
Анкета 

Для переселенців з України щодо можливих хвороб зі  

СНІДу/ВІЛ, гепатиту В і гепатиту C 

(тільки для особистого використання)                             

___________________________________________________________________________ 

1. Ви СНІД/ВІЛ інфіковані:                                  Ні    ТАК 

2. Маєте гепатит В:                                             Ні   ТАК 

3. Маєте гепатит С:                                             Ні   ТАК 

Якщо ви хоть на одне питання відповіли з ТАК, то звернітся будь ласка в один із 

наших центрів де вам надатуть медичне лікування:        

                   Любляна : Інфекційна клініка, вул. Яплієва 2 

                                       тел. 01 522 44 54 ел.пошта: narocanje.kibvs@kclj.si 

                   Марібор: Університетний клінічний центер Марібор 

                                     тел. 02 321 27 40 ел.пошта: infekcijska.ambulanta@ukc-mb.si 

                   Целє: Загальна лікарня Целє  

                              тел.03 423 30 08 ел.пошта: enarocanje@sb-celje.si 

                   Мурска Собота: Загальна лікарня  Мурска Собота  

                                                 тел.02 512 34 55 ел.пошта: info@sb-ms.si 

                   Ново место: Загальна лікарня  Ново место 

                                          тел. 07 391 65 82 ел.пошта: adm.infekcijski@sb-nm.si 

___________________________________________________________________________ 

Якщо ви відповіли НІ на попередні питання, то будь ласка продовжіть з 

відповіддями: 

4. Чи є можливість, що ви десь могли заразитись з вірусом ВІЛ/СНІД, гепатитом В і С?                                                

                                                               НІ        ТАК          НЕ знаю 

5. Чи хворіли ви хворобами які передаються статевим шляхом (гонорея, сифіліс,  

     хламідія, інша)?   

                                                                     Ні        ТАК           НЕ знаю                                                                                                            

6. Ви або хтось із ваших близьких перехворів туберкульозом? 

                                                                            Ні        ТАК           Не знаю 

7. Чи вводили ви ін’єкції наркотиків у своє тіло? 
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                                                                            Ні       ТАК             

8. У вас був незахищені статтеві стосунки з кількома партнерами? 

                                                                            Ні        ТАК           

9. Питання чоловікам: чи були у вас незахищені сексуальні стосунки з чоловіками?  

                                                                            Ні        ТАК           

10. Чи надаєте ви послуги сексуального характеру?  

                                                                            Ні         ТАК          

11. Вас колись згвалтували? 

                                                                            Ні         ТАК          

12. Чи перебували ви у місцях позбавлення волі?  

                                                                            Ні         ТАК           

13. Хтось з ваших близьких чи рідних має підтверджене захворювання ВІЛ/СНІД,   

      гепатит В чи гепатит С?  

                                                                            Ні         ТАК            Не знаю 

14. Вам колись робили переливання крові (трансфузію) ?    

                                                               Ні         ТАК             Не знаю                                                                

15. Чи лікували вас гемодіалізом?                                       Ні         ТАК           Не знаю 

16. Чи приймаєте ліки, які ослаблюють ваш імунітет?     Ні         ТАК           Не знаю 

17. Можливо у вас аномалічні печінкові тести?                Ні         ТАК           Не знаю 

18. Ви вагітна?                                                                       Ні         ТАК           Не знаю  

___________________________________________________________________________ 

Якщо ви на якесь питання відповіли ТАК або НЕ ЗНАЮ ми вам радимо 

протестуватись. 

Тести мжливо зробити в сімейного лікаря або на Інфекційні клінікі на 

вул.Полянський насип 58 в Любляні, вони робляться безкоштовно і анонімно. 

Приймаємо в понеділок з 12.00 - 14.00 або в Інституті трансфузійної медицини з 

подібними цетрами по всій Словенії ( http://www.ztm.si/testiranje/). 

Якщо на даний момент активно вживаєте наркотики, ви можете протестуватись в 

одному з 22 Центрів для профілактики та лікування від заборонених наркотичних 

речовин (СZOPD). Якщо у вас виникне бажання пролікуватись від наркотичної 

залежності, вам з радістью допоможуть (https://www.infodroga.si/kam-po-

nasvet/seznam-centrov-cpzopd/). 

Якщо результат тесту буде позитивним, вам нададуть медичну допомогу в будь 

якому з цих центрів. 
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