
Матеріали тренінгу

Доступ до безоплатної правової 
допомоги представникам вразливих до 

ВІЛ груп населення



І. Вступ до тренінгу
• Цільова аудиторія - люди, які живуть з ВІЛ; люди, які живуть з 

вірусними гепатитами, секс-працівники/секс-працівниці; люди, 
які живуть з туберкульозом.

• Загальне розуміння про вразливі до ВІЛ групи. Шляхи передачі 
ВІЛ інфекції. Стереотипи. 

• Збереження здоров’я адвоката.

• Культура комунікації. Глосарій. Слова-тригери.
20 хвилин



Приклади толерантної лексики

30 хвилин

Обговорення



«Міф чи правда?»
Інтерактивна робота з аудиторією

10 хвилин



Рудольф Нурієв
Офра Хаза
Айзек Азімов

Макгахо Мандела
Кончита Вурст

Томмі Моррісон

10 хвилин



Стигматизація
нормативна база

Дискримінація
20 хвилин



Нормативно визначені вразливі групи 
населення

Наказ МОЗ України від 08.02.2013 № 104:

1. Споживачі ін’єкційних наркотиків.
2. Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду.
3. Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками.
4. Статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків.
5. Клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду.
6. Статеві партнери чоловіків, які практикують секс з чоловіками.

5 хвилин



Перелік груп підвищеного ризику захворювання 
на туберкульоз 

Наказ МОЗ України від 15.05.2014  № 327: 
1. ВІЛ-інфіковані особи.
2. Особи, які контактують з хворими на туберкульоз (сімейні чи 

професійні контакти).
3. Особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету.
4. Курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики.
5. Іммігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на 

туберкульоз.
6. Особи, що перебувають за межею бідності, безробітні.
7. Особи без визначеного місця проживання.
8. Пацієнти психіатричних закладів.
9. Затримані та особи, які перебувають під вартою 5хвилин



Важливо
1. Безпечне контактування при комунікації 
2. З’ясувати медичний статус клієнта (стан здоров’я): 

опитування документально та інші способи
3. Вимагати належних умов для проведення 

конфіденційного побачення
4. …
5. …

20 хвилин



Як адвокату
організувати роботу 
• Зрозумійте власні упередження
• Не намагайтесь «вивести на чисту воду»
• Якщо клієнт не визнає проблему залежності, приймайте це, працюючи 

з наслідками
• Будьте послідовні, передбачувані, відверті
• Намагайтесь побудувати довіру (за один раз  можливо не вдасться)
• Відмічайте суперечності (між тим, що  говорить і що робить; між 

двома твердженнями, тощо)
• Коли встановлена довіра, використовуйте конфронтацію
• Застосовуйте підхід «баланс рішень» (що, якщо)

30 хвилин



Невербальна комунікація

10 хвилин



Конфіденційне побачення з клієнтом

Алгоритм дій адвоката під час захисту 
клієнта, якому потрібен медичний догляд

інтерактив

20 хвилин



Конфіденційне побачення з клієнтом

Модерована
дискусія 20 хвилин



З якою метою проводиться освідування?

30 хвилин



Яким чином проводити освідування?

1. Практична вправа для учасників – «Синці»

• збереження етичних норм: гендерна відповідність
• фотографування закритих ділянок тіла лише за 

участі фахівця та особою однієї статі

30 хвилин



Яким чином проводити освідування?

Правила фіксації тілесних ушкоджень:…

20 хвилин



Робота з кейсами

45 хвилин
15 хвилин: групова робота

30 хвилин: презентації і обговорення



Кейс 1. Люди, які живуть з ВІЛ 

Фабула (уривок фабули):

…Під час зустрічі з клієнтом адвокат помітив, що ньому є свіжі рани
від порізів, на зап’ястях сліди від кайданок. Під час конфіденційного
побачення клієнт повідомив, що він має ВІЛ-позитивний статус…

Завдання: записати на фліпчарті алгоритм дій, які має вчинити адвокат.



Кейс 2. Секс-працівники

Фабула (уривок фабули):

…06.07.2019р. о 23год.00хв. секс-працівника затримано в порядку ст.208 КПК
України під час проведення контролю за злочином...

Завдання: записати на фліпчарті алгоритм дій, які має вчинити адвокат.



Кейс 3. Люди, які живуть з вірусними 
гепатитами

Фабула (уривок фабули):

…Протокол про затримання слідчий ще не складав.
На момент прибуття адвоката клієнт…, говорив про біль в животі
та розлад травлення, шкіра мала жовтушний колір….

Завдання: записати на фліпчарті алгоритм дій, які має вчинити
адвокат.



Кейс 4. Люди, які живуть з туберкульозом 
Фабула (уривок фабули):

… При конфіденційному побачення повідомив про туберкульоз 
(відкрита форма) та перебуває на лікування в тубдиспансері…

Завдання: записати на фліпчарті алгоритм дій, які має вчинити
адвокат.



Отримання медичної інформації 
адвокатом

10 хвилин

Міні-лекція



Як отримати медичну інформацію?

15 хвилин



Можливі ризики відмови

10 хвилин



Дії адвоката в разі отримання відмови в 
наданні медичної інформації про клієнта

5 хвилин



Запит на доступ до персональних даних

5 хвилин



Практичні поради

5 хвилин


