GAT
GAT (група активістів лікування) - громадська та
некомерційна організація, яка знаходиться в Лісабоні.
Ми виступаємо за правові та політичні зміни, які
позитивно впливають на здоров’я, права і якість
життя людей, що живуть з ВІЛ, вірусними гепатитами та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).
Ми сприяємо досягненню цілей UNAIDS, а також
Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних
Націй, особливо третьої (якісна охорона здоров’я).

НЕОБХІДНА ПІДТРИМКА, ЩОБ
ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПРИ ВІЛ ТА / АБО
ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ Y ПОРТУГАЛІЇ?
Зв’яжіться з нами, щоб отримати наші
послуги
GAT сервіс
+351 910 122 120
+351 210 967 826
geral@gatportugal.org

Наші послуги орієнтовані на різні ключові групи
населення. Ми пропонуємо швидкий, анонімний,
конфіденційний і безкоштовний скринінг на ВІЛ та
інші ІПСШ, медичну консультацію з питань ІПСШ,
поширення матеріалів для зменшення шкоди
ІПСШ та для профілактики у сфері сексуального
здоров’я, а також інші послуги.
GAT підтримує всіх людей, що живуть з ВІЛ у Португалії (включаючи мігрантів без документів). Ми
допомагаємо подолати адміністративні бар’єри
для отримання доступу та інтеграції в Національну систему охорони здоров’я, дотримання режиму лікування і постійної медичної допомоги.
Якщо ви хочете дізнатися більше про наші послуги, перегляньте наш веб-сайт www.gatportugal.
org або зв’яжіться з нами за електронною поштою: geral@gatportugal.org чи за телефоном:
+351 210 967 826.

ПРОМОУТЕР

НАШІ ПАРТНЕРИ

МІГРАЦІЯ
І ЗДОРОВ’Я
Доступ до медичної
допомоги при ВІЛ та
вірусних гепатитах
у Португалії
Питання та
відповіді

Питання і відповіді:
Доступ до медичної
допомоги для мігрантів, які
живуть з ВІЛ та вірусними
гепатитами в Португалії
Чи мають мігранти право на доступ
до медичної допомоги при ВІЛ
і вірусних гепатитах в Португалії?

Усі мігранти, які живуть в Португалії, незалежно
від міграційного статусу (легальний або нелегальний), мають право на безкоштовний доступ до
медичної допомоги при ВІЛ та вірусному гепатиті
відповідно до Наказу №. 25 360/2001 та наказ-закону №. 113/2011.

До кого я повинен звернутися?

Існують різні служби, які можуть допомогти вам,
наприклад:
• Громадські організації, що працюють в області ВІЛ, вірусних гепатитах та / або ІПСШ (наприклад, GAT);
• Центр здоров’я в вашому районі проживання;
Офіс охорони здоров’я (ARSLVT / DSP), в CNAIM
в Лісабоні;
• CLAIMs / CNAIMs.
ПРИМІТКА. Якщо у вас виникнуть труднощі з доступом
до лікування, зв’яжіться з GAT.

Чи є лікування ВІЛ та вірусних
гепатитів безкоштовним?

Так! Всім людям, які живуть з ВІЛ та / або вірусним гепатитом, не потрібно платити за надання
послуг в цій ситуації, наприклад, консультації у
лікаря-інфектолога і / або гепатолога, аналіз крові й антиретровірусне лікування.

Якщо з вас зняли неналежну плату інфекційна і /
або гепатологічна служби, ви повинні повідомити
фінансовому відділу лікарні про це, щоб вони оцінили надані вам послуги, і / або зв’язатися з GAT,
щоб допомогти вам у скасуванні неналежної плати (якщо вона була зроблена неправильно).

Чи може Служба у справах іноземців
та кордонів (SEF) в Португалії відмовити в моїй візі для проживання
якщо вони дізнаються, що у мене ВІЛ
і / або гепатит?

Ні! Нема потреби надавати будь-які медичні декларації для отримання посвідки на проживання, і дані
Національної системи охорони здоров’я не передаються SEF в цих ситуаціях.
Якщо ваш запит на проживання пов’язаний із станом здоров’я, SEF може запросити медичну декларацію.

Як здійснюється спостереження за
ВІЛ-пацієнтами в Португалії?
• Консультації проводяться в лікарні;
• Аналізи крові та консультації зазвичай проводяться кожні 6 місяців;
• Aнтиретровірусні препарати зазвичай видаються в аптеці лікарні кожні 3 місяці.
ПРИМІТКА. Період між консультаціями може змінюватися в залежності від оцінки лікаря. Якщо ви зіткнулися
з будь-якими адміністративними, соціальними та / або
економічними ситуаціями, які перешкоджають вашому
доступу або підтримці лікування, будь ласка, зв’яжіться з GAT.

Які документи необхідні для доступу
до лікування ВІЛ та вірусних
гепатитів?
Для мігрантів без документів:
У GAT необхідно надати:
• Дійсний паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
• Доказ життя з ВІЛ або вірусними гепатитами.
Якщо у вас його немає, ви можете пройти швидкий тест на ВІЛ (безкоштовно) в будь-який з наших служб;
• Документ про надання медичної допомоги,
приклади: PB4, Європейська картка медичного
страхування, інше (не обов’язково);
• податковий ідентифікаційний номер (обов’язково).
У медичних центрах необхідно подати:
• Дійсний паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
• Доказ життя з ВІЛ;
• Довідка з місця проживання, видана вашим
муніципальним центром (португальською мовою «Junta de Freguesia»), яка засвідчує ваше
проживання в Португалії протягом понад 90 днів
за адресою. Якщо у вас є документ, зазначений
в наступному пункті, вам не потрібно надавати
свідоцтво про проживання;
• Документ про надання медичної допомоги, наприклад: PB4, Європейська картка медичного
страхування, інше (не обов’язково);
• Ідентифікаційний номер платника податків.
ПРИМІТКА. Якщо у вас немає зазначених документів
або у вас виникли труднощі з їх отриманням, зверніться до GAT.

