
Тестирањето за ХИВ е единствен начин да се утврди дали некој е заразен со ХИВ вирусот, 

предизвикувач на сидата. Тестирањето за ХИВ треба   да биде составен дел од  грижата за 

здравјето на секој поединец, а осебно  на оние кои се однесуваат ризично.   

Раното откривање на ХИВ инфекцијата овозможува правовремено лекување и зачувување на  

квалитетот на животот на лицата инфицирани со ХИВ, заштита на други лица од инфекција, како и 

спречување на пренесувањето на вирусот од мајка на дете. Исто така, правовременото 

советување и тестирање на ХИВ им овозможува на лицата кои не се инфицирани,  во текот на 

доверливиот разговор со квалификуван советувач да ги согледаат и проценат сопствените ризици, 

т.е. сопственото ризично однесување и факторите кои придонесуваат за таквото однесување и да 

научат како да ги применат мерките за заштита од ХИВ инфекција и другите крвно и сексуално 

преносливи инфекции.  

Денес постојат ефикасни третмани за лекување  на ХИВ. Високо активната, комбинирана 

антиретровирусна терапија (истовремена примена на три или повеќе антивирусни лекови со цел 

јакнење  на ослабениот имунитет и успешна контрола на размножувањето на ХИВ вирусот во 

организмот на инфицирано лице), достапна е и бесплатна во Република северна Македонија.  

Во текот на тестирањето  на клиентите им се дава можност да поставуваат прашања и добијат 

совети, а можат да добијат и други видови на поддршка.  

Со цел поуспешно справување  и одговор на епидемијата предизвикана од ХИВ,  потребно е  сите 

одговорни институции, установи, организации и/или здруженија да преземат водечка улога во 

рамките на своите компетенции и меѓусебно да се надополнуваат. Да се поттикнат  здравствените 

работници да користат интегриран пристап на тестирање и да понудат тестирање за ХИВ и други 

сексуално преносливи инфекции, како  и упатување на други услуги ако здравствениот работник 

процени дека за тоа има потреба.    Организациите од цивилниот сектор кои работат со клучните 

популации кои се во зголемен ризик од ХИВ и други сексуално преносливи инфекции, треба да ги 

разберат нивните потреби  и да им обезбедат услуги во рамките на нивниот делокруг на работа и 

доколку се во можност да ги упатат на понатамошно лекување и нега.  Важно  е и споделување на 

информации како и едукација заради стекнување на знаење и надминување на предрасудите и 

стигматизацијата.  

Клучни пораки за луѓето на кои им е потребно тестирање: 

 Знаењето е моќ! Познавањето на вашиот ХИВ статус ви овозможува да делувате на основа 

на тоа знаење, да преземете контрола и правите избори.  

 Денес постојат ефикасни третмани за ХИВ. Луѓето кои се тестираат  имаат подобри  

резултати отколку оние кои  се двоумат и чекаат.  

 Услугите за тестирање даваат можност за поставување на прашања, добивање на совети и 

добивање на помош од другите установи од мрежата за поддршка.  

 

Клучни популации за тестирање на ХИВ: 

 Мажи кои имаат секс со мажи. 

 Интравенски корисници на дрога. 

 Сексуални работници. 



 Мигранти (вклучувајќи ги и лицата по потекло од земјите со висока преваленца) и 

мобилни популации. 

 Транс лица. 

 Затвореници.  

 


