Медична допомога для громадян України
в Польщі
Якщо Ви громадянкa або громадянин України, що прибув до Польщі у зв’язку з агресією
росії на Вашу країну та маєте довідку від Прикордонної Служби Республіки Польщі або
штамп поставлений Прикордонною Службою РП у Вашому паспорті чи іншому
документі для перетину кордону, які підтверджують Ваше легальне перебування на
території Польщі, то Ви уповноважений/-а користуватися медичною допомогою на таких
самих підставах, що й громадяни Польщі.
• Медична допомога є безкоштовною. За надання медичної допомоги платить Народний Фонд
Здоров’я (НФЗ) із засобів цільових дотацій з бюджету Польщі.
• Ви уповноважений/-а до безкоштовної медичної допомоги починаючи з 24.02.2022 р.
• Щоб отримати безкоштовну медичну допомогу вистачить звернутися до медичного закладу, який
підписав контракт із НФЗ.
• УВАГА! Ви не уповноважений/-а до отримання відшкодування витрат на ліки, які продаються за
рецептом, та безкоштовного санаторно-курортного лікування чи реабілітації.

Медичний заклад, який має підписаний контракт із НФЗ:
● Не може відмовити Вам у наданні медичної допомоги;
● Не може скерувати Вас до іншого медичного закладу;
● Не може вимагати від Вас плати за надану медичну допомогу;

Вакцинація проти COVID-19 і не тільки:
Ви можете отримати доступ до безкоштовної вакцини проти COVID-19 та інших щеплень охоплених
програмою щеплень;
● Для того, щоб отримати право на щеплення, Ви повинні виконати дві умови:
1. в’їхати на територію РП легально (тобто мати довідку від Прикордонної Служби Республіки
Польщі або штамп поставлений Прикордонною Службою РП у Вашому паспорті чи іншому
документі для перетину кордону)
2. мати документ, що підтверджує Вашу особу.
Таким документом може бути посвідчення особи, паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця.
Календар щеплень на 2022 рік Ви знайдете за посиланням: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wpcontent/uploads/2021/11/Kalendarz-szczepien%CC%81-2022.pdf
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Щоб отримати додаткову інформацію про надані Вам повноваження до
безкоштовної медичної допомоги, Ви можете також скористатися з
наступних рішень
● Ви можете податися до одного з визначених 27 пунктів прийому біженців для громадян України. Ці

пункти діють по всій території РП. У пункті прийому біженців Ви можете отримати базову оцінку стану
Вашого здоров’я, а якщо це буде потрібно, Вас направлять у лікарню.
Контактні дані пунктів прийому біженців Ви знайдете за посиланням:
https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2
● Ви можете отримати телепораду в рамках контакту з Телеплатформою Першого Контакту,

доступною за номером телефону (+48) 800-137-200. Телеплатформа працює з понеділка до п'ятниці
в год. від 18:00 до 8:00 ранку, а також у суботу та неділю. Телеплатформа обслуговує польською,
англійською та українською мовами. З'єднання з Телеплатформою є безкоштовним. Також Ви
можете заповнити електронну анкету – на її підставі з Вами зв'яжеться лікар або медсестра.
Анкету для контакту Ви знайдете за посиланням: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk
● Ви можете зв'язатися з Інфолінією НФЗ за номером телефону: (+48) 800-190-590. Інфолінія працює

цілодобово. Там Ви отримаєте інформацію про медичні послуги, які надаються громадянам України.
Інфолінія доступна також українською мовою.
● Польські лікарі пропонують безкоштовну медичну допомогу для громадян України за допомогою

платформи Lekarzedlaukrainy.pl – за її допомогою Ви можете знайти спеціаліста бажаної галузі
медицини і домовитись про безкоштовний візит.
Платформу Ви знайдете за посиланням: https://lekarzedlaukrainy.pl/pl?teleconsultation=false
● Ви можете зв'язатись із телефоном підтримки Центру Прав Жінок для громадянок України за

номером телефону: (+48) 800-107-777, де Ви отримаєте психологічну і юридичну допомогу. Також там
можна отримати інформацію про доступну соціальну, житлову та матеріальну допомогу. Інфолінія
працює від понеділка до п'ятниці в годинах 15:00-20:00 українською мовою.
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