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Utilize esta página para eventuais notas que lhe possam ser úteis mais tarde
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INTRODUÇÃO
Este folheto destina-se a pessoas recém-diagnosticadas como seropositivas
(que vivem com o vírus da imunodeficiência humana (VIH)) e residentes em
Birmingham, assim como aos seus parceiros, familiares, amigos e
prestadores de cuidados.
Aprender a viver com o VIH é aprender a viver com um problema de saúde.
Ser diagnosticado como seropositivo pode ser uma experiência difícil em
qualquer momento e que afecta as pessoas de maneiras diferentes. Muitas
pessoas descobriram que uma das formas de aprender a viver com o VIH é
recebendo os cuidados e apoio de outras pessoas, quer sejam profissionais
ou os que têm uma experiência pessoal, por exemplo, os que vivem com
uma pessoa infectada pelo VIH ou que têm um amigo, familiar ou outra
pessoa seropositiva.
Este folheto contém informação sobre as pessoas e serviços situados em
Birmingham (e sobre as linhas telefónicas a nível nacional) capazes de
oferecer apoio a fim de facilitar a vida da pessoas afectadas pelo VIH,
responder a perguntas e dar mais informação. Viver com o VIH significa viver
com um conjunto de escolhas novas: escolhas de saúde, de bem-estar e de
futuro. Este folheto visa portanto ajudá-lo a encontrar as pessoas que serão
capazes de lhe proporcionar mais informação sobre estas escolhas.
Este folheto é também uma forma de lhe mostrar que não está só.
Outro folheto útil intitulado “Signposting for Services” (Sinalização dos
Serviços) oferece toda uma variedade de serviços e informações que incluem
os serviços neste folheto e serviços adicionais em Birmingham. O folheto
encontra-se disponível em clínicas e agências que figuram na lista.
NB: Todas as agências listadas publicam os seus próprios folhetos sobre os
serviços específicos que lhe oferecerão mais pormenores e informação.
Se desejar apresentar os seus comentários sobre o apoio e os serviços que
recebeu, queira transmiti-los por e-mail à Equipa VIH pela morada
schht@birmingham.gov.uk (esta morada de acesso confidencial destina-se às
pessoas seropositivas, aos seus prestadores de cuidados e às suas famílias)
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ENFERMEIROS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS
Enfermeiros clínicos especializados que trabalham nos centros comunitários HIV (CNS)
Eles podem aconselhá-lo e discutir todos os aspectos relativos aos seus
cuidados e ao seu tratamento.
Eles podem também encaminhar as pessoas para os serviços apropriados e
visitar as que não se podem deslocar ou não têm acesso a um centro de
tratamento ou a uma clínica.
Os enfermeiros especializados baseados nas clínicas de tratamento abaixo
mencionadas poderão aconselhá-lo:
Selly Oak Hospital Out Patients’ Clinic
Contacto: Claire Tweedale Tel: 0121 627 1627 X 53170
Hawthorn House, Heartlands Hospital
Contacto: Lorraine Lewis Tel: 0121 424 0980 / 078144 72893
Paediatric Clinic, Hawthorn Heartlands
Contacto: Yvonne Heath Tel: 07976 650598

TERAPIAS COMPLEMENTARES
Existem diversas terapias e serviços de apoio (reflexologia, aromaterapia,
reiki, acupunctura e outros) disponíveis mediante marcação:
Freshwinds
Prospect Hall, 12 College Walk, Selly Oak, Birmingham, B29 6LE
Contacto: Dr. Lee e Dr. Shah para mais informação / inscrição
Tel: 0121 415 6670
(Terapias disponíveis gratuitamente)
Os tratamentos de aromaterapia, reflexologia e massagem indiana da
cabeça podem também ser proporcionados por terapeutas privados:
Jane Munro
York Road, Kings Heath, B14 Tel: 0121 444 0803
Terá que marcar a sua sessão directamente com o terapeuta, que confirmará
a tarifa progressiva aplicada.
Judith Wright
The Grosvenor Centre, Handsworth Wood, B21 Tel: 0121 523 0033
As terapias disponíveis são a aromaterapia, a massagem terapêutica
correctiva e a reflexologia. Telefone a Judith para efectuar a marcação e
confirmar a tarifa progressiva aplicada.
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ABplus
29 – 30 Lower Essex Street, Birmingham B5
As pessoas afectadas por VIH, os seus parceiros e prestadores de cuidados
podem beneficiar das terapias oferecidas às quintas e sextas-feiras.
Telefone à Abplus para marcar uma sessão, pelo tel. 0121 622 6471
(Aberto de segunda a sexta, das 10h00 às 16h00)

ACONSELHAMENTO
Os Conselheiros de Saúde oferecem aconselhamento antes e depois do teste
sobre questões relacionadas com o seu diagnóstico. De vez em quando,
outros problemas surgem na sua vida e, como se diz, “falar faz bem”. Se
necessitar de um conselheiro para outras questões particulares, a sua
assistente social ou a agência da sua escolha podem encaminhá-lo para um
serviço de aconselhamento se não houver um conselheiro disponível na
esfera dos seus serviços.
HGL (Healthy Gay Life) (Prevenção da transmissão do VIH para gays e
bissexuais). Esta organização oferece também um serviço de
aconselhamento.
Queira contactar Debbie Maiden, responsável pelo Aconselhamento, pelo
telefone 0121 440 1085.

Terrence Higgins Trust
O Terrence Higgins Trust oferece aconselhamento a pessoas que vivem com
o VIH, a pessoas afectadas pelo VIH e a indivíduos em risco de infecção pelo
VIH em toda a região de Midlands.
Oferecemos aconselhamento em francês e em inglês.
Muitos dos nossos conselheiros provêm das nossas principais comunidades
de utilizadores do serviço, incluindo homens gay, comunidades africanas e
pessoas que vivem com o VIH.
Para falar com um conselheiro, telefone para o 0121 694 6440.

DIETÉTICA E NUTRIÇÃO
Estão disponíveis nutricionistas para aconselhar e apoiar em questões
relacionadas com aumento de peso, perda de peso e manutenção de um
regime alimentar saudável e bem equilibrado. Estes profissionais estão
disponíveis nas seguintes clínicas de tratamento de Birmingham:
Selly Oak Hospital
Para marcar uma consulta, tel: 0121 627 8544
Heartlands Hospital, Hawthorn House
Para marcar uma consulta, tel: 0121 424 2360 (linha directa)
Haemophilia Unit, Queen Elizabeth Hospital
Tel: 0121 627 2353 (linha directa para o centro)
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Para receber outros folhetos de informação sobre dietética e nutrição, queira
contactar o Terrence Higgins Trust. Tel: 0121 694 6440.
Morada: Unit G7, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL.

CENTROS DE ACOLHIMENTO
ABplus
É um centro de acolhimento em Birmingham para pessoas seropositivas e os
respectivos parceiros e prestadores de cuidados.
As pessoas que vivem fora de Birmingham são também bem-vindas. O centro
é gerido por voluntários e oferece diversas actividades, espaço para
conversas confidenciais e para lhes permitir conhecer outras pessoas
seropositivas e os seus parceiros ou prestadores de cuidados.
Contacto: Gestor do Centro
29 – 30 Lower Essex Street, Birmingham B5
Tel: 0121 622 6471 Aberto de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 16h00
O ABplus organiza também sessões de informação e entreajuda mútua para
pessoas recém-diagnosticadas. Estas sessões têm lugar duas vezes por ano
em quatro sábados de Abril e Setembro. Para mais informação ou para
reservar um lugar, queira contactar o centro.
Healthy Gay Life (HGL)
Projecto de promoção da saúde sexual para homens gays e bissexuais.
Aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00. Linha de assistência:
0121 446 6161.
Serviços de Acolhimento HGL disponíveis em 146 Bromsgrove Street (off
Hurst Street):
Connexions Drop In Service (Serviço de acolhimento) (para os jovens dos 13
aos 19 anos pertencentes à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e
transgéneros), à terça-feira, das 13h30 às 16h30.
Gay and Bisexual Men’s Drop in Service (Serviço de acolhimento para homens
gays e bissexuais), à terça-feira, das 16h30 às 18h30, e à sexta-feira, das
14h30 às 18h30.
LGBT – Rede de entreajuda para alcoólicos
Se é parceiro ou amigo de uma lésbica, um gay ou um transgénero e pensa
que essa pessoa sofre de um problema de alcoolismo, e deseja ajudá-lo a
fazer face a estes problemas, o grupo reúne-se todas as primeiras terçasfeiras do mês, das 19h30 às 21h00 em:
Centre 146, 146 Bromsgrove St, B5 6RG.
Para mais informação, queira telefonar para o 0121 440 6161 ou enviar um
e-mail para: lgbt@yahoo.co.uk
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TROCA DE DROGAS/SERINGAS
Existem vários centros de acolhimento/centros de saúde de acesso livre:
Mary Street Centre, B12
Segunda-feira 09h00 – 19h30
Terça – Quinta-feira 09h00 – 17h00
Sexta-feira 09h00 – 16h00
Tel: 0121 440 4444
Slade Road Centre, B23
Segunda – Quinta-feira 12h00 – 15h30
Tel: 0121 685 6400
Birmingham Drugline, B4
Segunda, Terça, Quarta e Sexta-feira 09h30 – 17h30
Quinta-feira 09h30 – 20h00
Tel: 0121 632 6363
Azaadi Community Drug Team, B8
Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira 09h00 – 17h00
Quarta-feira 09h00 – 20h00
Tel: 0121 685 7777
Além do programa de troca de seringas, estas agências oferecem também
informação sobre “sexo mais seguro” (práticas sexuais de menor risco) e
utilização mais segura de drogas/substâncias estupefacientes ou
psicotrópicas, assim como aconselhamento e apoio.
Addictive Behaviours Centre, B18
Apoio e aconselhamento disponíveis para os utilizadores de substâncias
estupefacientes ou psicotrópicas (incluindo o álcool) e também para os
toxicómanos que vivem com o VIH e outros vírus transportados pelo sangue,
tais como o vírus da hepatitis B e C. Para mais informação, contacte a equipa
pelo tel. 0121 685 6180

EMPREGO
Em caso de preocupações relativas ao seu trabalho, ou ao início de um
emprego, solicite um folheto informativo ao Terrence Higgins Trust. Estão
também disponíveis no seu Jobcentre Plus (centro de emprego inglês) local
conselheiros sobre o emprego de pessoas com deficiência. Procure JobCentre
Plus na secção de empresas da sua lista telefónica.
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MÉDICOS DE FAMÍLIA
Algumas pessoas seropositivas não se sentem muito à vontade para falar do
assunto com o seu médico de família. Se estiver a tomar medicação anti-VIH,
é perigoso não o declarar ao seu médico se este tiver que lhe receitar outros
medicamentos. Mesmo que não esteja a tomar medicação anti-VIH, a
seropositividade pode afectar a saúde mental das pessoas. É pois melhor
armar-se de coragem e contar ao seu médico de família ou então encontrar
outro médico com quem possa falar sobre isto. Se encontrar dificuldades,
discuta o assunto com o seu enfermeiro clínico de VIH, o seu conselheiro de
saúde ou um enfermeiro clínico especializado nos centros comunitários de
VIH que poderão encaminhá-lo para um médico apropriado na sua área.
Se acaba de chegar a Birmingham, ou se mudou recentemente de residência
a nível local, poderá solicitar uma lista dos consultórios médicos locais aos
Birmingham Primary Care Services
Tel: 0845 1111200
NB – Os médicos de família de Birmingham recebem uma formação especial
para os sensibilizar para o VIH e para os informar sobre os tratamentos e
trabalham em colaboração com os especialistas.
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CONSELHEIROS DE SAÚDE
Os conselheiros de saúde trabalham nas clínicas e nos centros de
tratamentos e falarão consigo antes e depois do seu teste de VIH (estas
sessões chamam-se de “aconselhamento pré e pós-teste) para discutir
consigo as implicações do teste de VIH e do resultado posterior. Eles
continuarão a atendê-lo na clínica de tratamento e a aconselhá-lo, e ao seu
parceiro ou parceira, sobre práticas sexuais mais seguras e questões da
vossa relação. Dados de contacto:
Heartlands Hospital, Hawthorn House
Tel: 0121 424 1366 / 0121 424 1316 / 0121 424 3213
Whittal Street Clinic
Tel: 0121 237 5700

LINHAS DE AJUDA
African AIDS Helpline (Linha de ajuda africana sobre a SIDA)
Terça – Sexta-feira – 14h00 – 19h00 Tel: 0800 0967 500
Jewish AIDS Trust (Fundação judaica de luta contra a SIDA)
Segunda – Quinta-feira 09h30 – 17h00, Sexta-feira 09h30 – 15h00
Tel: 020 8200 0369
Naz Project London (Projecto Naz, Londres)
Um serviço de apoio para pessoas seropositivas do sudeste asiático, Médio
Oriente, África, América Latina e outros grupos excluídos
Segunda – Quarta-feira 09h30 – 17h30
Quinta-feira 09h30 – 20h30, Sexta-feira 09h30 – 17h30pm
Tel: 020 8741 1879
Sexual Health Line (Linha de saúde sexual)
(24 horas. Segunda-feira - Domingo) Linha verde: 0800 567 123
Shelterline (Linha de ajuda sobre alojamento)
A Shelter proporciona um serviço de aconselhamento telefónico gratuito a
nível nacional, atendido por conselheiros com formação em matéria de
alojamento.
Aconselhamento diverso, desde falta de alojamento até atrasos nas
prestações do empréstimo para compra de casa.
As linhas telefónicas estão abertas 7 dias por semana, 365 dias por ano, das
08h00 às 24h00. Tel: 0808 8004444
Terrence Higgins Trust Direct
Segunda – Sexta-feira, 10h00 – 22h00
Sábado – Domingo, 10h00 – 12h00
Tel: 0845 122 200
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FÉRIAS NO ESTRANGEIRO
Se está a planear ir de férias ao estrangeiro, discuta o assunto com o seu
especialista/médico ou o seu enfermeiro clínico para que o aconselhem sobre
as injecções ou comprimidos que sejam necessários e como gerir o seu
tratamento actual durante as férias. O nutricionista clínico pode também
aconselhá-lo sobre as precauções dietéticas específicas a respeitar. É
igualmente aconselhável fazer um seguro médico especial que cubra o seu
estado médico e os seus prestadores de cuidados, no caso improvável de
adoecer enquanto estiver de férias, longe do seu país.
Estão disponíveis folhetos sobre companhias de seguros de viagem
especializadas nas clínicas e através de assistentes sociais especializados.
Pode obter informação sobre viagens ao estrangeiro, as questões jurídicas,
restrições actuais nas viagens para certos países e seguros de viagem através
da: Linha de ajuda do Terrence Higgins Trust (ver a lista dos números de
linhas de ajuda).

ALOJAMENTO
O Birmingham City Council Housing Department (Departamento de
alojamento da municipalidade de Birmingham) propõe-lhe uma entrevista
confidencial se necessitar de alugar uma casa. Este serviço pode examinar o
seu requerimento tendo em conta a prioridade médica, se aplicável,
dependendo dos seus sintomas.
Queira contactar o seu Neighbourhood Office local e/ou falar com a sua
assistente social especializada que o aconselhará.
Se não souber qual é o número do seu escritório local, o número de contacto
seguinte poderá ser-lhe útil:
Contact Birmingham
Tel: 0121 303 1111 (Conselheiros e informações de ordem geral sobre todos
os serviços municipais).
Homeless Service (serviço para desalojados) (municipalidade da cidade de
Birmingham), tel. 0121 303 7410 / 464 7600 – para pedir conselho sobre a
forma de apresentar um requerimento ou verificar o andamento do seu
requerimento de alojamento.
Adullam Homes/Adcare Project
Uma associação de habitação caritativa especializada. Esta associação
oferece habitação e apoio de qualidade a pessoas seropositivas e aos seus
prestadores de cuidados / famílias para lhes permitir manter a sua
independência. A Adullam tem também outros projectos que oferecem
alojamento a ex-reclusos e ex-toxicómanos. Este projecto Supporting People
(de apoio às pessoas) oferece também apoio aos locatários que não habitam
numa casa da Adullam, mas que são seropositivos e necessitam de apoio em
Newly Diagnosed in Birmingham

10/17

PORTUGUESE

matéria de alojamento e para lhes permitir viver em segurança em sua casa
e aprender novas competências.
Para informação ou para marcar uma reunião:
Contacto: Adcare Project Tel: 0121 445 8024
O centro Freshwinds oferece também um programa de apoio às pessoas –
através de encaminhamento, auto-ajuda ou ajuda de profissionais – para
pessoas seropositivas que possam necessitar do auxílio acima. Para mais
pormenores, contacte Safural Giwa / Paul Roden Tel: 0121 451 6670
Shelter Housing Aid Centre (Centro de ajuda para alojamentos
protegidos), onde poderá encontrar conselhos sobre os problemas de falta de
alojamento e os empréstimos imobiliários por pagar. 191 Corporation St B4.
Tel: 0121 236 6668

SEGURO, QUESTÕES JURÍDICAS E IMIGRAÇÃO
Pode marcar uma reunião, local, no Terrence Higgins Trust
(Birmingham) para discutir questões jurídicas, de seguro, imigração e
emprego. Existe aí também uma diversidade de folhetos informativos
actualizados que pode levar consigo.
Morada: Unit G7, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL.
Terrence Higgins Trust-Lighthouse, Londres
Pode também aconselhá-lo sobre as questões acima.
Tel: 020 7831 0330 (linha de ajuda principal)
Segunda – Sexta-feira 09h00 – 18h00
CUIDADOS DE SUBSTITUIÇÃO / APOIO
Se você e/ou o seu prestador de cuidados necessitam de alguns dias para se
recuperarem num centro especializado, você poderá discutir a questão com a
sua assistente social especializada.
SEXO E RELAÇÕES ÍNTIMAS
Ser diagnosticado como portador de VIH pode por vezes dar a impressão de
que o sexo passará a ser complicado. O sexo e as relações íntimas
desempenham um papel importante na vida e não têm necessariamente que
desaparecer devido à sua seropositividade. Se tiver preocupações sobre a
manutenção das suas relações sexuais e íntimas devido ao VIH, ou se estiver
apreensivo sobre se deverá ou não contar ao seu parceiro(a) ou parceiros(as)
ou ainda se desejar saber mais sobre como cuidar da sua saúde sexual,
poderá telefonar para:
Terrence Higgins Trust Direct
Tel: 0845 122 200
Pode também falar com o seu conselheiro de saúde que trabalha na sua
clínica de tratamento – consulte a secção sobre “Conselheiros de Saúde” para
mais pormenores.
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TRABALHADORES DO SEXO
The Safe Project
Contacto: O Gestor
Morada: St. Patrick’s Centre for Community Health, Highgate Street, Highgate
B12 0YA
Tel: 0121 446 1074
O Safe Project é um projecto que visa promover a prevenção do VIH e a
saúde sexual junto das mulheres da indústria do sexo em Birmingham,
Sandwell e Walsall. Este projecto estabelece elos com as mulheres que
trabalham na indústria do sexo comercial, os seus parceiros, clientes e
pessoas próximas, assegurando um serviço individual, um serviço de equipa
e um apoio móvel junto das mulheres “da rua” e das que trabalham “fora da
rua”, em bordéis, saunas, casas de massagem e apartamentos.
Está aberto um serviço de acolhimento às segundas-feiras, das 12h30 às
17h30 e também uma clínica de saúde sexual especial aberta às segundasfeiras, das 13h30 às 17h00. As mulheres podem dirigir-se a um médico que
as aconselhará e serão submetidas a um exame completo da sua saúde
sexual. Este projecto proporciona igualmente ao seu grupo de clientes um
elemento de tratamento completo para a redução das drogas nocivas.
Contactos: Debbie Savage, responsável pela intervenção em casos de drogas
e crise. Tel: 07968 459 179
Alison Cook, assistente de saúde na comunidade, Tel: 07973 600 849

ASSISTENTES SOCIAIS ESPECIALIZADAS EM VIH
As assistentes sociais especializadas trabalham nos centros seguintes:
Equipas de Cuidados na Comunidade
Queen Elizabeth Hospital – Tel: 0121 627 2350
Heartlands Hospital – Tel: 0121 424 1622
Selly Oak Hospital – Tel: 0121 627 8677
As assistentes sociais especializadas podem avaliar as necessidades de
cuidados de todos os doentes e prestadores de cuidados que se dirigem à
respectiva clínica de tratamento
Caso não tenha acesso a uma assistente social ou não frequente uma clínica
de tratamento, pode contactar:
The HIV Team (Equipa VIH), Birmingham Social Care & Health
Tel: 0121 303 1002
O pessoal está à sua disposição para o encaminhar para os serviços
apropriados e providenciar uma avaliação, se necessário.
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GRUPOS DE APOIO
Existem vários grupos de apoio em Birmingham que se ocupam de toda uma
variedade de pessoas afectadas pelo VIH.
African Group (Grupo africano)
Este é um grupo de pessoas originárias de África, que se reúne todos os
meses para partilhar as suas experiências e para se apoiar mutuamente,
participando em actividades e debates. Um grupo francófono composto por
pessoas de comunidades de língua francesa reúne-se também regularmente.
Terrence Higgins Trust (Escritório de Birmingham),
Unit G7, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B29 6LE.
Tel: 0121 694 6440
African Community Council (Conselho das comunidades africanas) para
informações sobre a Região
Informação, apoio e auto-ajuda sobre toda uma variedade de problemas de
saúde (incluindo o VIH/SIDA) destinados a pessoas originárias de países
africanos. Contacto: Dr. Deng e Daisy Sawanhu-Marere Tel: 0121 415 6670
Asian Support Group (Grupo de apoio asiático) - SAATHI
Grupo social e de apoio destinado a todos os gays, lésbicas e bissexuais do
sul da Ásia. O grupo reúne-se todos os segundos e quartos domingos do
mês. As pessoas com VIH são bem-vindas.
Para mais pormenores, contacte: Healthy Gay Life Tel: 0121 440 6161
Cd4 Community Online Support Group (Grupo de apoio on-line para a
comunidade dos seropositivos)
Um novo grupo de apoio on-line para pessoas diagnosticadas com o VIH na
região de West Midlands. Para se tornar membro, visite:
http://groups.msn.com/CD4CommunitySupportGroup – e siga as instruções
para se associar.
Healthy Gay Life – Married Men’s Support Group (Vida Saudável para os
gays – Grupo de apoio para homens casados)
Apoio para homens casados, homens em relações com mulheres e homens
bissexuais. Para mais informação, queira contactar:
Healthy Gay Life Tel: 0121 440 6161
Outreach Support Volunteers (Voluntários participantes num programa
de apoio)
Este é um serviço em que voluntários que receberam formação podem
oferecer apoio prático e psicológico a curto prazo a pessoas afectadas pelo
VIH. O apoio é limitado a três meses, mas pode ser prolongado em
circunstâncias especiais, mediante acordo com o Terrence Higgins Trust. Para
ser encaminhado para este serviço, queira contactar o Terrence Higgins Trust
pelo tel. 0121 694 6440
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GRUPOS DE APOIO (Continuação)
Parents and Toddlers Group (Grupo de pais e crianças)
Para pessoas afectadas pelo VIH que têm crianças pequenas.
Por favor contacte o Terrence Higgins Trust (Birmingham) para mais
pormenores, pelo tel. 0121 694 6440
Parents’ Support Group at Freshwinds (Grupo de apoio para pais, do
Freshwinds)
Um grupo de apoio para pais de crianças inscritas no Freshwinds que vivem
com problemas de saúde susceptíveis de ameaçar ou reduzir a sua duração
de vida (em particular o VIH). O grupo reúne-se mensalmente no Freshwinds
e inclui actividades de apoio, eventos sociais, workshops, etc.
Contacto: Dr. Shah
Tel: 0121 415 6670
Positive Gay Men (Homens gays seropositivos)
Um grupo de apoio que se reúne às quartas-feiras, a partir das 18h00, no
ABplus – eventos e actividades. Para mais informação sobre este grupo,
assim como sobre outras actividades e outros grupos de apoio organizados
ao longo de todo o ano, telefone para o centro.
Tel: 0121 622 6471 – ABplus, 29-30 Lower Essex Street, Birmingham, B5
Positive Support (Apoio para seropositivos)
Grupo organizado por seropositivos para seropositivos. Reúne-se todas as
segundas terças-feiras do mês (18h30 – 20h30) no Freshwinds Centre
Para mais informações, contacte: Paul Roden
Tel: 0121 415 6670
Positive Women (Mulheres seropositivas)
Um grupo chamado EVE no qual as mulheres seropositivas podem reunir-se
mensalmente para se apoiarem mutuamente e aceder a aconselhamento e
informação.
Queira contactar o Abplus pelo tel.: 0121 622 6471
The Rangers Group (Grupo Rangers)
Para jovens dos 5 aos 16 anos
O grupo Rangers reúne-se uma vez por mês. São planeadas excursões e
actividades ao longo de todo o ano. É também oferecido apoio individual de
informação e aconselhamento, que podem ser partilhados pelos jovens e as
suas famílias. O grupo reúne-se na Barnardo’s
Contacto: Lois Robinson
Tel: 0121 212 2855
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NOVOS GRUPOS
Heterosexual Men’s Group (Grupo de homens heterossexuais)
Aberto a todos os homens heterossexuais residentes em Birmingham que
desejem conhecer outras pessoas e conviver em saídas sociais.
Contacte Ben pelo: 0121 622 6471, no ABplus
Long-Term Non-Progressors Group (Grupo de progressores lentos)
Aberto a todas as pessoas seropositivas que experimentam os problemas
particulares e o stress que esta situação pode trazer. Este grupo proporciona
a oportunidade de conhecer outras pessoas com casos similares.
Writers Group (Grupo de escritores)
Uma oportunidade para se associar a outras pessoas para apreciar o conforto
que a escrita pode trazer. Algumas pessoas afectadas pelo VIH têm
descoberto que expressar os seus pensamentos por escrito pode ser
extremamente compensador. Você pode partilhar ou não com as outras
pessoas aquilo que escrever.
Contacte Kelvin pelo 0121 622 6471 no ABplus

CENTROS DE TRATAMENTO
Há três clínicas de tratamento principais em Birmingham:
Birmingham Heartlands & Solihull NHS Trust
Contacto: Maxine Owen (Enfermeira clínica especializada)
Morada: Heartlands Hospital, Hawthorn House, Bordesley Green East,
Birmingham B9 5SS
Tel: 0121 424 3359 ou 0121 424 0361
Birmingham University Hospital NHS Trust
Contacto: Trudie Potts (Enfermeira chefe especializada em HIV)
Morada: Selly Oak Hospital, Raddlebarn Road, Selly Oak,
Birmingham B29 6JD
Tel: 0121 627 1627 X 53170
West Midlands Regional Haemophilia Unit
Contacto: Tracey Dunkley (Enfermeira chefe do centro de hemofilia)
Morada: Queen Elizabeth Hospital, Edgbaston, Birmingham. B15 2TH
Tel: 0121 627 2353
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WEBSITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.aidsmap.com (Informação e acesso a questões relacionadas com o
VIH e a SIDA em todo o mundo)
www.terrence higgins trust.org.uk
www.abplus.org
www.freshwinds.org.uk
www.mayisha.com
www.nhsdirect.uk (Conselhos e informações de saúde de natureza geral)
www.blackliners.org (Conselhos e informação sobre VIH/SIDA e saúde
sexual para pessoas da África, Ásia e Caraíbas)
www.carers.org.uk (Conselhos e informação para prestadores de cuidados
proporcionados pelo The Princess Royal Trust for Carers)
www.steps2health.org.uk (Sítio de avaliação dos riscos do VIH para os
africanos)

Pode reservar o acesso à internet em:
• ABplus
• Terrence Higgins Trust
• Freshwinds.

BENEFÍCIOS/FINANÇAS
Para se aconselhar sobre rendimentos, benefícios da assistência social e
gestão de dívidas, temos à sua disposição especialistas em benefícios para as
pessoas seropositivas e questões relacionadas em:
Citizen’s Advice Bureau
Contacto: Neil McAuley
Morada: Birmingham CAB Service, HIV Unit, 695 Bristol Road South,
Northfield B31 2JT
Tel: 0121 258 5015
Ele realiza sessões de aconselhamento, de manhã, em:
Freshwinds às Quartas-feiras
ABplus às Segundas-feiras
Tel: 0121 415 6670
Tel: 0121 622 6471
Para fazer uma marcação, telefone para os números de contacto indicados.
Terrence Higgins Trust (Birmingham)
Contacto: Ben Watson (Conselheiro de direitos a assistência social)
Tel: 0121 694 6440
Debt Advice Team (Equipa de aconselhamento para problemas de
dívidas) (Birmingham)
Para consultas sobre como gerir dívidas confidencialmente, queira telefonar
a: Chris Connors
Tel: 0121 303 2087, telefone directamente ou peça à sua assistente social ou
funcionário de apoio que o encaminhe para este serviço.
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Patrocinado e publicado com a amável assistência de:
Todos os serviços / agências estatutárias e voluntárias mencionados neste folheto

Estes folhetos encontram-se também disponíveis nas seguintes
línguas: árabe, francês, lingala, somali e swahili e podem ser
solicitados a:
Equipa HIV, Clínicas de tratamento e agências de apoio a pessoas
com VIH, Abplus, Adullam Homes, Barnardo’s, Freshwinds e
Terrence Higgins Trust

Publicado com o apoio de:
BIRMINGHAM SPECIALISED SERVICES (NHS)
Adults & Communities Directorate

Birmingham
Março de 2006
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