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Títtleikin av HIV-tilburðum í Kenja er 
minkaður seinastu árini, men jaliga fram-
gongd in vísir seg tíverri ikki hjá øllum 
bólk um í samfelagnum. Stjórnin í Kenja 
hevur tískil sett eitt nýtt átak í verk, ið skal 
steðga HIV-smittu um alt landið. Átak ið 
gevur íbúgvunum betri umstøður at kanna 
seg sjálvi, og tillutar útvaldum bólk um 
ókeypis fyribyrgjandi heilivág. Mill um tey 
útvaldu eru samkynd, evnis mis  nýtarar og 
fólk, ið starvast við pro st i tu  tión – tí 
kanningar hjá altjóða AIDS-verkætlanum 
siga frá stórum smittu vanda millum hesar 
bólkar. Til dømis er smittuvandin millum 
samkyndar menn tríggjar ferðir størri enn 
hjá tí hins kynda manninum.  

Mille Herskind, ið er leiðari fyri 
danska AIDS-grunnin, greiðir frá, “at 
nýggja átakið eru góð tíðindi hjá sam-
kynd um, tvørkyndum, evnismisnýtarum 
og prostitueraðum í Kenja. Hóast hítin 
enn er mest vanligi fyribyrgingarháttur, 
so eru tað sera mong, ið ikki halda hana 
vera brúkiliga. Kanningar vísa á, at 
nevndu bólkarnir nýta heilivágin meiri 
reglu liga, og at hann longu hevur lækkað 
um talið á HIV-smittaðum í Kenja.” 

Talan er um fyribyrgjandi heilivágin 
PrEP. Heilivágurin varð fyrstu ferð nýtt-
ur í USA í 2004 at viðgerða HIV-til burð-
ir, men hevur seinni víst seg at geva góð 
úrslit at byrgja fyri smittuni. Um PrEP 
verður tikin dagliga, so skerjir hann 
smittu vandan við heili 99 prosentum. 
Tess vegna viðmælir Altjóða Heilsu stovn-
urin WHO, at lond kring allan heimin 
veita áður nevndu bólkum ókeypis PrEP 
heili vág, soleiðis at vit saman taka eitt 
lógva tak fyri at bøta um trupulleikan. 

Úrslitini av átakinum í Kenja hava 
verið jalig og elvt til framgongd á økinum. 
Men sambært Mille Herskind er vegurin 
á mál sera fløkjasligur; fyribrigdi sum eitt 
nú stigmatisering og diskriminatión forða 
fram gongdini, tí hesi halda fólki aftur frá 
at leita sær læknahjálp. Ógvusligar fylgjur 
spyrjast av hesum, tí mong kunnu teljast 
mill um tey, ið ikki vita hvussu hættislig 
støða teirra er. UNIAIDS metir, at um-
leið 1,6 milliónir HIV-tilburðir eru í 
Kenja í løtuni, men at ein triðingur av 
teim um ið bera smittuna, annaðhvørt ikki 
eru greið um hetta ella tora ikki at kanna 
seg. Neyðugt er tískil við eini umfatandi 
hug broyting millum manna, um málið at 
steðga allari HIV-smittu skal røkkast. 

Hóast vegurin á mál boðar frá ymisk-
um forðingum og stoytum, so er átakið í 
Kenja eitt vegamót hjá UNIAIDS. Í 
áravís hevur títtleikin av HIV-tilburðum 
hjá nevndu bólkum verið heldur 
óbroyttur. Vegna PrEP er endiliga vend 
komið í gongdina, og alt bendir á, at 
HIV-smittuvandin fer at minka upp aftur 
meira komandi árini.

Kenja minkar um 
HIV-smittuvanda

Í Kenja fáa íbúgvar, sum eru í serligum vanda at verða smittaðir av HIV, nú fyribyrgjandi heilivág frá stjórnini
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