
Лікування у Вестерноррланді

Перший медичний огляд
Особи, які запросили тимчасовий дозвіл на прожи-
вання або притулок у Швеції, отримають запро-
шення на безкоштовне медичне обстеження. Вам 
також буде запропоновано вакцинацію проти 
деяких поширених захворювань. Усі щеплення є 
добровільними, а вакцинація від covid-19 у Швеції 
безкоштовна.

На яке лікування ви маєте право
Особи, які запросили тимчасовий дозвіл на прожи-
вання або притулок у Швеції мають право на невід-
кладну медичну  та   стоматоло гічну допомогу Ви 
також маєте право на охорону материнства, охоро-
ну здоров’я матері та догляд відповідно до Закону 
про захист від інфекційних захворювань. Діти та 
молоді люди віком до 18 років мають право на таке 
ж медичне та стоматологічне обслуговування, як і 
інші діти у Швеції.

Як звернутися за допомогою
Більшість медичного обслуговування у Швеції 
надається у поліклініках та центрах охорони здо-
ров’я та стоматологічних клініках. Вам необхідно 
записатися на прийом перед візитом до полікліні-
ки або стоматологічної клініки. Контактну інформа-
цію можна знайти на веб-сайті 1177.se. Ви також 
можете зателефонувати за номером 1177, щоб 
отримати консультацію, якщо ви або хтось із ваших 
близьких захворів. Зателефонуйте за номером 
0046 771-11 77 00, якщо у вашому телефоні немає 
шведського абонементу або SIM-картки або якщо 
ви дзвоните з-за кордону.

Якщо вам потрібна невідкладна 
допомога
Якщо вам або комусь із ваших близьких потрібна 
невідкладна допомога, дзвоніть за номером 112. 
При необхідності ми можемо надіслати швидку 
допомогу та, за необхідності, організувати тран-
спортування до лікарні. У Вестерноррланді є три 
лікарні з відділеннями невідкладної допомоги: у 
Сундсваллі, Соллефтео та Ерншельдсвіку.

Ціна медичних послуг
Не всі медичні послуги безкоштовні для дорослих 
осіб, які попросили тимчасового проживання або 
притулку в Швеції. З іншого боку, більшість медич-
ного обслуговування дітей безкоштовна. Поточну 
вартість медичних послуг можна знайти на сайті 
1177.se.

Посвідчення особистості
І діти, і дорослі, які запросили тимчасовий дозвіл на 
проживання або притулок у Швеції, повинні 
пред’явити карту UT- або LMA карту під час медич-
ного прийому. Ви отримаєте картку UT або картку 
LMA за запитом про тимчасовий дозвіл на прожи-
вання або притулок через Департамент у справах 
міграції Швеції.

Право на перекладача
Вы Ви маєте право на допомогу перекладача при 
відвідуванні медичної установи або стоматологіч-
ної допомоги, якщо ви не знаєте шведської мови. 
Це безкоштовна послуга. Ви або ваш представник 
повинні повідомити до візиту про те, що вам по-
трібний перекладач. Перекладач може бути при-
сутнім на місці або перекладати телефоном.

Більше інформації про медичне 
обслуговування
Додаткову інформацію про медичне обслуговуван-
ня у Вестерноррланді різними мовами можна знай-
ти за адресою:
1177.se/vasternorrland/otherlanguages. 

Регіон Вестерноррланд відповідає за більшу частину охорони здоров’я у 
Вестерноррланді. Ви можете звернутися до нас, якщо вам потрібна
медична або стоматологічна допомога помощь.

Ukrainska


