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СВІТ НЕ БУДЕ ТАКИМ,
ЯК РАНІШЕ.
ФОНД ВІДСТОЯВ ПРАВА СВОЇХ
ПРАЦІВНИКІВ ПІДОПІЧНИХ

НАРКОРИНОК ТЕЖ

перше ви читаєте новий номер
нашої газети в карантинних
умовах. І обійти увагою тему коронавірусу, як би вона не набридла,
було б недоречним. Адже поки
людство не винайшло проти нього
вакцини, ми всі перебуваємо в
зоні ризику, незалежно від віку.
Серед його жертв на Кіровоградщині не тільки пенсіонери, а й 32річна жінка. Тому, подобається це
нам чи ні, треба призвичаїтися до
нових умов, щоб не підхопити
небажану «корону» й не наражати
на небезпеку близьких людей. Не
варто забувати, що імунітет –
справа
дуже
індивідуальна,
особливо, якщо ви його випробовуєте алкоголем, наркотиками, неправильним харчуванням
та недосипанням.
А головне розуміти, що світ не
буде таким, як раніше. І не тільки
тому, що коронавірус виявився
настільки всесильним, що змусив
людство мити руки з милом
по кілька разів на день...
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COVID-19 вплинув не тільки на
наші звички, а й на економіку і
бізнес, у тому числі тіньовий.
«Спад економіки через Covid-19
може надовго змінити наркосцену... З оглядкою на досвід
фінансової кризи 2008 року можна
сміливо припустити, що країни
уріжуть бюджети на боротьбу з
наркоторгівлею, споживання наркотиків зросте і зміститься в бік
дешевших субстанцій, а випадки
передозувань і серйозної школи
здоров’ю почастішають»,
–
вважають в ООН.
Простіше кажучи, в умовах глобальної фінансової кризи наркобізнес перейде на торгівлю
дешевшими наркотиками сумнівної, а то й небезпечної якості.
Тому будьте обачні! Мийте
руки. Носіть маску. Тримайте
дистанцію. І цінуйте свої
життя та здоров’я.
Головний редактор
Олександр ОСТАПОВ

ПІДСУМКИ «БЕЗПЕЧНОЇ ВЕСНИ»
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ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ
ОРАЛЬНІ ТЕСТИ НА ВІЛ?
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ОБФ «Повернення
до життя»
до ваших послуг

МОЛОДІЖНИЙ ПРОЕКТ «ПРАВА ТА
ЗДОРОВ’Я УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ:
ЗАПОВНЮЮЧИ ПРОГАЛИНИ» ЗА ПІДТРИМКИ
МБФ «СНІД ФОНД СХІД-ЗАХІД» (AIDS
FOUNDATION EAST-WEST – AFEW-УКРАЇНА)
– СПРЯМОВАНИЙ НА ЗМЕНШЕННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВІД НЕМЕДИЧНОГО
ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН;
ПРОФІЛАКТИКУ ВІЛ; ГЕПАТИТІВ; ІНФЕКЦІЙ,
ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ.

ПОКОЛІННЯ

Д1джитал1зуєм0сь

або чого ніколи не дізнаєшся від батьків;
Відтепер уся найважливіша інформаціяяк залишатися в доброму гуморі під час
від обласного благодійного фонду «Повер-карантину та стати лідером у сфері громад
нення до життя», яка тобі обов’язковоського
здоров’я
і
стане в нагоді, є в інтернеті. На нашомучастиною нашої команди.
новому сайті ти знайдеш інформацію проСторінка для молоді на
твої права та як їх захисти; чіткунашому сайті –
інструкцію, як вберегтися від передо-http://returntolife.org.ua/
зування або що робити, якщо це сталося з
кимось іншим; про секс у підлітковому віці molodi.html



Учасники проекту отримують:
• юридичну допомогу;
• консультації психолога;
• безкоштовне тестування на ВІЛ;
• безкоштовні презервативи та лубриканти;
• консультації з питань репродуктивного
здоров’я;
• чай, каву та корисне спілкування.
КОНСУЛЬТУЄМО ОНЛАЙН
Психолог –
Олена Лимар
1 млн.

Соціальний працівник –
Юлія Цимбалістенко
1 млн.

Соціальний педагог –
Олена Трифонова
1 млн.

Юрист –
Ангеліна Дуднік
1 млн.

Юрист –
Інна Банах
1 млн.

Завжди готові допомогти
вирішити ваші проблеми, дати
корисні поради та просто поговорити.
Ласкаво просимо!

НАШІ КОНТАКТИ:
вул. Чорновола, 14/2,
з 10-00 до 17-00.
тел.: 27-54-30,
моб.: 095-220-81-29
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Тестуємо
Спеціалісти Обласного благодійного фонду
«Повернення за життя», що працюють над реалізацією проєкту USAID «HealthLink» в нашій
області, відгукнулися на прохання керівництва
Філії Державної установи «Центр пробації» в
Кіровоградській області та протестували на
ВІЛ та гепатит С працівників. Тестування пройшло 4 червня швидко і безболісно на базі
установи. Крім точних результатів наші партнери отримали також консультації щодо збереження здоров’я. Вдячні керівництву філії за
відповідальне ставлення до здоров’я працівників та запрошення. Завжди раді допомогти.

Даруємо телевізори
і розвінчуємо міфи про ВІЛ
У рамках проєкту HealthLink «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» спільно з «Альянсом громадського
здоров’я», Обласний благодійний фонд
«Повернення до життя» закупив та передав у користування лікувальним закладам
Кропивницького, Олександрії та Знам’янки
12 телевізорів. Завдяки чому відвідува-

чі та пацієнти мають змогу переглянути
мотиваційні ролики, що доступною мовою розповідають про тестування на ВІЛ
і збереження власного здоров’я. «Цей ін-

струмент добре працює для додаткової мотивації пацієнтів лікарень, які перебувають
в чергах. Відеоматеріали охоплюють різні
теми, що стосуються збереженню власного
здоров’я», – розповідає координаторка

проєкту HealthLink ОБФ «Повернення до
життя» Олена Мумига. Також проєкт дає
можливість швидко і безпечно пройти тест
на ВІЛ і розпочати лікування. HealthLink
впроваджується за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID).
Його мета – покращення доступу людей,
які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) та представників
уразливих груп до якісних послуг з профілактики та лікування ВІЛ, вдосконалення послуг на рівні як закладів охорони
здоров’я, так і спільнот, а також цільового
маркетингу найважливіших послуг та їх
постачальників.
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За «VIP-бункер» замовити слово
ТРИВАЄ ЕПОПЕЯ З ПОШУКОМ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КОМ’ЮНІТІ-ЦЕНТРУ «VIP-БУНКЕР», ЩО
ПРАЦЮЄ З ПІДЛІТКАМИ З РИЗИКОВАНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА РОЗГОЛОС В
ПРЕСІ І ЗНАЧЕННЯ ТАКОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ МІСТА, МІСЬКА ВЛАДА КРОПИВНИЦЬКОГО ЗА
КІЛЬКА РОКІВ ТАК І НЕ СПРОМОГЛАСЯ ЗНАЙТИ ПРИМІЩЕННЯ З ТРЬОХ КІМНАТ, АБИ
ЗБЕРЕГТИ ЦЕНТР І ЙОГО НАПРАЦЮВАННЯ ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ, ЩО НЕ КОШТУВАЛИ МІСТУ
ЖОДНОЇ КОПІЙКИ.
Тому до вирішення цього питання підключилися навіть наші міжнародні партнери. Вже підготував та відправив листа міському голові наш чеський друг із програми
«Шлях ініціативи» Мартін Гитьга.
Також готують листи з проханням звернути

увагу на проблему й і н ш і міжнародні і
всеукраїнські благодійні організації які
висловили готовність підтримати нас. Наші
місцеві партнери, з якими ми вже роками
працюємо у вирішенні проблем підлітків,
також нас підтримали і запевнили що
долучаться до зустрічі з головою міста: це і

Події

патрульна поліція, і ювенальна превенція,
і пробація та інші.
Адже від цього залежить подальше
існування нашого центру для молоді, яке
вже 10 років утримує уряд Нідер-ландів.
Виділення приміщення міською владою –
одна з умов, за якої наші міжнародні
партнери готові продовжувати вкладати
кошти у вирішення проблеми підліткової
наркотизації на Кіровоградщині.
Нагадаємо, що в інших містах України –
Чернівцях, Полтаві та Харкові, – влада
виявила зацікавленість і пішла назустріч
нашим колегам.

Прапорщик, ти - не правий

У ТРАВНІ, ПОПРИ БАГАТОРІЧНУ СПІВПРАЦЮ, ПРАВООХОРОНЦІ
ФАКТИЧНО ЗАБЛОКУВАЛИ РОБОТУ НАШИХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ, ЗАДІЯНИХ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ.

Так, 3 0 квітня 2020р., на пункт надання послуг в сквері
Слави обласного центру прибув наряд нацгвардійців та
поліцейських. Всього 12 чоловік. За звичкою вони почали
«огляд», що більше нагадував обшук наших к л і є н т і в . Після
цього прапорщик Національної гвардії Новицький Н.В., не
зважаючи на службове посвідчення соціального працівника
Андрія Наумова, вирішив примусово доставити його в штаб
місцевої частини Нацгвардії. Поліція, яка була присутня при
цьому, в незаконні дії прапорщика Новицького Н.В. не
втручалась, а лише спостерігала.
Дуже сумно, що працівника з профілактики соціальнонебезпечних хвороб, який працює за бюджетні кошти в рамках
державної програми зменшення шкоди від наркоманії, може
безпідставно затримати кожен прапорщик, а потім без
протоколу про затримання та без протоколу обшуку на свій
розсуд відпустити. При цьому людина змушена сама
діставатися на роботу зі службовим наплічником.
Звісно, ми не могли не відреагувати
на цей інцидент і допустити його повторення в майбутньому. Тож нещодавно у Кропивницький на пункт надання
послуг уразливим групам населення
завітав представник Управління дотримання прав людини Національної поліції України Микола Сульжук. Він вивчив
впровадження профілактичної роботи
серед населення та поспілкувався з нашими представниками і пацієнтами. Під
час спілкування Микола Сульжук відповів на запитання клієнтів профілактичної програми, пояснив їхні права та
проконсультував, куди треба звертатися
у разі їх порушення з боку правоохоронців.
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«Dance4life» online
МИ ВЖЕ ПИСАЛИ ПРО ТЕ, ЩО ЗАВДЯКИ МІЖНАРОДНОМУ
БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ «СНІД ФОНД СХІД-ЗАХІД»,
КРОПИВНИЦЬКИЙ СТАВ ОДНИМ ІЗ ЧОТИРЬОХ МІСТ УКРАЇНИ, ДЕ
ТЕСТУЮТЬ ГОЛЛАНДСЬКУ МОДЕЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З
МОЛОДДЮ, ЯКА СТАЛА ДУЖЕ ПОПУЛЯРНОЮ У СВІТІ. В НАШОМУ
МІСТІ ВОНА РЕАЛІЗУЄТЬСЯ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ «ПОВЕРНЕННЯ
ДО ЖИТТЯ» У РАМКАХ БІЛЬШ МАСШТАБНОГО І ВЖЕ ЗНАЙОМОГО
ВАМ ПРОЄКТУ «ПРАВА ТА ЗДОРОВ’Я УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ:
ЗАПОВНЮЮЧИ ПРОГАЛИНИ».
Координатори Юлія Цимбалістенко та Олена Трифонова
розповіли, як підлітки сприйняли «Dance4life» та як вдалося
«танцювати заради життя» в
умовах карантину.
– Як відомо, проєкт стартував у лютому на базі професійно-технічних училищ №4 та №9,
– кажуть Юлія і Олена. – Наші
чемпіони, тобто молодіжні лідери проєкту, встигли до початку
карантину провести майже половину від запланованих занять.
Наші клієнти сприймали їх з великим ентузіазмом і цікавістю
– двічі на тиждень на так звані

«Journey4Life» («Подорожі заради життя») збиралося два десятка дівчат і хлопців.
Обмежувальні заходи, пов’язані з карантином, звісно внесли
корективи в роботу і плани – заняття в звичному форматі довелося перервати й продовжити
спілкування онлайн. А чемпіони,
щоб не втратити навички і знання, здобуті під час тренінгу в
Харкові, записували цікаві профілактичні відео. Зокрема про
те, як взаємодіяти з батьками в
період карантину, про сексуально-репродуктивне здоров’я та
інше. Записи викладали на сто-

рінці фонду в інстаграмі та на
особистих сторінках.
Крім того, Артем та Оля Гречанюки, Деніз Капар, Дар’ї Копієвська і Романенко брали
участь у челенджі з завершення
танцю, який є символом програми. Кожне місто танцювало його
частину й передавало естафету
іншому.
– Чемпіони розучували з
хлопцями і дівчатами під час
кожної подорожі до знань про

Я знаю свій статус. А ти?

В рамках Європейського тижня тестування на ВІЛ Обласний
благодійний фонд «Повернення
до життя», що працює над реалізацією проєкту HealthLink:
«Прискорення зусиль з протидії
ВІЛ/СНІДу в Україні», започаткував челендж у соціальних мережах.
Кілька десятків жителів Кропивницького підтримали його,
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
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виставши на своїх сторінках
у соціальних мережах власні
історії та фото з написом «Підтримую челендж «Я знаю свій
статус. А ти?».
«Перший раз я зробила тест
на ВІЛ ще в далекому 2011 році
перед виїздом за кордон. Тоді
швидкими тестами не тестували
і на результат потрібно
було чекати довгі 3 дні.

Пам’ятаю,що всі ці 3 дні дуже хвилювалась і вигадувала ризики.
Вже 7 років як я працюю в
молодіжному проекті з підлітками, які експериментують з
наркотиками, мої знання з ВІЛ
з того часу значно поліпшились
і профілактичні заняття – це
для мене звична справа. Часто
на заняттях знаходяться парочка новачків, які намагаються взяти «на слабо» і питають
чи я сама тестувалась?
Так ось…тестувалась, тестуюсь і буду тестуватися на ВІЛ.
Бо дякуючи швидким тестам,
дізнатися про свій статус можливо всього за 15 хвилин і спати
спокійно, або вчасно отримати
необхідне лікування. Навчати
потрібно власним прикладом!»
– написала соціальний педагог

ПОКОЛІННЯ
сексуально-репродуктивне здоров’я, психоактивні речовини та
їхній вплив на організм, ВІЛ та
інші хвороби, що передаються
статевим шляхом, нові елементи
цього танцю, щоб по завершенню програми станцювати його
повністю, – розповідають координатори. – Це міжнародний танець, що об’єднує молодь, гасло
якої «Я хочу жити в світі, де обирають здоров’я».
Кожен бажаючий
може
приєднатися до програми. Це
безкоштовно, анонімно. Пишіть
у телеграм або телефонуйте –
095 220 81 29.

ОБФ «Повернення до життя»
Олена Трифонова.
Нагадаємо, в Україні проєкт
впроваджується Міжнародним
благодійним фондом «Альянс
громадського здоров’я» за фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку
(USAID) і започаткований для
того, щоб збільшити кількість
тестування на ВІЛ і вірусні
гепатити та підвищити обізнаність людей про переваги
раннього тестування на ці захворювання.
Обласний благодійний фонд
«Повернення до життя» в рамках проекту HealthLink: «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/
СНІДу в Україні» створив спеціальну лендінг-сторінку для
жителів Кіровоградщини, яка
допоможе зробити процедуру
тестування на ВІЛ зручнішою та
доступнішою.

Усю необхідну інформацію
про безкоштовне ВІЛтестування у Кропивницькому,
Знам’янці, Олександрії та
Гайвороні відтепер можна
знайти на нашому сайти

WWW.RETURNTO.LIFE.TILDA.WS

Наші проєкти
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У Zoom добре, але в «реалі» краще

ЯК І БІЛЬШІСТЬ НАШИХ ПРОЄКТІВ, НА ЧАС ЖОРСТКОГО КАРАНТИНУ
ПРОЄКТ «ПІДЛІТКИ ПОЗА УВАГОЮ: ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО
ІНТЕГРОВАНИХ ВІЛ-СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ПІДЛІТКІВ
В УКРАЇНІ», ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»
ЗА ПІДТРИМКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ІНІЦІАТИВИ 5%, ПЕРЕЙШОВ В ОНЛАЙН.

Як розповіла соціальний працівник Наталія Лемешенко, завдяки програмі Zoom вдавалося
проводити групові консультації
без ризику для здоров’я і навіть
залучати нових клієнтів.
– Після послаблення карантину ми відновили звичайні зустрічі, в тому числі в кафе, але
з усіма заходами безпеки – в
масках і на відповідній дистанції. Це дозволило відновити і
послуги. Хлопці і дівчата почали
отримувати презервативи, профілактичну літературу, гінекологічні набори, тести на вагітність

та інше. За трьох новачків, яких
привели до нас на заняття, клієнти отримують мотивуючі набори «Хелпер», які включають
дезінфікуючі засоби та солодощі. Для найактивніших передбачено бонус у вигляді поповнення телефонного рахунку на 100
гривень.
Лідери та клієнти проєкту
пройшли чотири вебінара в
рамках проєкту «Тінеджайзер»,
під час яких дізналися про безпечну поведінку під час карантину, все про секс, адвокацію та
лідерство.

Цифри
ЗА ДАНИМИ ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
НА 1 ЧЕРВНЯ, В УКРАЇНІ

317 000
278 318

ЛЮДЕЙ
ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИКИ ІН’ЄКЦІЙНО, З НИХ

— СПОЖИВАЧІ ОПІОЇДІВ ТА
ЗМІШАНИХ НАРКОТИКІВ, ДЕ ОПІОЇДНА ГРУПА Є
ОСНОВНОЮ.
ПРОГРАМА ЗАМІСНО-ПІДТРИМУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ
ОХОПЛЮЄ

13 097

ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА

10 911 ЧОЛОВІКІВ ТА 2 262 ЖІНКИ.

З 5 098

ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ
ПАЦІЄНТІВ ПРОГРАМИ ЗПТ 4 749 (93,1%)

5 принципів

зменшення шкоди
від уживання наркотиків:

! не починайте вживати наркотики;
! якщо почали, то не вживайте наркотики ін’єкційно;
! якщо почали вживати ін’єкційні наркотики, то кожну ін’єкцію треба ро-

бити новими стерильними шприцом і голкою та нікому не передавати їх
для повторного використання;

! якщо немає можливості під час кожної ін’єкції користуватися новими
стерильними шприцом і голкою, то використовуйте власні шприц і голку
повторно (попередньо промийте їх дезінфекційним розчином), але не
користуйтеся чужим нестерильним інструментарієм;
! якщо користуєтеся чужим нестерильним ін’єкційним інструментарієм,
то обов’язково дезінфікуйте його перед використанням.

ОТРИМУЮТЬ АНТИРЕТРОВІРУСНУ ТЕРАПІЮ.
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»
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Безпечна весна. Підсумки

НИНІШНЬОГО РОКУ ТРАДИЦІЙНИЙ ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ НА ПРОФІЛАКТИЧНУ ТЕМАТИКУ ПРОХОДИВ В ІНСТАГРАМІ. ДЛЯ
ЦЬОГО МИ СПЕЦІАЛЬНО СТВОРИЛИ СТОРІНКУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КРАЩІ РОБОТИ. УЧАСТЬ У НЬОМУ ВЗЯЛИ ПІДЛІТКИ НЕ ЛИШЕ З КРОПИВНИЦЬКОГО, А Й З ІНШИХ МІСТ ОБЛАСТІ. ПЕРЕМОЖЦІ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ ВІД МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «ЄВА» НА СУМУ 500 ГРН.

Переможцем у номінації «Краще
фото» став Едуард Підгорілий.

Переможець у номінації «Кращий малюнок» – Даша Романенко.

В номінації «Краще відео» перемогла Деніз
Капар.
Традиційно публікуємо кращий твір конкурсу

10 основних фактів,
які молодь має знати про ВІЛ та СНІД

Автор: Анна Харченко – переможиця
номінації «Краща розповідь»

1. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини – ВІЛ, призводить до
смертельної хвороби – синдрому набутого
імунодефіциту людини (СНІД). ВІЛ та СНІД
– невиліковні.
2. Людина, уражена вірусом, може виглядати здоровою і почуватися добре довгі
роки, навіть, якщо вона є носієм вірусу.
3. Вірус може передаватися на всіх стадіях захворювання через кров, сперму,
овуляційні та вагінальні виділення, грудне
молоко.
4. Найчастіше ВІЛ-інфекція передається статевим шляхом. Молоді дівчата особливо вразливі
до ВІЛ при сексуальних
контактах.
5. Молоді люди, які
мають захворювання, що
передаються
статевим
шляхом, також становлять
групу високого ризику
щодо ВІЛ-інфікування.
6. Найбільш уразливі
молоді люди, які вживають наркотики ін’єкційно або мають сексуальні
контакти з ін’єкційними
споживачами наркотиків.
ВІЛ-інфекція може також
передаватися через нестерильні інструменти при
пірсингу, татуажі та інших
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»

маніпуляціях, що передбачають контакт
із кров’ю. Ризик інфікування при статевих
контактах зменшується, якщо партнери використовують презерватив.
8. Тест на ВІЛ проводиться закладами
охорони здоров’я і, в першу чергу, центрами профілактики СНІДу. Тест на ВІЛ є конфіденційним і має супроводжуватися до- та
післятестовим консультуванням.
9. ВІЛ-інфекція не передається через
обійми, потискання рук, користування туалетом, басейном, постільну білизну, кухонний посуд, укуси комах тощо.
10. Дискримінація людей, які живуть з
ВІЛ, – це порушення прав людини.

Автором «Кращої розповіді»
Анна Харченко.

стала
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Як вагітність врятувала подружжю життя

АНАСТАСІЯ МИЛОВИДНА Й ТЕНДІТНА ЖІНКА 29 РОКІВ, ЯКА ВДРУГЕ ВИЙШЛА ЗАМІЖ І МРІЯЛА НАРОДИТИ ДИТИНУ. ТА КОЛИ МРІЯ НАРЕШТІ
ЗДІЙСНИЛАСЯ, ВОНА ЗАВАГІТНІЛА І ЗВЕРНУЛАСЬ ДО ЛІКАРЯ, ЇЇ ЧЕКАВ ПРИГОЛОМШЛИВИЙ УДАР. ЗДАВШИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВАГІТНИХ
АНАЛІЗИ, ВОНА ДІЗНАЛАСЯ, ЩО ХВОРА НА ВІЛ.

Ж

інка була у неймовірному розпачі, в її голові роїлася купа
запитань. Як це може бути з нею? Що
тепер буде з дитиною? Що скаже чоловік?
Невідомість та ВІЛ-позитивний статус
дуже лякали її. Лікар же порадив звернутися до соціального працівника проєкту
«HealthLink», що віднедавна реалізовується у Кропивницькому, та дав брошуру з номером телефону.
Анастасія була розгублена, та все ще
сподівалась на те, що сталася помилка і
плутанина з результатами аналізів. Вона
все ще не могла повірити, що це відбувається з нею.

Тоді зателефонувала соціальному працівнику, і вони разом пішли до СНІД-центру
зробити ще один тест. Та він підтвердив попередній результат.
Майбутня мама була шокована. Соціальна працівниця заспокоювала її та розповіла Анастасії, як діяти далі. Вона переконувала, що сьогодні такий діагноз – не вирок, що
люди з ним живуть довгим і повноцінним
життям. Головне, не здаватися і вчасно почати антиретровірусну терапію (АРТ).
Чоловік, дізнавшись про ситуацію, підтримав кохану і також пройшов тестування.
Його тест теж виявився позитивним, і він також почав приймати АРТ.
На щастя, через кілька місяців Анастасія народила бажану, здорову дівчинку, що

Підвищена температура –
це не завжди коронавірус…

Ж

иття Олексія, мешканця маленького села на Кіровоградщині,
ніколи не було легким. Він народився з
вадами мови та слуху і все життя ним
опікується старенька мама. Живуть вдвох
у маленькій хаті, пораються по господарству. І рудий Сірко тут як тут, допомагає
господарям, як може. Ганяє чужих собак,
захищає хатинку.
Аж якось Олексію стало зле: він відчув слабкість, температура підвищилась і
постійно трималась вже більше 2 тижнів.
Сірко щодня приходив до господаря, лягав
біля нього, тикався мокрим носом. Видно
було, що пес хвилюється.
Температура не знижувалась, а оскільки
це ще були докарантині часи, то на коронавірус ніхто не думав. Чоловік звернувся до
лікаря, здав необхідні аналізи та обійшов

безліч спеціалістів, але ніхто не міг вказати
причину недуги.
Ще одним фахівцем, до якого йому порадили звернутися, стала лікарка-інфекціоніст. Досвідчений спеціаліст за симптомами
зрозуміла, що потрібно пройти тестування
на ВІЛ. Олексій скептично поставився до цієї
ідеї, але погодився.
«Йой, най буде ще одним аналізом більше», – сказав він.
Коли чоловік дізнався про позитивний результат – в очах потемніло. Це що, це як же! З
ним такого трапитися не може. Це якась помилка.
Лікарка заспокоїла чоловіка та запропонувала допомогу соціальної працівниці
проекту Healthlink, з яким співпрацює не
перший рік. Разом з нею він мав пройти
повторне тестування у СНІД-центрі і переконатися, що діагноз правильний.

підтвердили усі аналізи. А ще завдяки їй
дізналися про свій діагноз і вчасно почали
лікування. Власне, прийом АРВ-препаратів
мамою вберіг і саму новонароджену від
хвороби.
Сьогодні родина живе нормальним життям і досі підтримує контакт із соціальним
працівником, яка в той важкий період була
з ними поруч.
Проєкт «HealthLink» реалізовується в
Україні та в нашому місті за фінансової
підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) та направлений на подолання епідемії ВІЛ-інфекції в Україні, завдяки швидкому тестуванню та своєчасному
початку лікування.
Цієї ночі він майже не спав, в голові крутилися думки про діагноз, скільки йому лишилось і як же мама буде без нього. Ледве
дочекавшись ранку Олексій побіг на зустріч
з соціальною працівницею. Чомусь він уявляв, що йому буде соромно дивитись в очі цій
жінці, що вона засуджуватиме його за діагноз.
Але коли побачив тендітну блакитнооку Наталю, яка привітно йому посміхалась і
сказала, що все буде добре, не зважаючи на
результати тесту, трохи заспокоївся.
Наталя супроводжувала його всюди, допомагала розібратися в кабінетах, опікувалась.
Олексій ще раз здав тест на ВІЛ і він також
був позитивним, але цього разу новина не так
лякала його, бо соціальна працівниця була
поруч і точно знала, що робити і як допомоги.
Наразі чоловік отримує лікування, почувається добре та досі вдячний соціальній
працівниці проєкту Healthlink за підтримку
і турботу. А ще їй вдячні мама та Сірко, який,
коли Наталя зайшла до них в гості, розпізнав
рятівницю господаря і вдячно лизнув їй руку.
Життя занадто коротке, щоб витрачати
його на страхи та сумнів.
А як давно ви проходили тестування?

У КРОПИВНИЦЬКОМУ МОЖНА
ПРОЙТИ ТЕСТ, ДІЗНАТИСЯ
СВІЙ ВІЛ-СТАТУС ТА ОТРИМАТИ
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД,
ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ
ЗА НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ПРОЄКТУ
USAID «HEALTHLINK» ВАЛЕРІЇ –

066 319 72 61

ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
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ПЕРЕВІРСЯ
ОРАЛЬНО!
ОРАЛЬНІ ТЕСТИ НА ВІЛ!
ДІЗНАЙСЯ СВІЙ СТАТУС
ЗА 20 ХВИЛИН БЕЗКОШТОВНО,
АНОНІМНО І БЕЗ КРОВІ ЗАВДЯКИ
ПРОЄКТУ USAID HEALTHLINK!

ПРИЙМАЄМО
ЗАМОВЛЕННЯ
ТА НАДСИЛАЄМО

«НОВОЮ ПОШТОЮ» –
066 319 72 61

«ХЕЛПЕР» ВАМ У ПОМІЧ

Експериментуєш з наркотиками?
Тоді тобі до нас!
Приходь із друзями по мотиваційний набір
корисних речей та солодощів
«Хелпер» й отримай додаткову
інформацію про психоактивні речовини,
консультації юриста, психолога і
соціального працівника, а також
можливість пройти безкоштовне
тестування на ВІЛ, гепатити В і С та сифіліс.
Ставай нашим волонтером – розказуй про
наші ініціативи тим, хто «в танку», та
приводь їх до нас! На найкрутіших і
найактивніших чекає заохочення –
100 гривень на телефонний зв’язок!
Дзвони не вагаючись –

+380 (95) 220 81 29
Газета «ПОКОЛІННЯ».
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