
Šiemet Humana epidemijų kontrolės programai Total control of the Epidemic (TCE) sukanka 20 metų.  

Per šiuos du dešimtmečius, prasidėjusi nuo kovos prieš AIDS stigmatizavimą, programa tapo pavyzdiniu ŽIV/

AIDS kontrolės modeliu, veikiančiu pagal principą: tik pats žmogus gali save apsaugoti nuo ligų, jei žino savo 

statusą, gydosi ir stengiasi neužkrėsti kitų.  
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Per du veiklos dešimtmečius TCE pasirodė esąs galin-

gas įrankis, padedantis siekti UNAIDS 95-95-95 tikslų: 

95 proc. infekuotųjų žino, kad yra užsikrėtę ŽIV iš 

pastarųjų 95 proc. gauna antiretrovirusinį ŽIV gydy-

mą bei 95 proc. gaunančiųjų gydymą sumažinama 

viruso koncentracija.  

Programa vykdoma 12-oje šalių Afrikoje ir Azijoje.  

TCE projektuose dirba vietos gyventojai, kurie bend-

rauja su rizikos grupėse esančiais asmenimis iš savo 

bendruomenių. Projektų darbuotojai ir savanoriai 

atlieka testus, o nustatę ŽIV atvejį, teikia psichologi-

nę pagalbą ir duoda siuntimus į gydymo įstaigas. 

 

 

„Apie tai, kad sergu ŽIV, išgirdau dar būdama nėščia, 

per savo pirmąjį apsilankymą pas ginekologą. Ištisai 

verkiau, galvojau apie pasitraukimą iš gyvenimo, ta-

čiau viską pakeitė pokalbis su TCE projekto darbuoto-

jais. Jų dėka aš supratau, kad turiu toliau kovoti už 

savo ir dar negimusio kūdikio gyvybes“, – sako moti-

nyste besidžiaugianti angolietė Marta Manuel. 

Kaip pasakojo moteris, susigrąžinti norą gyventi jai 

padėjo TCE projekto darbuotoja, to paties kaimo gy-

ventoja. Nuolat bendraudama su pažįstama, Marta 

priėmė kvietimą kuo greičiau atvykti ankstyvam ŽIV 

gydymui. Humanos lėšomis  Marta užsiregistravo gy-

dytis ir gimdyti klinikoje, iki minimumo sumažindama 

tikimybę perduoti kūdikiui ŽIV. 

„Iš pradžių mane užklupusią baimę pamažu pakeitė 

nauja jėga – tikėjimas, kurį atgavau priėmusi sprendi-

mą gydytis. Dabar esu laiminga ir motyvuota stengtis 

dėl savo vaikų ateities“, – apie gyvenimo pokyčius 

kalbėjo Humanos projekto dalyvė. 

ŽIV SERGANTI MAMA DŽIAUGIASI AUGINDAMA SVEIKĄ VAIKĄ 

ADPP Angola projektas 

 



 Projektų dalyvių gyvenimo patirtys  

TVIRTA SANTUOKA NEPAISANT ŽIV 
ADPP Mozambique projektas 

„Gyvenime man teko išbandyti, ką reiškia  būti užsikrė-

tusiai ŽIV ir susituokti su ŽIV nesergančiu vyru. Kai tuo-

kėmės, jau žinojau apie savo ligą, tačiau, nepaisant 

išankstinių abejonių, mūsų tarpusavio ryšys per pasta-

ruosius 11 metų tik sustiprėjo. Aš pagimdžiau sveiką 

sūnų, kuriam dabar devyneri metai. Keturis kartus per 

metus visi einame tirtis dėl ŽIV ir išgirstame, kad esa-

me sveiki“, – savo gyvenimiška patirtimi dalinosi  

Albertina Jacinto.  

Moteris  šiuo metu gauna paramą iš HOPE Maputo 

projekto, kuris padeda identifikuoti, konsultuoti ir  

prižiūrėti ŽIV sergančius žmones.  

 

PAGALBA SAVO KŪNĄ PARDUODANČIOMS MOTERIMS 
DAPP Zambia projektas 

Dar paauglystėje aš praradau abu tėvus ir įsitraukiau į 

prostituciją, kad galėčiau mokėti už savo ir jaunesniojo 

brolio mokslus. Netrukus mečiau mokyklą ir prostituci-

ja tapo mano profesija. Keliaudavau su sunkvežimių 

vairuotojais, važiuojančiais iš vienos vietos į kitą.  

Tai padėjo man toliau išgyventi ir mokėti už brolio 

mokslą, kol jis baigė mokyklą.  

Tuo metu mano devizas buvo „Seksas – tai maistas“. 

Gyventi buvo sunku, žinojau, kad mano sveikatai  

gresia pavojus, tačiau neturėjau kito pasirinkimo. 

Laimei, atsitiktinai susipažinau su Zambijos Humanos 

TCE projekto darbuotoju, kuris dirbo mano kaimynys-

tėje. Jis man nuolat siūlydavo įsitraukti  į TCE progra-

mą. Ilgą laiką maniusi, kad tai laiko švaistymas, galų 

gale nusprendžiau pasidomėti, kaip galėčiau išsitirti ir 

netgi lankyti kai kuriuos mokymus. 2016 m. vasarį man 

buvo nustatytas ŽIV ir mano gyvenimas pakrypo tei-

giama linkme. Mečiau prostituciją, įsidarbinau maisto 

prekių parduotuvėje ir pati tapau TCE projekto savano-

re.  

Dabar jau aš kalbuosi su prostitucija užsiimančiomis  

moterimis, kviečiu atlikti testus, dalinu prezervatyvus  

ir savo pavyzdžiu rodau, kad galima gyventi kitaip.   

Gladys Mwanza 

TCE projekto savanorė Zambijos sostinėje Lusakoje 
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