
ХИВ позитивни приказни
Eвропска недела на тестирање за ХИВ

31 мај - 7 јуни 2021 година



Псевдоним: Freedom 
Возраст: 35 години
Род: М
Место на живеен е: Скопjе
Со ХИВ живее: 5 години
Професиjа: Mедицинско лицe

Имав здравствен проблем. Ми се појави осип на двете дланки и на 
табаните, при што лутав од лекар до лекар, но никој не можеше да ми 
го открие причинителот. Бев на неколку дена во мојот роден град и 
раскажувајќи ѝ за проблемот на моја пријателка која е и медицинско 
лице, таа ми предложи да направам целосно испитување во болницата 
каде што работи. Сѐ се случи одеднаш. Закажав термин и почнаа 
испитувањата. Инфектологот забележа потечени лимфни јазли на
вратот и по консултација со многу лекари, одлучија да ми ги направат
сите тестови, вклучително и ХИВ-тестот, кој покажа позитивен резултат.

Тестирањето беше во јавна здравствена установа, како дел од 
интернистички преглед. Откако си ги зедов резултатите, бев повикан во 
една просторија. Таму ме очекуваше инфектологот кој со максимално 
позитивен став и поддршка ми ја соопшти веста, организирајќи ми 
посета во Советувалиштето за ХИВ при Инфективната клиника во Скопје, 
со точна и дискретна агенда како да настапам. Со тимот кој таму ме 
пречека имав одличен разговор, по што малку се смирив и следуваше 
периодот на соочување со својот статус.

Откако дознав дека сум ХИВ-позитивен, промена секако дека имаше. На 
почекот ми беше многу тешко да ја прифатам вистината. Но, со текот на 
времето сѐ станува секојдневие. На почетокот бев во длабока депресија 
од која мислев дека нема да можам да излезам. Но, со поддршката 
што ја имав од тимот во Клиниката и дел од членовите на здружнието 
„Заедно посилни“, почувствував припадност на некоја група која сепак 
може нешто да направи за останатите. Направив драстичен switch на 
состојбата на умот, и оттогаш сѐ стана поедноставно и полесно. Да не ми 
се случеше ХИВ, можеби немаше да ми се случат сите убави нешта кои 
следуваа. Немаше да почнам да планинарам, да спортувам... Едноставно 
немаше да ги откријам убавините и на овие нешта. Станав посилен човек 
во секој поглед. 



Псевдоним: К.М.
Возраст: 35 години

Род: Ж
Место на живеeн е: Рурална 

средина во Македониjа
Со ХИВ живее: 9 години

Во семејството се соочувавме со здравствен проблем на мојата 
шестгодишна ќерка. И покрај сите направени испитувања на 

Инфективната клиника во Скопје, таа и натаму беше во лоша состојба, 
по што лекарите одлучија да ѝ направат ХИВ-тест. Резултатот од тестот 

на ќерка ми беше позитивен. Следно требаше да се тестираме јас и 
сопругот. И нашите резултати беа позитивни.

Поддршката и дискрецијата од целиот тим на Клиниката беа на
највисоко ниво, што дури некако и не осетивме разочарување 

од целата ситуација. Добивме голема поддршка и 
совети за животот со ХИВ-позитивен статус понатаму.

За мене не се промени баш ништо во мојот живот, затоа што 
со редовна антиретровирусна терапија сѐ функционира нормално.  
Имам среќно и весело семејство, а од неодамна имам и бебе кое е 

ХИВ-негативно, затоа што примам терапија цело време откако си го 
дознав статусот. Со недетектабилно ниво на ХИВ во крвта, вирусот 

не може да се пренесе. Со една реченица – животот со ХИВ не е ништо 
поразличен од животот на оние луѓе кои немаат ХИВ, единствена разлика 

е обврската да се пие редовно терапијата која ќе ја препише лекарот.

Да можам од денешна перспектива да си се посоветувам во периодот 
кога го дознав ХИВ-позитивниот статус, би си рекла: Не се секирај, сѐ 

е океј и ништо страшно не се случило, штом медицината е толку многу 
напредна и има успешно решение и за оваа состојба. 

Само позитивни мисли и сѐ ќе биде добро!



По прекинувањето на една кратка врска, почувствував силни симптоми 
слични на грип, со болки во телото. Откако зборував со поранешниот 
партнер за неговиот ХИВ-статус и не добив сигурен одговор, веднаш се 
јавив да закажам тестирање. Знаев дека во секој случај е подобро да си го 
знам ХИВ-статусот затоа што доколку резултатот е позитивен, со навремено 
откривање, инфекцијата може лесно да се стави под контрола.

Првичното тестирање го направив во ХЕРА, од каде што бев препратен 
на Инфективната клиника. Закажувањето беше брзо и едноставно, со 
потполна доверливост. Дента кога одев на тестирање, еден од моите 
стравови, покрај неизвесноста од тестот, беше да не бидам осудуван или да 
не добијам непријатни погледи. Ништо од тоа не се случи – баш напротив, 
имав чувство како да разговарам со пријател. Нивниот пристап беше многу 
пријателски, смирувачки, но и информативен. Откако дознав дека имам 
ХИВ добив огромна поддршка од целиот тим. Ми ги дадоа сите потребни 
информации и имав простор за разговори кои тогаш ми беа многу 
потребни. Чувствувам голема благодарност до целиот тим!

Животот по откривањето на ХИВ-позитивниот статус речиси и да не се 
промени. Единствена разлика е што треба да се напијам апче во одредено 
време. Контролите на неколку месеци придонесоа  уште повеќе да се 
грижам за себе, а со тоа општо ми се подобри и секојдневиот живот. 
Работам, уживам во животот и сè почесто не помислувам на ХИВ.  

Од оваа позиција денес би рекол дека стравував и се измачував 
беспотребно. Сè испадна добро, исто како што ми кажуваа и во 
Советувалиштето за ХИВ на Клиниката за инфективни болести  
на самиот почеток.

Псевдоним: Г.А.
Возраст: 45 години
Род: М
Место на живеен е: Скопjе
Со ХИВ живее: 2,5 години



Псевдоним: Креативец
Возраст: 25 години

Род: М
Место на живеен е: Урбана 

средина во Македониjа
Со ХИВ живее: 2 години

Тестот за ХИВ го направив поради тоа што имав симптоми на 
настинка кои не исчезнаа со антибиотици. Единствениот „виновник“ 

за да го направам тестот за ХИВ беше мојата пријателка.

Се тестирав на Инфективната клиника во Скопје. 
Специјализираниот здравствен тим, психологот и социјалниот 
работник детално ми објаснија сѐ за вирусот и за предностите 

од неговото рано откривање. Тестирањето беше доверливо. 
Особено важно, ми се чини, беше тоа што ми ја соопштија веста на 

најсоодветен можен начин и ми дадоа целосна поддршка.

Нејсе, кога дознав дека сум ХИВ-позитивен, не ми беше сеедно.  
Но, раното откривање и поддршката што ја добив, како и самата 

терапија ми донесоа олеснување и позитивност. Најважното од сè е 
тоа што сега повеќе го ценам животот и го гледам на поинаков начин

. 
Кога би можел од позицијата на ова искуство на живеење со ХИВ 

да си се обратам на самиот себеси во периодот кога ја открив 
дијагнозата, би си дал совет да останам со позитивни мисли,  

храбар, и да имам доверба во терапијата и здравствениот тим  
кој  се грижи за нас – луѓето што живееме со ХИВ – и нѐ охрабрува.



ХИВ тест, кој се покажа позитивен, направив во просториите на 
Младинскиот центар „Сакам да знам“ на ХЕРА на Водно, во февруари 
2020 година. Тоа беше трет пат како правам тест на истото место,
но првпат добив позитивен резултат. Самата постапка на тестирање 
е многу едноставна и, она што можеби е најважно, целосно е  
анонимна и бесплатна.
 
Всушност, сакав да проверам дали имам хепатит бидејќи бев во контакт 
со лице за кое подоцна се утврди дека е инфицирано со овој вирус.  
Но, во Младинскиот центар не беа во можност да ми направат ваков 
текст, па направив само тест за ХИВ.
 
Уште на самиот влез наидов на добар прием од страна на вработените. 
Во Центарот не бараат никакви лични податоци, ниту идентификација 
со лична карта или доказ за здравствено осигурување. Едноставно, те 
заведуваат под шифра и ти земаат крв од прст.
По десетина минути резултатот беше готов. И... БУМ... како гром од ведро 
небо – ми кажаа дека е позитивен! Памтам, ми беше хаос во главата, 
чувствував паника, збунетост, страв, хистерија...
 
Но, вработената во Младинскиот центар „Сакам да знам“ веднаш се 
погрижи да ми се разјаснат некои работи. Ми даде чаша вода, па откако 
си дојдов малку при себе, се потруди да ми објасни сè во детали.
 
Веднаш ми даде телефонски контакт од Советувалиштето за ХИВ во 
Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, а потоа ми 
објасни на кои начини се пренесува вирусот и како може да се спречи 
преносот, што ми беше особено важно. Покрај основните, би рекол 
технички работи, ми објасни дека „не е крај на светот“ и ме упати на 
понатамошна постапка за потврдување на веродостојноста на тестот. 
Ми даде и брошури со сите потребни информации за мојата 
новооткриена состојба.

Псевдоним: Деjан А.
Возраст: наjубави 40-ти години
Род: М
Место на живеен е: Скопjе
Со ХИВ живее: Година и 3 
месеци
Професиjа: Државен
службеник



Според упатствата, направив нов тест на Клиниката за инфективни 
болести, па потоа и уште еден, за да се потврди точноста на 
резултатот дека сум ХИВ-позитивен. Самото сознание изгледа и 
звучи застрашувачки и предизвикува чувство на паника и страв, но 
благодарение на поддршката што ја добив попат, ги надминав тие 
чувства и сфатив дека животот продолжува понатаму – едноставно 
дека морам да се носам со мојата нова здравствена состојба. За тоа 
сум им особено благодарен токму на вработените во „Сакам да знам“ 
и на Инфективната клиника, кои на сосема смирен и приземен начин 
ми објаснија сè што во моментот беше потребно за да се соземам. 
 
Оттогаш мина една година; редовно примам терапија за  
ХИВ (т.н. антиретровирусна терапија) и состојбата од здравствен 
аспект ми е подобрена, а сето тоа е благодарение на  
навременото откривање  на вирусот.
 
Ова искуство ме направи посвесен дека животот е убав и дека 
треба секој ден да се живее максимално исполнето и посветено на 
себеси и своите најмили. Да се живее со ХИВ можеби на прв поглед 
звучи страшно, но воопшто не е. Повеќе од една година живеам 
со сознанието дека сум ХИВ-позитивен, но тоа не промени многу 
во мојот живот. Работам како и порано, а единствената промена во 
дневната рутина е што секој ден земам терапија.



Последното тестирање за ХИВ, на кое открив дека сум позитивен, 
се случи откако дознав дека мојот долгогодишен партнер е ХИВ-
позитивен. Инаку, претходно секоја или секоја втора година редовно 
се тестирав за ХИВ. Брзиот тест го направив во здружението „Заедно 
посилни” во Скопје. Резултатот ми беше соопштен за помалку од 20 
минути, по што следуваше подолг разговор на кој ми беше објаснето 
сето она што требаше да го направам понатаму. Имено, уште истото 
попладне бев најавен на Инфективната клиника во Скопје, каде што 
следуваше разговор со психолог и повторно ХИВ-тестирање, кое го 
потврди позитивниот статус. Најодговорно тврдам и стојам зад тоа дека 
лицата задолжени околу целата процедура во „Заедно посилни“, како и 
психологот на Инфективната клиника, беа максимално професионални, 
посветени кон мене како иден пациент, несебично давајќи ми поддршка, 
како и информации околу сè она што ќе следува во иднина во однос на 
терапија, тестови, и слично.

Можеби ќе звучи како некоја утопија, меѓутоа откако открив дека сум 
ХИВ-позитивен, во моето секојдневие не се промени апсолутно ништо 
во негативна смисла. Благодарение на сите придружни тестови кои ги 
направив за да ми се препише соодветна терапија, би рекол дека сега 
многу повеќе внимавам на мојот начин на живот, свесен сум што треба да 
правам за да имам квалитетен и здрав живот.

Многу јасно се сеќавам на советот кој си го дадов самиот на себе 
попладнето кога го дознав статусот: „Тоа е тоа, враќање назад нема, и 
од сега едноставно препушти се и прави го сето она што поискусните и 
професионалците ќе ти кажат.“ 

Псевдоним: Е.Т.
Возраст: 40 години
Род: М
Место на живеен е: Скопjе
Со ХИВ живее: 8 месеци



Псевдоним: Butterfly
Возраст: 35 години

Род: Ж
Место на живеен е: Урбана 

средина во Македониjа
Со ХИВ живее: 10 години

Одлучив да се тестирам на Инфективната клиника затоа што сакав да 
си го дознаам ХИВ-статусот. Си мислев, подобро е да се знае и да се 

преземе нешто навреме отколку да не се знае. 
 

Сознанието секако дека не беше воопшто пријатно, би рекла дека 
беше дури и болно. Ми се сруши целиот свет. Мислев дека за 

мене животот е завршен. Но, поддршката од тимот на Клиниката 
значеше многу. Ми објаснија што значи да си позитивен и дека

не е сè баш така црно како што навидум изгледа. Ми требаше долго 
време да прифатам што се случува. Но со текот на годините научив

да живеам и да се справувам со новонастанатата ситуација.
 

По некое време откако почнав да земам терапија, вирусот стана 
недетектабилен* и работите почнаа да одат во нагорна линија. 

Живеам нормално како и секој човек, одам на прошетки, на кафе, 
на патувања. Работам, се дружам, уживам во секој ден од животот. 

И најважно, имам безусловна поддршка од семејството и пријателите. 
 

Кога би можела некако да си се обратам на самата себе пред години, би 
си кажала: Секогаш, секогаш користи заштита при сексуални односи!

* Teрапијата за ХИВ е и превенција за ХИВ. Со нејзино редовно 
земање,  ХИВ станува недетектабилен во крвта, а со самото  

тоа и непренослив по сексуален пат.



Дали си го 
знаеш свojот 
ХИВ-статус?

Tестирај се за ХИВ за време на Европската недела 
на тестирање за ХИВ во Младинскиот центар на ХЕРА  
„Сакам да знам” на Водно секој работен ден од 16 до 

20 часот и за време на викендот од 11.00 до 15.00 часот 
и во здружението „Заедно посилни“ секоја среда од 

16.00 до 19.00 часот.

Информации и закажување на 02/3176 950 во ХЕРА
и 078 235 632 во „Заедно посилни“


