Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS
Support centre for those affected by HIV/AIDS

Aicinājums dalībai
Pasaules AIDS dienai veltītā konferencē
„HIV infekcija Latvijā – meklējam atbildes uz aktuāliem jautājumiem”
š. g. 1. decembrī, Rīgā, ES mājā, plkst. 11.00
Uzaicinām Jūs uz Pasaules AIDS dienai veltīto konferenci „HIV infekcija Latvijā – meklējam atbildes
uz aktuāliem jautājumiem”, kas notiks š.g. 1 .decembrī plkst. 11.00, Eiropas Savienības mājā, 2. st.
konferenču zālē, adrese: Aspazijas bulvāris 28, Rīga.
Pasākumu 2014. gada AIDS dienu pasākumu ietvaros rīko biedrība „DIA+LOGS” sadarbībā ar biedrību
„Apvienība HIV.LV”. Pasākumu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia.
Mūsu konferences mērķis: veidot vienotu izpratni, kopīgu turpmākā redzējumu, saskaņotas darbības
platformu turpmākai kopdarbībai, lai mazinātu HIV infekcijas augsto izplatību Latvijā.
Aicinām aktīvi piedalīties, paust savu viedokli un uzdot jautājumus prezentētājiem - valsts institūciju,
pašvaldību un biedrību pārstāvjiem, kuru darbs saistīts ar HIV infekcijas izplatības mazināšanu
Latvijā. Mūsu valstī ir daudz aktuālu, izaicinošu un sāpīgu jautājumu, kas mums kopīgi jārisina. Kurš
jautājums ir būtiskākais Jums? Sagaidām, ka izteiksiet to konferencē vai atsūtīsiet uz e-pastu iepriekš,
tādējādi veidojot noderīgu un jēgpilnu pasākumu mums visiem un katram.
Konferences plānotā darba kārtība
Laiks
10.30 -11.00
11.00 – 11.15
11.15 - 11.40
11.40 - 12.05

12.05 – 13.15
13.15 - 13.30
13.30

Tēma
Reģistrācija
Konferences atklāšana: HIV inficētas personas
uzruna.
Dienas kārtība un prezentētāji
Cik aktuāli ir HIV jautājumi Latvijā?
Jautājumi, atbildes
Vai HIV+ skaitu reģionos ietekmē pieejamība
veselības aprūpei?
Jautājumi, atbildes
HIV profilakses pietiekamība un aktualitāte Rīgā
un LV reģionos.
Jautājumi, atbildes
Mums rūp...
Noslēgums

Viedokļa paudēji
Konferences organizētāji
(DIA+LOGS, Apvienība HIV.LV)
Veselības ministrija
Nacionālais Veselības dienests
Rīgas dome
Pašvaldību savienība
Pētnieki
Biedrību pārstāvji

Pasaule 1. decembrī atzīmē AIDS dienu. Šajā laikā lielāka uzmanība tiek pievērsta sabiedrības informēšanai, speciālistu
izglītošanai un HIV/AIDS jautājumu aktualizēšanai valdībā, saistītajās institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un medijos.
Šodien Latvija ieņem 2. vietu Eiropas Savienībā jauno reģistrēto HIV gadījumu skaita ziņā ( kopumā reģistrēti 6117 HIV inficēti
cilvēki) un pirmo vietu AIDS pacientu (1461 pers.) skaita ziņā. No runām par sadarbību ir jāpāriet uz darbiem.

Lūdzam Jūs līdz 27.novembrim apstiprināt savu dalību konferencē un atsūtīt savu jautājumu kādam
no prezentētājiem, informējot mūs: dalībnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats un pārstāvētā
organizācija, kontaktinfo saziņai un jautājums, uz kuru vēlētos saņemt atbildi vai apspriest.
Rakstiet uz e-pastu: dialogs@diacentrs.lv vai zvaniet: pa tālr. 67243101, 67288500.
Papildus info:
Ruta Kaupe, “DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja, m.t. 29412855

Rīgā, 2014.g. 20.novembrī

