COMMUNITY FRIENDS
Экспресс-тестирование на ВИЧ;
Консультации психолога;

COMMUNITY FRIENDS

Консультирование по вопросам ВИЧ и инфекций,
передаваемых половым путём, до-контактной и
пост-контактной профилактики, антиретровирусной
терапии;
Перенаправление к юристу/параюристу;

ДЛЯ МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ
СЕКС С МУЖЧИНАМИ, И
ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЛЮДЕЙ

Уникальные настольные игры: ВИЧ-мафия, Бункер;
просмотр фильмов на ЛГБТ-тематику;
Группа взаимопомощи для всех представителей ЛГБТ с
психологом из сообщества;
Сопровождение в Центр СПИД, в пункты доверия,
государственные и частные медорганизации, к узким
специалистам, дружественным к МСМ и трансгендерным
людям;
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Проведение индексного тестирования (для партнёров
людей, живущих с ВИЧ);
Консультации и поддержка в случаях стигматизирующего
поведения со стороны медицинских работников и
правоохранительных органов;

АЛМАТИНСКАЯ МОДЕЛЬ ПО КОНТРОЛЮ
НАД ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ

Перенаправление на выдачу презервативов и лубрикантов.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

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

Узнайте больше об организации по тел.:
8-700-300-45-11
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COMMUNITY FRIENDS
АИТВ-ға экспресс-тестілеу;
Психологтың кеңестері;

COMMUNITY FRIENDS
ЕР АДАММЕН ЖЫНЫСТЫҚ
ҚАТЫНАСҚА ТҮСЕТІН ЕР АДАМДАР МЕН
ТРАНСГЕНДЕРЛЕР ҮШІН

АИТВ және жыныстық жолмен берілетін инфекциялар,
жанасуға дейінгі және жанасудан кейінгі профилактика,
антиректровирустық терапия жайлы сұрақтар бойынша
кеңес беру;

АИТВ ІНДЕТІН БАҚЫЛАУДЫҢ
АЛМАТЫЛЫҚ МОДЕЛІ

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:

Заңгерге/заңгердің көмекшісіне (паралегал) бағыттау;

Вирустық жүктеме тексерілу күні мен нәтижесі

Бірегей үстел ойындары: АИТВ-мафиясы, Бункер, ЛГБТ
тақырыбына фильмдердің көрсетілуі;

СД4-ке тексерілу күні мен нәтижесі

Психологпен бірге ЛГБТ өкілдеріне арналған өзара көмек
тобы;
МСМ және трансгендерлерге мейірімді тар ауқымды
мамандарға ЖИТС орталығына, сенім пунктілеріне,
мемлекеттік және жеке медициналық орталықтарына
жеткізу;
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Индекстік тестілеуді өткізу (АИТВ-мен өмір сүретін
адамдарға);
Медициналық және құқық қорғау органдар қызметкерлері
тарапынан стигмалық қарым қатынас-жағдайында кеңес
беру және қолдау;

АРВ-препараттарыңызды алуға шақыру
Диспансерлік бақылауға шақыру
Рентген/флюорографияға түсуіңізді еске салу

Ол үшін ЖИТС орталығындағы емдеуші
дәрігеріңізбен байланысып,
смс-хабарламарды алу үшін ақпараттық
келісімге қол қою керек.
8-700-300-45-11
телефон нөмірі арқылы ұйым туралы көбірек біліңіз.

Мүшеқаптар мен лубриканттар алуға бағыттау.

БАРЛЫҚ КӨМЕК ТЕГІН КӨРСЕТІЛЕДІ
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