Якщо ви проходили
психіатричне лікування
в Україні?

Якщо у зв’язку з військовою агресією Росії
проти України ви опинилися в Польщі,
ви маєте можливість продовжувати
лікування.

В Україні
Якщо це можливо, візьміть з собою наявні у вас ліки,
та документацію про лікування.

В Польщі
Громадяни України, що приїхали до Польщі не раніше,
ніж 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії Росії
проти України, мають право на безкоштовний медичні
послуги та отримання ліків, кошти за які відшкодовуються в
Польщі відповідно до спеціального закону, на таких самих
умовах, як громадянам Польщі.

Важливі номери
У випадку безпосередньої
загрози життю або здоров’ю,
зателефонуйте на номер
екстреної допомоги

Можете також звернутися до найближчої лікарні у відділення
невідкладної допомоги. За швидку допомогу в лікарні (в тому
числі за ліки) не будуть нараховуватися оплати.

Гаряча лінія
Національного Фонду
охорони Здоров’я

Щоб придбати ліки, виписані психіатром або іншим
лікарем, необхідно мати рецепт.

Найшвидше ви будете прийняті у лікаря
первинної медичної допомоги (у
сімейного лікаря).
Надайте лікарю список ліків, які ви приймаєте, і
попросіть його про продовження лікування.
Для отримання інформації щодо найближчого до Вас
медичного пункту, зателефонуйте на безкоштовну
цілодобову гарячу лінію Національного фонду охорони
здоров’я 800 190 590.

Призначення та

800 190 590

Дзвонити, якщо:

•

Поради медичні

112

•
•

хочете дізнатися, де найшвидше можна отримати
медичну допомогу
потрібна психологічна допомога, і ви хочете дізнатися, як
її отримати
ваш стан погіршується і вам терміново потрібна допомога

Інфолінія працює цілодобово, 7 днів на тиждень, також у
вихідні та свята.
Гаряча лінія надає підтримку польською, англійською,
українською та російською мовами. Можна також отримати
інформацію електронною поштою, через чат або скористатися
відео чатом і допомогою сурдоперекладача.

Зателефонуйте
на лінію телефону
довіри для дітей
Омбудсмена з прав
дитини

800 12 12 12

Телефон довіри Омбудсмена з прав дітей працює разом з
Міністерством Охорони Здоров’я. Психологи надають
підтримку дітям, підліткам та їхнім батькам.
Лінія є безкоштовною, працює цілодобово, послуги
надаються українською та російською мовами.

Якщо у вас є номер PESEL: ваш лікар може виписати електронний рецепт. В аптеці назвіть свій номер PESEL і
подайте код, який отримаєте від лікаря.
Якщо у вас немає номера PESEL: ви отримаєте роздрукований рецепт.
Ви можете отримати відшкодування (тобто отримувати ліки за зниженими цінами, співфінансуванні
Польською Державою), якщо:
•
•
•
•

Ви є громадянином України;
прибули до Польщі в результаті війни в Україні 24 лютого 2022 року або пізніше;
у вас є документ, що підтверджує дату перетину польського кордону, виданий польськими службами;
ваш лікар випише вам рецепт (ваш лікар повинен мати договір з Національним Фондом Охорони
Здоров’я)

Знижку можна отримати лише на окремі ліки. Будь ласка, ознайомтеся з переліком ліків, на які діє знижка.

Ви не є громадянином України чи прибули до
Польщі до 24 лютого 2022 року?
Ви також отримаєте психологічну та психіатричну допомогу в Польщі.
Усі, хто потребує психіатричної допомоги, мають право на безкоштовну психіатричну допомогу в
рамках державної системи психічного здоров’я, незалежно від громадянства та страхування (на підставі Закону
про Психічне Здоров’я). Однак вам знадобиться страховка, щоб звернутися за консультацією до свого сімейного
лікаря.

