#STANDWITHUKRAINE

Pomoc medyczna w Szczecinie – instrukcja. Zweryﬁkowane przez Balticmed.
СТАНОМ НА 06.03.2022
Біженці, які потребують медичної допомоги, можуть
звертатися до медичних закладів,
що діють під державним медичним
обслуговуванням (НФЗ) / (NFZ)

ДОПОМОГА БЕЗКОШТОВНА
Хто надає допомогу ?
• Клініка загальної медичної допомоги - сімейні лікарі
(08:00 – 18:00 в будні дні)
• Клініки спеціалістичні (в годинах праці лікарні)
• Нічні та Різдвяні пункти медичної допомоги - у будні з 18:00 до 08:00
та цілодобово у вихідні дні
В Щецині це:
1. SPZ ZOZ Szpital „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin
Телефон: +48 91 880 63 89

Станом на 06.03.2022, установи, які запропонували допомогу:
• Центр здоров'я Щецин (Szczeciński centrum zdrowia)
ul. Bohaterów Warszawy 51
телефон до координатора +48 512 060 914 | будні 8:00-15:00
• LuxMed – інфолінія українською та англійською мовами,
щодня від 07:00 до 19:00
Телефон: +48 22 45 87 007
Пацієнти, в яких є паспорт, можуть звернутись до закладів
«ЛюксМед» (LuxMed) в Щецині. В поліклініці завжди є педіатр і
терапевт, а також інші спеціалісти. В разі невідкладної потреби
необхідно прийти до поліклініки за однією з адрес нижче:
ul. Niepodległości 44, будні 7:00 - 20:00, суботи 8:00 - 13:00
ul. Mickiewicza 128a, будні 7:00 - 20:00
ul. Odzieżowa 12a, будні 7:15 - 20:00

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
ul. Bolesława Śmiałego 33, Szczecin
Телефон: +48 91 434 91 00
3. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Kadłubka 10-11, Szczecin
Телефон: +48 91 422 84 45
4. Лікарні - у невідкладних ситуаціях, що потребують госпіталізації,
звертайтеся до відділення невідкладної допомоги та приймальні
(Szpitalne Oddziały Ratunkowe / Izby przyjęć)
5. У загрозливих для життя обставин телефонуйте в Службу швидкої
допомоги 999 та 112

Інформація про медичну допомогу на державних сайтах
(українською) знайдете за QR-кодами:

Психологічна допомога для дітей:
Телефон довіри для дітей: 800 12 12 12 допомога українською мовою
Психологи зі знанням української та російської мов
будуть чергувати з 15:00 до 22:00 в такі дні:
10 березня (четвер)
14 березня (понеділок)
15 березня (вівторок)
16 березня (середа)
21 березня (понеділок)
22 березня (вівторок)
23 березня (середа)
24 березня (четвер)
30 березня (середа)
З 22:00 до 6:00 чергуватимуть психологи в такі дні:
11 березня (п’ятниця)
26 березня (субота)

Безкоштовна гаряча лінія 800 137 200,
де Ви зможете отримати:
• медичну консультацію,
• електронний рецепт на ліки,
• електронне направлення в поліклініку,
• електронне направлення в лікарню,
• направлення на тест на коронавірус.

ШУКАЄШ ПРАЦЮ/ПОРАДИ?

www.pracawszczecinie.pl
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