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«Вихід Є», Полтавська обласна благодійна організація

«Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», Всеукраїнська благодійна 
організація, Полтавське обласне відділення

«Громадське здоров’я», Полтавський обласний благодійний фонд

«Клуб «Квітень», Громадська організація

«Коло тебе», Полтавська міська організація творчої молоді

«Модулор», Реабілітаційний центр громадської організації «Клуб «Квітень»
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Полтавський обласний Центр соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді

Полтавський районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Приймальник-розподільник для дітей, підпорядкований ГУМВС України                      
в Полтавській області

«Світло надії», Полтавська благодійна асоціація

Товариство Червоного Хреста України, Полтавське обласне відділення
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Міські лікарні

Комунальна Лубенська центральна міська лікарня

Полтавська дитяча міська клінічна лікарня

Обласні лікарні

«Клініка дружня до молоді», Відділення медичної допомоги підліткам та молоді, 
Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня

Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня

Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер

Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер

Полтавський обласний наркологічний диспансер

Полтавський обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом
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Районні лікарні

Великобагачанська центральна районна лікарня

Гадяцька центральна районна лікарня

Глобинська центральна районна лікарня

Гребінківська центральна районна лікарня

Диканська центральна районна лікарня

Зіньківська центральна районна лікарня

Карлівська центральна районна лікарня

Кобеляцька центральна районна лікарня

Козельщинська центральна районна лікарня

Котелевська центральна районна лікарня

Кременчуцька центральна районна лікарня

Лохвицька центральна районна лікарня

Машівська центральна районна лікарня

Миргородська центральна районна лікарня

Новосанжарська центральна районна лікарня

Оржицька центральна районна лікарня

Пирятинська центральна районна лікарня

Решетилівська центральна районна лікарня

Семенівська центральна районна лікарня

Хорольська центральна районна лікарня

Чорнухинська центральна районна лікарня

Чутівська центральна районна лікарня

Шишацька центральна районна лікарня
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ТА АБРЕВІАТУР

AFEW

АРТ

ВІЛ

ДБСТ

ДКТ

ДО

ЖСБ

ЗПТ

ЗШ

ІПСШ

ЛЖВС

НУО

ПАР

СІН

СЖО

СНІД

ССД

ТБ

ЦСССДМ

ЧСЧ

СніД Фонд Схід-Захід (AIDS Foundation East-West – AFEW)

Антиретровірусна терапія

вірус імунодефіциту людини

Дитячий будинок сімейного типу

До- та післятестове консультування

Державні організації

Жінки секс-бізнесу

Замісна підтримуюча терапія

Зменшення шкоди

інфекції, що передаються статевим шляхом

Люди, які живуть з віЛ/СніД

неурядові організації

Психоактивні речовини

Споживачі ін’єкційних наркотиків

Складні життєві обставини

Синдром набутого імунодефіциту

Служба у справах дітей

Туберкульоз

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Чоловіки, які практикують секс з чоловіками



ВСТУПНЕ СЛОВО

Колего!
 Перед Вами – не просто зібрання контактів у вашому місті. Це – інфор-

мація про людей та колективи, які, як і Ви, працюють для надання допомоги тим, 
хто опинився у складних життєвих обставинах. 

 Мета довідника – сприяти налагодженню партнерської взаємодії між дер-
жавними та недержавними організаціями, фондами та установами і тим самим під-
вищити рівень життя наших клієнтів. Уся інформація, представлена в довіднику, 
була надана безпосередньо працівниками описаних нами організацій. Звичайно, 
якісь важливі контакти чи факти могли бути не включені, проте ми намагались 
максимально чітко і в повному обсязі відобразити на цих сторінках все, чим поді-
лились з нами наші колеги. 

 Як користуватися довідником? Структура його дуже проста: всі організації 
розташовано в алфавітному порядку, в окрему групу виділені медичні установи. В 
кінці довідника Ви зможете знайти предметний покажчик за послугами. Для зруч-
ності всі послуги були розділені на такі групи: соціально-психологічні, медичні, 
юридичні, проживання, харчування, гуманітарна допомога, навчання дітей, спеці-
алістів та ін. Ви також можете ознайомитись з проектами та напрямками роботи, 
які на даний час реалізують наші колеги. Якщо Вам відомо більше інформації про 
діяльність організацій та установ, Ви можете зазначити інформацію про це у но-
татках. Сподіваємось, ця інформація допоможе Вам знайти нові можливості для 
вирішення проблем Ваших клієнтів. 

  
Бажаємо Вам приємного і зрозумілого прочитання,

з легкістю знаходити те, що шукаєте!
Колектив «СНІД Фонду Схід-Захід» 
































































































