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Якщо ти ВІЛ-позитивний українець, що приїхав до нас внасл�док в�йни, ця
брошура саме для тебе. Усв�домити те, що ти опинився у новому м�сц� � не можеш
повернутися додому, як т�льки захочеш — нелегко. Саме тому ми поруч �
допоможемо зор�єнтуватися. Якщо ти в Чех�ї вже живеш якийсь час � хочеш
д�знатися т�льки �нформац�ю про л�кування, спод�ваємося, що ми у ц�й брошур�
написали все необх�дне, � для початку тоб� її буде достатньо.

На наступних стор�нках ти знайдеш �нформац�ю щодо д�агнозу � л�кування ВІЛ, яка
допоможе тоб� зор�єнтуватися в нових умовах. Ти д�знаєшся все найнеобх�дн�ше
про безкоштовний медичний супров�д, доступ до медикамент�в, де шукати
медичних спец�ал�ст�в � як працює л�карська таємниця.

Якщо тоб� буде потр�бна будь-яка допомога на шляху ефективного л�кування, не
соромся звернутися до нас. Ми оф�ц�йна медична орган�зац�я � наш� сп�вроб�тники
розмовляють чеською, англ�йською, українською та рос�йською. Наш� контакти в
самому к�нц� брошури.

Ласкаво просимо до Чех�ї



Медичне страхування
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Рекомендуємо тоб� перебувати у Чеськ�й республ�ц� на основ� так званого
тимчасового прихистку - спец�альний тип в�зи, який можна запросити в будь-
якому з обласних центр�в допомоги Україн� (Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině KACPU). Як т�льки в�за буде схвалена, тебе п�дключать до системи
державного медичного страхування (VZP) з доступом до медичного догляду в
повному обсяз� на р�вн� з чеськими громадянами. Страхов� внески за тебе
сплачуватиме Чех�я. Документ про страхування, так називане «Запасне
посв�дчення застрахованого VZP ČR» (Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR), тоб�
видадуть прямо в KACPU у спец�альному в�конц�/пункт�. Карти з ус�ма центрами
допомоги KACPU можеш в�дкрити за допомогою QR коди нижче:

Другий вар�ант, як отримати посв�дчення - прийти до Департаменту притулку та
м�грац�йної пол�тики МВС ЧР (Odbor azylové a migrační politiky MV ČR - OAMP MV,
www.mvcr.cz - гуглити як «mvcr Ukrajina»). Там � допоможуть вир�шити
�ндив�дуальн� випадки, наприклад якщо хочеш подаватися на �нший тип в�зи.
П�сля цього необх�дно обов’язково прийти особисто до будь-якого в�дд�лення VZP
� зареєструватися там (www.vzp.cz/kontakty/pobocky).

Ти б�женець з України � потребуєш л�кування?
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- «Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR»
завжди носи з собою, коли йдеш до
л�каря. В�н гарантуватиме тоб�
безкоштовний догляд в такому ж обсяз�,
який надається громадянам Чех�ї. Все
сплачуватиме держава.
- Тоб� не потр�бно купувати комерц�йне
страхування.
- «Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR»
приймається т�льки на територ�ї Чех�ї �
терм�н його придатност� такий самий, як �
терм�н придатност� твоєї в�зи (365 дн�в).
- У випадку страти посв�дчення одразу
приходь до найближчого в�дд�лення VZP
або заповни анкету на сайт�:
www.vzp.cz/e-vzp/webove-formulare)
- Детал� знайдеш на сайт�
pomocukrajine.vzp.cz

Якщо в�зу схвалили, але ти дос� не маєш документу про медичне страхування,
обов’язково подай заяву за допомогою онлайн-рег�страц�ї на сайт� VZP:
moje.vzp.cz/refugee-insurance, або ozp.cz/ua. Можна це зробити � особисто,
прийшовши до в�дд�лення VZP (www.vzp.cz/kontakty/pobocky). У випадку, якщо тоб�
потр�бна негайна допомога ще до того, як отримаєш п�дтвердження реєстрац�ї,
радимо мати з собою хоча б паспорт з� схваленою в�зою.

У випадку перебування у ЧР за безв�зовим режимом треба обов’язково оформити
страхування самост�йно (комерц�йне).

Якщо ти все одно не знаєш, як вчинити � не до к�нця розум�єш, який алгоритм д�й
отримання в�зи чи медичного страхування, звернись до нас, ми допоможемо.

Корисну та повну �нформац�ю знайдеш � на сайт� nasiukrajinci.cz/ua, там є
статт� не т�льки про в�зу та страхування, але � наприклад про те, як отримати
ф�нансову допомогу, як знайти роботу, дитячий садок чи школу, де
знаходяться соц�альн� служби догляду за пенс�онерами та людьми з
проблемами з� здоров’ям.
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Допоможемо тоб� � у випадку, якщо не маєш медичного страхування у Чех�ї, якщо
твоя страховка не покриває л�кування ВІЛ, або якщо у тебе завчасно зак�нчуються
л�ки. Ми забезпечимо тоб� л�кування.

У випадку, якщо ти вже знаходишся у Чех�ї деякий час, зелена картка є, але дос�,
наприклад, їздив за л�ками до України, контактуй нас, ми допоможемо тоб�
зареєструвати л�кування у Чеськ�й республ�ц�.

У тебе немає страхування або негайно потр�бн�
л�ки?

Якщо ти захочеш скористатися нашою допомогою, нам потр�бно буде
д�знатися наступну �нформац�ю:

- Як� л�ки вживаєш
- На ск�льки дн�в тоб� ще вистачить л�к�в
- У якому м�ст� живеш у Чех�ї
- Чи є у тебе посв�дчення чи зелена картка страхування

Ми розмовляємо чеською, англ�йською, українською та рос�йською. Контакти
знайдеш в к�нц� брошури.

Ти жив у Чех�ї ще до в�йни?

У цьому випадку в тебе в�рог�дно є зелене пластикове посв�дчення VZP (Zelený
plastový průkaz VZP). Дане посв�дчення надається �ноземцям, як� працюють у
ф�рмах, зареєстрованих на територ�ї ЧР. З цим посв�дченням тоб� буде
гарантований медичний догляд у такому ж обсягу, як � для чеських громадян.
Зверни увагу на терм�н д�ї свого посв�дчення, воно завжди видається на один р�к!

Зелене посв�дчення



ВІЛ-�нфекц�я в Чех�ї л�кується у ВІЛ-центрах. Це звичайн� в�дд�лення у б�льших
л�карнях та кл�н�ках. Швидше за все л�кування буде проходити амбулаторно, тобто
потр�бно буде пер�одично приходити на огляди, госп�тал�зац�я найчаст�ше не
необх�дна. Для в�зиту у ВІЛ-центр не потр�бне направлення в�д терапевта, але
необх�дно подзвонити, зареєструватися та зарезервувати час в�зиту. Варто
розраховувати на те, що скор�ш за все медсестра, яка в�дпов�сть на телефон, не
розмовлятиме українською чи рос�йською. Якщо тоб� потр�бна допомога з цим,
звернись до нас. Подзвонимо до найближчого до тебе ВІЛ-центру � запишемо на
зручний час.

Буде непогано, якщо у тебе при першому в�зит� буде направлення чи
пов�домлення в�д л�каря, який займався твоїм л�куванням в Україн�, але це не
обов’язково. Достатньо того, що ти знатимеш, як� л�ки приймаєш. Не б�йся, що не
зможеш порозум�тися з л�карем: вони готов� до таких ситуац�й � за необх�дност�
подзвонять перекладачам.

В Чех�ї л�кування ВІЛ повн�стю оплачується державним медичним
страхуванням.

Якщо ти л�куєшся в�д �нших хвороб, наприклад туберкульозу, гепатиту, д�абету,
г�пертенз�ї, одразу скажи про це л�карев� ВІЛ-центру. Тоб� нададуть допомогу
прямо там, або передадуть �ншим спец�ал�стам.

ВІЛ-центри
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Адреса

Можеш обрати, у який з восьми ВІЛ-центр�в ти хочеш прийти. Потр�бно
заздалег�дь записатися, пам’ятай це � не в�дкладай в�зит. Якщо ти боїшся
йти сам, зателефонуй нам. Ми розпов�мо � пояснимо тоб� детал�, запишемо
до обраного центру, знайдемо перекладача та допоможемо туди д�статися.
Наш� контакти знайдеш на к�нц� брошури.

КонтактЧаси прийому

ВІЛ-центр Bulovka

Nemocnice na Bulovce
Budínove 67/2, 
180 81 Praha 8
Буд�вля 7, 3 (чеською 2)
поверх

По - Пт:
6:30 - 14:00

Тел.: +420 266 082 629,
+420 266 082 772
E-mail: hiv@bulovka.cz
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ВІЛ-центр Střešovice

Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Буд�вля Е, вх�д E5

По-Пт:
7:30 - 15:00

Тел.: +420 973 208 255
E-mail: hiv@uvn.cz

ВІЛ-центр Plzeň

Fakultní nemocnice Bory
Dr. Eduarda Beneše 13
305 99 Plzeň
Інфекц�йна кл�н�ка,        
 пав�льйон 61

По-Ср:
7:00 - 14:00
Чт-Вс: 
зачинено

Тел.: +420 377 402 546,
+420 377 402 657

ВІЛ-центр Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
Інфекц�йна кл�н�ка, будова І

Вт:
7:00 - 12:00
За домовлен�стю
� в �нш� дн�

Тел.: +420 597 374 272
Дзвонити у будн�
7:00 - 14:00

ВІЛ-центр Brno

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Інфекц�йна кл�н�ка, 
будова А � В

По-Пт:
7:45 - 12:00

Тел.: +420 532 232 017,
+420 532 233 879



Адреса КонтактЧаси прийому

ВІЛ-центр Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem
Areál Bukov, будова І

За телефонною
домовлен�стю

Тел.: +420 475 682 621
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ВІЛ-центр Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Sokolovská 581
500 05 Hradec Králové
Інфекц�йна кл�н�ка, будова 6

За телефонною
домовлен�стю

Тел.: +420 495 832 329

ВІЛ-центр České Budějovice

 Nemocnice České Budějovice
 Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Інфекц�йне в�дд�лення,
пав�льйон Е

За телефонною
домовлен�стю

Тел.: +420 387 874 656

Завдяки пер�одичним в�зитам до обраного тобою ВІЛ-центру тв�й л�кар буде
пост�йно спостер�гати за твоїм станом здоров'я � анал�зами. Спочатку огляди
можуть бути част�шими, але як т�льки л�кування стаб�л�зується, лабораторн� тести
та консультац�ї потр�бно буде проводити в середньому дв�ч� на р�к. П�д час в�зиту
можеш скористатися можлив�стю запитати що завгодно стосовно л�кування ВІЛ у
Чех�ї.
Дуже важливо потрапити до рук л�каря, котрому будеш дов�ряти � не соромитися
розпов�сти все про тв�й стан здоров'я � необх�дну для його оц�нки особисту
�нформац�ю, наприклад роль наркотик�в чи алкоголю у твоєму житт�, сексуальну
ор�єнтац�ю, психолог�чн� проблеми. Якщо тоб� не сподобається л�кар, без проблем
можна попросити його зм�нити в рамках твого або �ншого ВІЛ-центру, у тебе є на
це повне право.

Конкретн� поради щодо вживання л�к�в тоб� розпов�сть л�кар, або фармацевт у
аптец�, в як�й їх тоб� видадуть.



Наявн�сть додаткових медичних спец�ал�ст�в так само важлива для п�дтримки
гарного стану здоров’я, як � наявн�сть спец�ал�ста з л�кування ВІЛ. Б�льш�сть ВІЛ-
центр�в зможуть порекомендувати цих спец�ал�ст�в. Жоден л�кар не повинен
в�дмовити тоб� у л�куванн�, якщо його часов� можливост� це дозволяють. Л�кар� не
будуть втручатися у процес л�кування ВІЛ, але разом з тобою вир�шуватимуть
�нш� ваш� проблеми з� здоров’ям. Також на сайт� можна знайти контакти окремих
спец�ал�ст�в lekariproukrajinu.cz/uk

Терапевт
Л�кар заповнить твою �стор�ю хвороби, обговорить з
тобою щеплення: зробить обов’язков� та оплачуван�
страхуванням щеплення (наприклад, проти правця), а
також проведе ревакцинац�ю, якщо це необх�дно. За
потреби видасть запит на обстеження у �нших
спец�ал�ст�в. Ти маєш право на загальний
проф�лактичний огляд один раз на два роки за рахунок
державного медичного страхування.

Стоматолог
Державне медичне страхування повн�стю покриває
комплексне обстеження та два рази на р�к
проф�лактичн� огляди, включаючи видалення зубного
каменю та профес�йну чистку порожнини рота.
Регулярний догляд та л�кування також сплачуються
страховкою, наприклад, видалення зуб�в, �н’єкц�йна
м�сцева анестез�я, л�кування захворювань ясен або
запалення нерва, рентген та пломбування зуб�в у межах
стандарту.

Г�неколог
Г�неколог�чн� огляди, як� оплачуються державним
медичним страхуванням, включають доповнення
�нформац�ї про стан здоров’я, м�кроскоп�чне
досл�дження шийки матки, пальпаторне досл�дження
тазу. Ви маєте право проходити такий огляд один раз на
р�к. Кожна ж�нка в�ком в�д 45 рок�в також має право на
безкоштовну скр�н�нгову мамограф�ю кожн� 2 роки.

Інш� медичн� послуги
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Залежност�
Якщо тоб� потр�бна допомога в л�куванн� наркоман�ї, або
в орган�зац�ї зам�сного л�кування, детальну �нформац�ю
можна знайти на сайт� www.drogy-info.cz або на
телефонн�й л�н�ї нарколог�чної консультац�ї благод�йної
орган�зац�ї SANANIM +420 602 794 791. Л�н�я доступна в
будн� з 9:00 до 13:00 � чеською та рос�йською мовами.

Можеш проконсультуватися з л�карем у ВІЛ-центр� або
зв’яжись з нами, � ми п�дкажемо, куди звертатися
залежно в�д твоєї ситуац�ї. Інформац�йн� брошури
згаданих орган�зац�й з додатковою �нформац�єю
українською мовою можна знайти за QR-кодами нижче:
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SANANIM, z. ú.

- В�дпов�дн� орган�зац�ї не пов�домляють пол�ц�ї, що
хтось вживає наркотики.
- Вживання наркотик�в у Чех�ї не є крим�нальним
злочином.
- Збер�гання невеликої дози наркотик�в вважається
правопорушенням.
- Торг�вля та збер�гання б�льшої к�лькост� наркотик�в
є злочином.

 

drogy-info



Корисн� поради
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Л�карська таємниця
Основне правило в охорон� здоров’я – конф�денц�йн�сть. Це означає, що
�нформац�я про ваше здоров’я є конф�денц�йною � не буде розголошена чи
доступна н�кому без вашої згоди. Центр ВІЛ не надаватиме будь-яку �нформац�ю
державним орган�зац�ям чи родичам, якщо ви не погоджуєтеся на це. Правила
конф�денц�йност� у випадку ВІЛ-захворюваност� ще сувор�ш�, н�ж в �нших
областях.

(Не)Інформування роботодавця
Незалежно в�д того, чи є у вас робота в Чеськ�й Республ�ц� чи ви її лише шукаєте,
пам’ятайте, що н�хто не надає �нформац�ю вашому роботодавцев� про ваш
д�агноз, � ви не зобов’язан� пов�домляти йому про це. Т�льки в�д вас залежить,
пов�домите ви йому цю конф�денц�йну �нформац�ю сам� чи н�. В�дпов�дно до
чинного законодавства в Чеськ�й Республ�ц� дискрим�нац�я прац�вник�в або
шукач�в роботи через їх ВІЛ-�нфекц�ю заборонена.

Чи може ваш д�агноз вплинути на в�зу?
Н�! Тест на ВІЛ не потр�бен для отримання в�зи, � н�кому не дозволено це робити
без вашої згоди. Ваш д�агноз не т�льки не впливає на видачу в�зи в Чеськ�й
Республ�ц�, але це стосується � дозволу на проживання чи надання притулку.



Програма Buddy
У рамках програми Бадд� ми орган�зуємо
для тебе супров�д до ВІЛ-центру, або
орган�зуємо зустр�ч з �ншою ВІЛ-
позитивною людиною, яка може передати
тоб� св�й досв�д.

Притулок
Наша служба притулку та гуртожитку надає
можлив�сть тимчасового проживання
українцям з д�агнозом ВІЛ та їх членам
с�м'ї. Наше житло розташоване у Праз�.

Kontakt+
Якщо тоб� потр�бна психотерапевтична
або юридична п�дтримка, скористайся
нашою консультац�йно-терапевтичною
соц�альною службою Контакт+. Нашого
психотерапевта звуть Ксен�я, вона
українка.

Наша орган�зац�я, кр�м надання допомоги з перекладом або л�куванням, також
пропонує �нш� послуги:
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Наш� послуги



Ми завжди
поруч!

Наш�
контакти

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z.S.
Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

https://www.aids-pomoc.cz/
https://www.hiv-komunita.cz/
E-mail: ivan.pop@aids-pomoc.cz

Тел.: +420 720 956 544
(телефонна л�н�я доступна в робочих днях в�д 12:00
до 17:00, в суботу в�д 9:00 до 15:00)
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Контакти



Інш�
корисн�
контакти

Ус� вказан� тут
телефонн� л�н�ї
доступн� чеською,
українською або
рос�йською мовами.

https://www.nasiukrajinci.cz/ua/
https://www.lekariproukrajinu.cz/uk

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
ДЕРЖАВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
https://pomocukrajine.vzp.cz/
E-mail: info@vzp.cz
Тел.: +420 226 201 221 - натисн�ть 8

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЧЕСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
https://www.mvcr.cz/
Тел.: +420 974 801 802

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
https://www.mzcr.cz/
Тел.: +420226201221 - натисн�ть 2
(телефонна л�н�я доступна щодня в�д 8:00 до 19:00)

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY
A ZÁVISLOSTI
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРІНГУ НАРКОТИКІВ
ТА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ
https://www.drogy-info.cz/

SANANIM Z.Ú.
http://www.sananim.cz/
Тел.: +420 602 794 791
(телефонна л�н�я доступна щодня в�д 9:00 до 13:00)
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Брошуру в PDF формат� можна завантажити на нашому веб-сайт�
www.hiv-komunita.cz/ukrayina.html

 


