
 
Допомога при ВІЛ-інфекції і послуги стосовно сексуального здоров'я для громадян України в 
Ірландії 
 
По приїзду в Ірландію ви зможете отримати такі ж медичні послуги, як і жителі Ірландії. 
Інформація нижче призначена як для людей з ВІЛ-інфекцією, так і для тих, хто хоче пройти 
тестування на ВІЛ та захворювання, що передаються статевим шляхом. HSE (Health Service 
Executive) — це державна служба охорони здоров’я Ірландії, також ви можете отримати 
інформацію про інші доступні вам медичні послуги та про те, як отримати до них доступ, на сайті: 
www.hse.ie/ukraine. 
 
Послуги тестування на ВІЛ та ЗПСШ в Ірландії 
 
Ви можете мати ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) без явних симптомів. 
Єдиний спосіб дізнатися, чи є у вас ВІЛ чи інше ЗПСШ (включаючи гепатит), - це пройти тестування. 
Вам слід пройти тестування, якщо ви сексуально активні, чи коли-небудь вживали або вживаєте 
ін’єкційні наркотики. 
 
При  користуванні послугами охорони здоров’я в Ірландії, тести на ВІЛ та ЗПСШ безкоштовні. Тести 
та будь-яке лікування, яке вам може знадобитися, після отримання результатів аналізів, є 
безкоштовними. 
 
Результати ваших тестів будуть конфіденційними та анонімними. Результат тесту на ВІЛ не впливає 
на правовий статус особи в Ірландії.  В разі отримання позитивного результат тесту на ВІЛ, це ніяк 
не вплине на результат будь-якої заяви щодо надання прихистку, статуса біженця або 
гуманітарного дозволу на проживання. 
 
Ви можете пройти безкоштовні тести на ВІЛ та ЗПСШ у будь-якій із зазначених тут державних 
клінік. 
 
Безкоштовні презервативи 
 
Презервативи доступні безкоштовно від деяких організацій, включаючи безкоштовні поштові 
служби онлайн. Дізнайтеся, де і як замовити безкоштовні презервативи тут. 
 
Людям з ВІЛ-інфекцією 
 
Якщо у вас діагностовано ВІЛ-позитивний статус, і ви вже отримуєте антиретровірусну терапію, вам 
потрібно буде звернутися до відповідної  клініки в Ірландії, яка орієнтована на надання допомоги 
хворим на ВІЛ-інфекцію, щоб продовжити  ваше медичне обслуговування та лікування. 
 
Антиретровірусна терапія та лікування в клініці (наприклад, прийом лікаря) доступні безкоштовно 
в Ірландії, при користуванні послугами охорони здоров’я. Ваш правовий статус немає значення. 
Якщо ви біженець, особа, яка потребує тимчасового прихистку, або іммігрант, ліки та медичне 
обслуговування, як і раніше, надаються безкоштовно. Вам також не потрібно підтверджувати 
діагноз ВІЛ в Ірландії, щоб отримувати безкоштовні антиретровірусні препарати для лікування ВІЛ-
інфекції. 
 
Якщо є можливість, зверніться до клініки з лікування на ВІЛ, до прибуття в Ірландію (докладніше 
нижче). Якщо це неможливо, зверніться до профільної клініки, якомога швидше по приїзду в 
Ірландію. Рекомендовано мати довідку про свій ВІЛ-статус і записи про останні аналізи крові на 

http://www.hse.ie/ukraine
https://www.hivireland.ie/hiv/testing/free-hiv-sti-testing-centre-locator/
https://www.hivireland.ie/hiv/testing/free-hiv-sti-testing-centre-locator/
https://www.hivireland.ie/what-we-do/condoms/


 
ВІЛ. Візьміть із собою якомога більше препаратів для лікування ВІЛ-інфекції, щоб їх вистачило на 
час очікування на прийом. Якщо у вас немає офіційних медичних документів, все одно важливо 
звернутися до клініки, щоб отримати  антиретровірусні препарати для лікування ВІЛ-інфекції. Вони 
як і раніше будуть доступними і безкоштовними. Ви можете подорожувати зі своїми ліками від 
ВІЛ; не буде ніяких труднощів щодо ввезення ваших ліків в Ірландію.   
Якщо ви загубили свої медикаменти від ВІЛ під час подорожі або якщо ви не можете взяти їх із 
собою з будь-якої причини, напишіть нам за адресою: communitysupport@hivireland.ie  
Ми допоможемо вам зв'язатися з клінікою з лікування ВІЛ як можна швидше. 
 
Клініки з лікування ВІЛ в Ірландії 
 

Округ Назва та місцезнаходження 
лікарні 

Назва 
клініки 
ВІЛ 

Контактні данні 

Дублін (південь) Лікарня Святого Джеймса 
Вулиця Джеймса 
Дублін 8 

Клініка 
GUIDE – 
Лікарня 5  

www.guideclinic.ie  
Тел.: (0)1 416 2315  
або (0)1 416 2316  

Дублін (південь) Університетська лікарня 
Св’ятого Вінсента 
Елм парк 
Дублін 4 Дублин 4 

кафедра 
інфекційних 
хвороб, 
1-й поверх, 
корпус 
клінічної 
служби 

Tel: (0)1 221 3363 
Email: 
idnursereferrals@svuh.ie 

Дублін (північ) Матер лікарня 
Экклс-стрит 
Дублін 7 

Інфекційні 
хвороби, 
Клініка 6, 
рівень 1, 
Whitty Wing 

Tel: (0)1 803 2063 

Дублін (північ) Беаумонт Госпіталь 
Беаумонт Роад 
Дублін 9 

Інфекційна 
клініка, 
цокольний 
поверх, 
Сент-
Джонс 
Уорд 

Тел: (0)1 809 3006 
або (0)1 809 2211 

Голуей Університетська лікарня 
Голвей 
Ньюкасл-роуд 
Голуей 

Інфекційна 
клініка 

Тел: (0)91 525 200 

Корк Університетська лікарня 
Корка 
Вілтон 
Корк 

Інфекційна 
клініка 

Тел: (0)21 492 2795 

Лімерік Університетська лікарня 
Лімерік 
Дорога Святого Нессана 
Dooradoyle 
Co. Limerick 

Інфекційна 
клініка 

Тел: (0)61 482 382 

 
 
  



 
Служби підтримки людей, які живуть з ВІЛ 
Якщо вам потрібна будь-яка підтримка у зв’язку з ВІЛ-позитивним статусом, ви можете написати 
або поговорити конфіденційно з членами нашої групи підтримки спільноти ВІЛ Ірландії. 
 

Email: communitysupport@hivireland.ie 
 

Телефон: 01 873 3799 
 

Наша команда може допомогти вам зв'язатися з клінікою з лікування ВІЛ та надати вам інші 
допоміжні послуги. Безкоштовні консультаційні послуги доступні в організації HIV Ireland, і ми 
маємо навчених волонтерів, які живуть з ВІЛ, і які готові поспілкуватися з вами. 


