ՄԻԱՎ-Ի և ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄՆ Ու
ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ
ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՍԵՌԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ
(ՏՍՏ) ԵՎ ՏՐԱՆՍ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՇԻՐԱԿԻ,
ԼՈՌՈւ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

ՆՊԱՏԱԿ
Աջակցել ՀՀ-ում ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի հակազդման
Ազգային ծրագրի իրականացմանը ՄԻԱՎ-ի և
ՁԻԱՀ-ի դեպքերի նվազեցման և
տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման
միջոցով:

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
• Նախաթեստային և հետթեստային խորհրդատվություն
• Անվճար պահպանակների, լուբրիկանտների և
կրթատեղեկատվական նյութերի տրամադրում
• Հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ՝ արյան կամ լնդային
տրանսուդատի (թքի) միջոցով
• Հետազոտություն սեռական ճանապարհով փոխանցվող
վարակների վերաբերյալ
• ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերման դեպքում` ուղղորդում ՀՀ ՁԻԱՀ-ի
կանխարգելման հանրապետական կենտրոն
• սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների
առկայության դեպքում՝ անվճար դեղորայքի տրամադրում և բուժում

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ
Տղամարդկանց հետ սեռական
հարաբերություն ունեցող
տղամարդիկ (ՏՍՏ)
Տրանս անձինք
Ծրագիրն իրականացվում է «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական Հասարակական
Կազմակերպության կողմից և ֆինանսավորվում է «Առաքելություն Արևելք» ՄՕԿ
հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ
պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից:
ngngo.net

New Generation
Humanitarian NGO

@ngngo.ARMENIA

ngngo.armenia

+374(0)60378989
+374(0)60478989

HIV AND AIDS PREVENTION AND
AWARENESS RAISING AMONG MEN
WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANS
PEOPLE IN SHIRAK, LORI REGIONS AND
YEREVAN CITY
GOAL
To support the implementation of the National
Program of Armenia on Response to HIV
through elimination of HIV and AIDS cases
among MSM and raising their awareness.
PROVIDED SERVICES
• Pre- and post consulting
• Provision with free of charge condoms, lubricants and informationeducational materials
• Testing for HIV by blood or by oral mucosal transudate (saliva test)
• Testing for sexually transmitted diseases
• In case of sero-positive cases (HIV) – referring to the National
Center for AIDS Prevention of RA
• In case of existence of sexually transmitted diseases provision of
medicine and treatment
BENEFICIARIES
Men who have sex with men
Trans people

The project is implemented by ″New Generation″ Humanitarin NGO with the financial support of the "Mission East" Armenia, from
the funds of The Global Fund against AIDS, tuberculosis and malaria.
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