ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ

Ukrainska

Путівник з охорони здоров’я у лені Кронберг.
Існують різні типи медичних закладів, куди ви можете звернутися за допомогою у випадку хвороби.
Тут ви дізнаєтеся, який заклад підходить краще залежно від ваших проблем або потреб.
1177.SE - ПОРАДИ ПО ІНТЕРНЕТУ

www.1177.se – це веб-сайт з інформацією про правила та права, про багато захворювань
і симптомів і про те, що ви можете зробити самостійно, щоб почувати себе краще. Інформація
доступна на декількох мовах.
1177 - ПОРАДИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Ви можете зателефонувати за номером 1177 та поговорити з медичною сестрою. Медсестра володіє
шведською та англійською мовами. Ви також можете отримати поради щодо того, що ви можете
зробити самостійно і куди звернутися за допомогою. Номер 1177 доступний цілодобово.
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ - НАЙПОШИРЕНІШИЙ ВИБІР

Практично завжди слід звертатися до центру первинної медико-санітарної допомоги, коли ви
захворіли або вас щось турбує і вам потрібно звернутися до лікаря. Центрі первинної медикосанітарної допомоги відкритий вдень у будні дні. Зателефонуйте до центру первинної медикосанітарної допомоги, щоб записатися на прийом. Тут ви знайдете центри первинної медикосанітарної допомоги в лені Кроноберг:
ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ ВВЕЧЕРІ ТА У ВИХІДНІ ДНІ

Якщо центр первинної медико-санітарної допомоги закритий, але ви занадто хворі, щоб чекати, поки
він знову відкриється, ви можете звернутися до центру екстреної медичної допомоги.
ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Växjö

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 21:00, у суботу та неділю з 08:00 до 21:00.
Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 78 00
Адреса: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö.
ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Ljungby

Графік роботи: у суботу та неділю з 12:00 до 17:00. Телефонуйте, щоб записатися на прийом:
0470-58 78 00 Адреса: приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги Sländan за
адресою Kungshögsgatan 25 у Ljungby.
ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ - ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ ШВИДКО, СЕРЙОЗНО

Відділення невідкладної медичної допомоги опікується невідкладними пацієнтами. Вам слід
звернутися до відділення невідкладної допомоги, якщо стався серйозний нещасний випадок або
раптове серйозне захворювання. Відділення невідкладної допомоги є в лікарні і працює завжди
цілодобово. Також є відділення невідкладної допомоги для психічних розладів.
Відділення невідкладної допомоги Växjö, адреса: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Відділ невідкладної допомоги Ljungby, адреса: Kyrkogatan 2, Ljungby
Психіатрична невідкладна допомога. Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 61 00,
адреса JF Liedholms väg 7, Växjö
ДИТЯЧА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 18 РОКІВ

Дитяча невідкладна допомога працює цілодобово і приймає важкохворих дітей, найменших дітей та
хронічно хворих дітей із гострими проблемами. Телефонуйте, щоб записатися на прийом та отримати
опис маршруту: 0470-58 83 00.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ 112 - У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

У надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 112. У разі потреби приїде швидка допомога і
відвезе вас у відділення невідкладної допомоги.
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ШВЕЦІЇ

www.1177.se/Kronoberg/asyl (інформація шведською мовою)

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

Ryska

Путеводитель по здравоохранению в лене Кроноберг.
Существуют различные типы медицинских учреждений, куда вы можете обратиться за помощью в
случае болезни. Здесь вы узнаете, какое заведение подходит лучше всего в зависимости от ваших
проблем или потребностей.
1177.SE - СОВЕТЫ ПО ИНТЕРНЕТУ
www.1177.se — это веб-сайт, который содержит информацию о правилах и правах,
о многих заболеваниях и симптомах, и о том, что вы можете сделать самостоятельно,
чтобы почувствовать себя лучше. Информация доступна на нескольких языках.
1177 - КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Вы можете позвонить по номеру 1177 и поговорить с медсестрой. Медсестра говорит на шведском и
английском языках. Вы также можете получить советы о том, что вы можете сделать самостоятельно
и куда обратиться за помощью. Номер 1177 доступен круглосуточно.
ПОЛИКЛИНИКА - НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВЫБОР
Почти всегда в случае болезни или если возникает проблема и необходимо
обратиться к врачу, люди идут в поликлинику. Поликлиника открыта в течение дня в
будние дни. Позвоните в поликлинику, чтобы записаться на прием. Здесь вы найдете
поликлиники в лене Кроноберг:
ПУНКТ ДЕЖУРНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ - ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ВЕЧЕРОМ И НА
ВЫХОДНЫХ
Когда поликлиника закрыта, но вы слишком больны, чтобы ждать, пока он снова откроется, вы
можете обратиться в пункт дежурной врачебной помощи.
ПУНКТ ДЕЖУРНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ Växjö
График работы: с понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 08:00 до
21:00. Звоните для записи на прием: 0470-58 78 00. Адрес: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö.
ПУНКТ ДЕЖУРНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ Ljungby
График работы: в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00. Звоните для записи на прием: 0470-58 78
00. Адрес: помещение поликлиники Sländan по адресу Kungshögsgatan 25, Ljungby.
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ - ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ВНЕЗАПНО И СЕРЬЕЗНО
Отделение неотложной помощи занимается экстренными пациентами. Вам следует обратиться
за помощью в отделение неотложной помощи, если вы попали в серьезную аварию или внезапно
заболели. Пункт неотложной помощи находится в больнице и работает всегда круглосуточно. Также
есть отделение неотложной психиатрической помощи.
Отделение неотложной помощи Växjö. Адрес: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Отделение неотложной помощи Ljungby. Адрес: Kyrkogatan 2, Ljungby
Психиатрическая неотложная помощь. Звоните для записи на прием: 0470-58 61 00. Адрес: JF Liedholms väg 7, Växjö
ДЕТСКАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ - ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ
Детская неотложная помощь работает круглосуточно и принимает тяжелобольных детей, детей
раннего возраста и детей с хроническими заболеваниями и острыми проблемами. Звоните, чтобы
записаться на прием и получить описание маршрута: 0470-58 83 00.
ЗВОНИТЕ 112 - В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В экстренных случаях звоните по номеру телефона 112. При необходимости приезжает бригада
скорой помощи и отвозит вас в отделение скорой медицинской помощи.
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЩЕНИИ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В ШВЕЦИИ
www.1177.se/Kronoberg/asyl (информация на шведском языке)

