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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ НА ТЕМУ ВІЛ ТА 

СНІД 

 

«Aids Hilfe Wien» є некомерційною організацією, яка, окрім анонімного 
тестування на ВІЛ, робить також аналізи для виявлення усіх інших 
серйозних хвороб, що передаються статевим шляхом (STIs): 
сифіліс, трипер, хламідіоз та вірусний гепатит. До того ж, організація є 
першим місцем, куди звертаються люди із ВІЛ, пропонуючи таким 
людям життєво важливу допомогу та консультації.  
 
Кожна консультація надається із дотриманням конфіденційності. 
Долати мовні бар’єри допомагають відеоконференції або телефонні 
дзвінки із перекладом. 
 

Коротко про послуги організації «Aids Hilfe Wien» 
 

У тебе позитивний результат тесту на ВІЛ і тобі потрібні відповідні 
ліки? Запишись до нас на консультацію! Ми повідомимо тобі, які лікарі 
неподалік надають допомогу людям із ВІЛ, допоможемо тобі дістати 
відповідні ліки. 
 
Ти хочеш перевіритись? Тоді запишись на прийом онлайн або за 
телефоном. При анонімному тестуванні ми надаємо особисту 
консультацію, робимо забір крові та проводимо опитування. 
 
У тебе позитивний результат тесту на ВІЛ і тобі потрібна допомога? 
Ми безкоштовно проконсультуємо на тему фінансів, матеріальної 
допомоги, страхування та проживання. Окрім цього, ми надамо 

консультацію стосовно контакту з різними установами та державними 
органами.  
 
У тебе позитивний результат тесту на ВІЛ і тобі потрібно з кимось 
поговорити? Наша психологічна консультація є безкоштовною, вона 
дозволяє отримати відповіді на питання стосовно ВІЛ та отримати 
психологічну підтримку.  
 
У тебе позитивний результат тесту на ВІЛ і тобі потрібні контакти? 
Наш центр є місцем спілкування та зустрічей, де можна обмінюватись 
думками та отримувати інформацію. Ласкаво запрошуємо тебе та твоїх 
близьких. 

 
 
ЗАХОДЬ ДО НАС – МИ ДОПОМОЖЕМО! 
 
 
Aids Hilfe Wien 
Маріягільфер Гюртель, 4 
1060 Відень 
 
office@aids-hilfe-wien.at 
+43 1 599 37 
 
До нас можна дістатись 
громадським транспортом:  
Лінія:  U6, 6, 18, 57A 
зупинка: Гумпендорфер 
штрассе 

 
 

Більше інформації про організацію «Aids Hilfe Wien», а також про 

ВІЛ та СНІД можна знайти на сайті aids.at! 


