.

