УВАГА
біженців
з України

ПСИХОЛОГІЧНОГО,
СЕКСУАЛЬНОГО ТА
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ
Пакет послуг, що надається
ГО «AFI» (Кишинів)
та ГО «Pas cu PAS»,
regiunea Sud (Кагул)
1. Інформування з питань
ВІЛ, гепатиту, туберкульозу,
сексуально-репродуктивного
здоров’я, психічного здоров’я,
вживання наркотиків,
профілактики та лікування
передозувань;
2. Перенаправлення/супровід
до спеціалізованої медичної
допомоги;
3. Перенаправлення до програм
зниження шкоди;
4. Перша психологічна допомога
для дітей та жінок, у тому числі
при насильстві;
5. Перенаправлення до соціальної
та юридичної допомоги.

Контактні дані
організацій:
м. Кишинів, ГО «AFI»:
+373 22600489, +373 60033322
м. Кагул, ГО «Pas cu PAS»,
regiunea Sud:
+373 29984283, +373 68318830

Що таке
Сексуально-репродуктивне
здоров’я? (СРЗ)
Корисна інформація
Охорона СРЗ має на увазі широкий
спектр питань, пов’язаних зі
здоров’ям, включаючи:
Охорону здоров’я матері та
новонародженого;
Профілактику, діагностику та
лікування захворювань, що
передаються статевим шляхом
(ІПСШ), у тому числі ВІЛ;

Виписки з Наказу МОЗ №210 від
04.03.2022, про організацію та надання
медичної допомоги біженцям з України.
Медична допомога біженцям з України,
надається за відповідністю критеріям
визначення випадку COVID-19, а
також надання медичної допомоги за
зверненням:
У всіх випадках невідкладної
медико-хірургічної допомоги усіма
постачальниками медичних послуг;

Охорону сексуальнорепродуктивного здоров’я
підлітків.

Для забезпечення безперервності
лікування при цукровому діабеті,
онкозахворюваннях, психічних
захворюваннях, туберкульозі,
ВІЛ та інших соціально-значущих
захворюваннях;

Жінки-мігранти часто піддаються
більш високому ризику
неоптимального сексуальнорепродуктивного здоров’я, у тому
числі насильства. Насильство може
згубно позначатися на фізичному,
психічному, сексуальному та
репродуктивному здоров’ї жінок та
в деяких обставинах пов’язане з
підвищеним ризиком інфікування ВІЛ.

Корисні контакти:
Служба екстреного реагування: 112
Правовий центр адвокатів: +373 60574848

Безкоштовне забезпечення ліками
відповідно до потреб під час
перебування в Молдові.
У наданні послуг можливо залучення
співробітників Центрів психічного
здоров’я, Центрів дружнього ставлення
до молоді, неурядових організацій
для надання первинної психологічної
допомоги.

Порада щодо попередження
та ліквідації дискримінації та
забезпечення рівності: +373 80038833
Гаряча лінія НУО у сфері ВІЛ, гепатиту,
ТБ та зниження шкоди: +373 79707703
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