Інформаційний бюлетень для тимчасово переміщених осіб з України, які живуть з ВІЛ
квітень 2022 року
Асоціація з ВІЛ надає підтримку тимчасово переміщеним особам з України, які живуть з ВІЛ. Ми робимо
це двома способами: підтримка в охороні здоров'я людей з ВІЛ (направлення до фахівців) і неформальне
спілкування. Зверніть увагу, що ВІЛ- інфекція в Україні приблизно однаково поширена серед жінок і
чоловіків, тому необхідно дивитися не тільки на ЛГБТ - осіб. Передбачається, що кілька сотень людей з
ВІЛ приїдуть до Нідерландів з України.
Сервісний центр Servicepunt
-

Важливо, щоб людина з ВІЛ або людина, яка їй допомагає, завжди зверталися в наш пункт
обслуговування. З пунктом обслуговування Servicepunt можна зв'язатися електронною поштою
або за телефоном (години роботи: https://www.hivvereniging.nl/ontmoeten/servicepunt).

-

Наші волонтери можуть відповісти на запитання людей на різні теми та допомогти їм
зорієнтуватися.

Неформальна допомога для людей з ВІЛ
-

Асоціація ВІЛ допоможе вам зв'язатися з колегами-консультантами:
https://www.hivvereniging.nl/ontmoeten/peer-counseling.

-

Асоціація ВІЛ має групу підтримки для людей зі Східної Європи та Центральної Азії з
волонтерами, які говорять на різних мовах і прагнуть підтримати людей з України. Для цього
потрібно звернутися до сервісного центру Servicepunt.

Медична допомога для людей з ВІЛ
-

Інформація про систему охорони здоров'я: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian.

-

Для отримання загальної медичної допомоги можна звернутися до місцевого терапевта або до
лікаря загальної практики, наприклад, в Dokters van de Wereld, Червоний Хрест або до вуличного
лікаря, наприклад, в церкві Святого Павла.

-

З питань медичного обслуговування людей, які живуть з ВІЛ, зверніться до ВІЛ-клініки одного з
24 центрів лікування ВІЛ: https://www.hivvereniging.nl/hiv-behandelcentra.

-

Якщо людина не застрахована, то витрати на медичне обслуговування людей з ВІЛ та ВІЛтерапією можуть бути компенсовані закладом CAK:
https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerde-oekraiense-vl.

-

Асоціація ВІЛ стежить за цим процесом та консультується з професійними асоціаціями лікарів та
консультантів з питань ВІЛ.

Медична допомога транс людям
-

Для отримання допомоги трансгендерним людям, можна звернутися до клініки Trans United - це
громадська ініціатива, яка підтримана муніципальною службою охорони здоров'я Амстердама:
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/start-transkliniek-prostitutie /.

Проживання
-

З питань надання житла ми рекомендуємо зв'язатися з існуючими (місцевими) ініціативами,
такими як Takecarebnb.org, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils та Rode Kruis. Вони можуть знайти
відповідне житло, в тому числі, коли справа йде про прийом ЛГБТ-осіб.

