КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНУ
ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ

Для осіб, які покинули Україну
згідно Директиви ЄС про тимчасовий захист

Ukrainska

Медична допомога у Кроноберзі

Усі діти та молодь віком до 18 років мають право на медичну
та стоматологічну допомогу. Біженці з України, яким
виповнилося 18 років, мають право на невідкладну допомогу, і
таку, яка не може чекати.
Діти мають право на безкоштовну стоматологічну допомогу
до досягнення ними 18 років включно. З 18 років і до 23 років
включно вони отримують невідкладну стоматологічну
допомогу безкоштовно. Після 23 років ви можете отримати
невідкладну стоматологічну допомогу. Один візит коштує 50
шведських крон.
Завжди вирішує медичний персонал, яка допомога
надаватиметься.

Ви повинні пред'явити посвідчення
особи, коли звертаєтесь за допомогою
Вам потрібно пред’явити посвідчення особи або паспорт,
коли ви звертаєтесь за медичною допомогою. Це також
можна зробити за допомогою картки LMA або карти дозволу
на проживання (UT card) від Міграційного управління Швеції.
LMA – це закон «Про прийом шукачів притулку». Картка
LMA – це пластикова картка з вашою фотографією, яка
свідчить про те, що ви є шукачем притулку.
Якщо ви не встигли отримати картку LMA або картку дозволу
на проживання, ви повинні показати квитанцію про подану
заяву на притулок.

Приходьте вчасно на замовлений візит

Акушерський догляд та контрацепція
Ви маєте право на безкоштовний догляд за вагітністю та
пологами, догляду за вагітними та післяпологовий догляд.
Вагітна жінка повинна звернутися до центру охорони здоров'я
матері. Вагітні жінки проходять регулярні огляди, інформацію
та допомогу перед пологами. Щоб отримати поради щодо
контрацепції та засобів контрацепції, вам слід звернутися до
акушерок у акушерському центрі.
Якщо ви живете в західних частинах округу, наприклад в
Юнгбі, Ельмзульт або Маркарід, телефонуйте за номером
0372-58 52 62 у будні між 08:00 та 16:00.
Якщо ви живете у східних частинах округу, наприклад, Векшо,
Роттне, Алвеста, Лессебо, Тінгсрід, Оседа або Ленховда,
телефонуйте за номером 0470-58 76 65 у будні з 08:00 до
16:00.

Аборт
Відповідно до шведського законодавства, жінка сама вирішує,
хоче вона робити аборт чи ні. Аборт можна зробити не
пізніше 18 тижня. Зверніться до клініки абортів для
отримання консультації. 0470-58 32 39.

Охорона здоров’я дітей у Центрі здоров’я дітей
Діти віком від 0 до 6 років мають право на регулярні
безкоштовні медичні огляди та щеплення у Центрі охорони
здоров’я дітей, BVC. Ви звертаєтесь до районної поліклініки.

Коли дитина йде до школи, відповідальність бере на себе
шкільний центр здоров’я учнів.

Медсестра робить оцінку
Часто саме медсестра робить оцінку, чи потребуєте ви догляду
та який персонал повинен його надавати.

Медичний огляд
Усім біженцям пропонується безкоштовний добровільний
медичний огляд та вакцинація, серед іншого, проти ковід-19.
Щоб записатися на прийом, телефонуйте за номером 0470-52
39 00 або надсилайте листа електронною поштою на
samordning@kronoberg.se

Скільки коштує медична допомога
Звернення за медичним доглядом коштує від 0 до 350
шведських крон за один візит. Міграційна служба відшкодовує
кошти тим, хто протягом шести місяців заплатив понад 400
шведських крон за відвідування лікаря, медичні подорожі та
ліки. Зберігайте чеки. Вам потрібно надати їх до Міграційного
управління Швеції.

Право на отримання послуг перекладача
Кожен, хто не володіє шведською, має право на отримання
послуг перекладача під час відвідування медичної та
стоматологічної лікарні. Перед візитом важливо сказати, що
вам потрібен перекладач і якої мови.

Службова таємниця
Медичні працівники та перекладачі зобов’язані зберігати
службову таємницю. Медичні працівники не мають права
розголошувати інформацію про вас іншій особі або
державному органу. Ваше самопочуття і те, що ви
розповідаєте медичному персоналу, не впливає на можливість
перебування у Швеції.

Ліки
Забрати ліки, які ви отримали за рецептом, можна в аптеці.
Вартість - 50 шведських крон за ліки, які виписуються в той
же час і тим самим персоналом, що й раніше. Забрати за раз
можна ліки для максимум трьох місяців споживання. Діти
отримують ліки по рецепту безкоштовно.

Допоміжні засоби
Як біженець згідно Директиви про тимчасовий захист, ви
маєте право на отримання певних допоміжних засобів від
установ медичної допомоги, якщо ви маєте інвалідність.
Проводиться індивідуальна оцінка медичними працівниками.

Подорожі до медичних закладів
Якщо ви забронювали візит до закладу медичної або
стоматологічної допомоги, ви маєте право отримати допомогу
дістатися туди. В першу чергу варто вибрати автобус або
потяг. За додатковою інформацією звертайтеся до служби
замовлення подорожей за телефоном 0775-77 77 00 з

понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00. Ми відповідаємо
шведською або англійською.

Безкоштовна подорож автобусом або
потягом
Ви можете використовувати свій чинний український паспорт
або посвідчення особи як квиток під час подорожі
громадським транспортом по лену Кроноберг.
Це стосується подорожей міськими та регіональними
автобусами, а також потягами Öresundståg та Krösatågen.
Покажіть свій чинний паспорт або посвідчення особи
провіднику поїзда або водію автобуса.

Поради про допомогу на 1177.se
На 1177.se ви можете прочитати про багато найпоширеніших
захворювань, зокрема дитячих. Інформація доступна
українською, російською та англійською мовами.
Українська

www.1177.se/uk/Kronoberg/ukrainska

Російська

www.1177.se/ru-ru/Kronoberg/ryska

Англійська

www.1177.se/en/Kronoberg/engelska

Регіон Кроноберг
Медична підтримка
Телефон: 0470-58 96 50
Ел.пошта: faktura@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

