
details of your HIV positive diagnosis (including the
date of the diagnosis)

a list of your current (and any previous) HIV
medications

the results of your last 3 blood tests (CD4 counts
and Viral Load tests), if possible

HIV clinic staff will need official medical documents
from your current HIV clinic, doctor, or consultant with

the following information:

 
 

STEP BY STEP

We advise you to bring at least 12 weeks supply of your
HIV medication to Ireland. This is to ensure you have

enough medication while you wait for an appointment
at the HIV clinic

How to access HIV Treatment
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2

1

HIV medication and care is available free of charge in
Ireland. Your legal status does not affect this (e.g.

refugees or asylum seekers)

Call the staff at the Sexual Health Centre (021 4276672)  
who can link you with the HIV Clinic at Cork University

Hospital (CUH).

COMING TO CORK/KERRY?

4
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HIV Clinic is currently located at St. Catherine's in Cork

University Hospital (CUH). Staff at the Sexual Health
Centre will help to set up an appointment or you can

call direct on 021-4922795

6
Free counselling and other supports are available at the
Sexual Health Centre for people living with or affected

by HIV
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 1.Прац�вникам ВІЛ-кл�н�ки знадобляться оф�ц�йн�
медичн� документи в�д вашої поточної ВІЛ-кл�н�ки,

л�каря або консультанта з такою �нформац�єю:
·Детал� вашого ВІЛ-позитивного д�агнозу

(включаючи дату д�агнозу)
·Список ваших поточних (� будь-яких попередн�х)

л�к�в в�д ВІЛ
Результати ваших останн�х 3 анал�з�в кров�

(к�льк�сть CD4-кл�тин � тести на в�русне
навантаження), якщо це можливо

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

Рекомендуємо взяти з собою в Ірланд�ю
принаймн� 12-тижневий запас л�к�в в�д ВІЛ. Це

потр�бно для того, щоб у вас було достатньо л�к�в,
поки ви оч�куєте на прийом у ВІЛ-кл�н�ц�

Як отримати доступ до лікування ВІЛ?
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 Л�ки та л�кування ВІЛ доступн� безкоштовно в
Ірланд�ї. Ваш правовий статус не впливає на це

(наприклад, якщо ви б�женц� або особи, що
шукають притулок)

 Зателефонуйте прац�вникам Центру сексуального
здоров’я (021 4276672), як� можуть зв’язати вас �з
ВІЛ-кл�н�кою в ун�верситетськ�й л�карн� Корка

ЗБИРАЄТЕСЬ  ДО  КОРКУ/КЕРРІ?
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5

ВІЛ-кл�н�ка нараз� розташована в ун�верситетськ�й
л�карн� Св. Катерини в Корку. Прац�вники Центру
сексуального здоров’я допоможуть записатися на

прийом або ви можете зателефонувати
безпосередньо за номером 021-4922795

6
Безкоштовн� консультац�ї та �нш� види п�дтримки

доступн� в Центр� сексуального здоров'я для
людей, як� живуть з ВІЛ або постраждали в�д ВІЛ
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