
Узнайте больше об организации по тел.:

8-705-326-97-01

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Присоединяйтесь к группам «Алматинская модель по 
контролю над эпиденией ВИЧ» в Facebook и Instagram для 
получения доступной информации об услугах, связанных с ВИЧ
и деятельностью НПО, которые вовлечены в проект 
«Алматинская модель по контролю над эпидемией ВИЧ»

 У Вас есть возможность подключиться к 
смс-уведомлениям для получения следующей 
информации:

Дата и результат вирусной нагрузки

Дата и результат анализа на  СД4

Приглашение для  получения АРВ-препаратов

Приглашение на Диспансерный осмотр

Приглашение для прохождения 
рентгена/флюорографии

ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«РЕВАНШ»

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ И
ЛЮДЕЙ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ

МЕСТ ЛИШЕНИЙ СВОБОДЫ

Экспресс-тестирование на ВИЧ для клиентов и их партнеров;

Консультации по жизни с ВИЧ; 

Психологические консультации; 

Юридические консультации, представление интересов в суде;

Помощь в восстановлении документов, прописке, получении 
ЭЦП, прикреплении к ПМСП, оформлении пособий и 
инвалидности;

Сопровождение в медицинские учреждения города;

Помощь в постановке на учет в службу пробации;

Сопровождение в реабилитационные центры, кризисные 
центры, временный приют;

Консультации о действиях в случае передозировки, 
информация о ПТАО (поддерживающей терапии агонистами 
опиоидов);

Помощь в постановке на учет по безработице, 
трудоустройство;

Поддержка и помощь в анонимной регистрации случаев 
стигмы и дискриминации со стороны медицинских 
работников и правоохранительных органов (pereboi.kz);

Проведение индексного тестирования (для партнёров людей, 
живущих с ВИЧ).

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «РЕВАНШ»
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ОФ «Реванш»

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «РЕВАНШ»

Для этого Вам необходимо обратиться к 
своему лечащему врачу в Центр СПИД и 
подписать информированное согласие на 
получение смс-уведомления.

АЛМАТИНСКАЯ МОДЕЛЬ ПО КОНТРОЛЮ
НАД ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ



БАРЛЫҚ КӨМЕК ТЕГІН КӨРСЕТІЛЕДІ

АИТВ ІНДЕТІН БАҚЫЛАУДЫҢ
АЛМАТЫЛЫҚ МОДЕЛІ

8-705-326-97-01
 телефон нөмірі арқылы ұйым туралы көбірек біліңіз.

АИТВ-ға қатысты қызметтер мен «АИТВ індетін бақылаудың 
Алматылық моделі» жобасының аясында жұмыс жүргізетін 
Үкіметтік емес ұйымдар туралы қол жетімді ақпарат алу үшін 
Facebook және Instagram сілтемелер арқылы әлеуметтік 
желілердегі ашық топтарға қосылыңыздар.

Сізде келесі ақпаратты алу үшін 
смс-хабарламаларына қосылу мүмкіндіні
бар:

Вирустық жүктеме тексерілу күні мен нәтижесі

СД4-ке тексерілу күні мен нәтижесі

АРВ-препараттарыңызды алуға шақыру

Диспансерлік бақылауға шақыру

Рентген/флюорографияға түсуіңізді еске салу

«РЕВАНШ»
ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК

ҚОРЫ

ЕСІРТКІ ҚОЛДАНАТЫН ЖӘНЕ ҚАМА
 ОРЫНДАРЫНАН БОСАТЫЛҒАН

АДАМДАР ҮШІН

Клиенттер мен олардың серіктестерін АИТВ-ға 
экспресс-тестілеу;

АИТВ-мен өмір сүру туралы кеңес беру;

Психологиялық кеңес беру;

Заңды кеңес беру, сотта мүделеріңізді білдіру;

Құжаттарды, тұрғылықты жері бойынша тіркеу, Электрондық 
Сандық Қолтаңбаны алу, бастапқы медициналық-санитарлық 
көмек көрсететін ұйымдарға тіркеу, жәрдемақылар мен 
мүгедектікті тіркеумен көмектесу;

Медициналық ұйымдарға ертіп апару;

Пробация қызметіне тіркелуге көмектесу;

Оңалту орталықтарына, дағдарыс орталықтарына, уақытша 
баспанаға ертіп апару;

Дозадан асыра қолдану кезіндегі іс-әрекеттер мен апиын 
агонистерімен қолдаушы терапия туралы кеңес беру;

Жұмыссыздықты тіркеуге, жұмысқа орналасуға көмек;

Медициналық қызметкерлері мен құқық қорғау 
органдарынының стигма және кемсіту жағдайларын жасырын 
тіркеуге көмектесу (pereboi.kz);

Индекстік тестілеуді өткізу (АИТВ-мен өмір суретін адамдар 
үшін).

«РЕВАНШ» ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ҚОРЫ «РЕВАНШ» ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ҚОРЫ
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Ол үшін ЖИТС орталығындағы емдеуші 
дәрігеріңізбен байланысып, 
смс-хабарламарды алу үшін ақпараттық 
келісімге қол қою керек.

«Реванш» ҚҚ


