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Державна медична  
допомога в Польщі для 
біженців з України
Publiczna (państwowa) ochrona zdrowia  
w Polsce dla uchodźców z Ukrainy

Особи, які прибули до Польщі з України у зв’язку 
з війною, відповідно до Закону «Про допомогу 
громадянам України у зв’язку зі збройним 
конфліктом на території цієї держави» прийнятого 
Сеймом 12 березня 2022 року, мають право на 
медичне обслуговування на тих самих умовах  
і в тих обсягах, як і громадяни Польщі, що охоплені 
обов’язковим або добровільним медичним 
страхуванням.

У рамках державного страхування вищезгадані 
громадяни України можуть отримати безкоштовну 
допомогу в лікарнях, амбулаторіях сімейної 
медицини чи спеціалізованих амбулаторіях, які 
уклали договір з Національним фондом охорони 
здоров’я (пол. Narodowy Fundusz Zdrowia, далі 
NFZ). Окрім медичного страхування, Управління 
охорони здоров’я (пол. Zakład Ubezpieczeń Społec-
znych, далі ZUS) також здійснює страхування на 
випадок виходу на пенсію, інвалідності, хвороби 
та нещасного випадку.
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КУДИ Я МОЖУ ЗВЕРНУТИСЯ 
ПО ДОПОМОГУ?
GDZIE UDAĆ SIĘ PO POMOC?
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1Кабінет сімейного лікаря 
Poradnia Lekarza Rodzinnego

Кабінет сімейного лікаря – це місце, де пацієнт 
отримує доступ до первинної медико-санітарної 
допомоги (пол. Podstawowa Opieka Zdrowot-
nа, далі POZ), тобто – це перше місце, куди 
варто звернутися за медичною допомогою чи 
діагностикою стану свого здоров’я, якщо немає 
прямої загрози здоров’ю або життю.

Кабінет сімейного лікаря приймає пацієнтів  
в годинах 08:00 - 18:00 від понеділка до п’ятниці. 
Реєстрація, як правило, відбувається телефоном 
або особисто, рідше - онлайн.

Слід пам’ятати, що в медичних установах POZ на 
даний день зазвичай можна записатися на прийом 
з самого ранку цього ж дня. Тому протягом дня 
можливою є ситуація, що запис на прийом даного 
дня буде неможливий або дещо ускладнений. Для 
того, щоб отримати допомогу лікаря та  медсестри 
в закладі POZ, спершу необхідно зареєструватися 
в даній медичній установі, подавши декларацію. 
Це можна зробити  на місці, заповнивши 
відповідний бланк заяви, або через обліковий 
запис пацієнта на www.pacjent.gov.pl. Двічі на 
рік є можливість вибрати лікаря, медсестру та  
акушерку безкоштовно. При зміні медичного 
закладу варто завантажити витяг або ксерокопію 
документації з попереднього закладу. Обмежень 
за місцем проживання немає, тому можна обрати 
будь-яку клініку в Польщі, але медичний заклад 
може відмовити в прийомі нового пацієнта, якщо 
кількість пацієнтів, зареєстрованих саме в цьому 
закладі, дуже велика, у зв’язку з чим він не зможе 
забезпечити належного доступу до медичної 
допомоги. Крім того, варто обирати заклад поруч 
із  домом, щоб у разі хвороби не довелося далеко 
їхати.

Якщо стан вашого здоров’я погіршився під час 
перебування в іншому місці, ніж місце вашого 
постійного проживання, то в такому випадку 
можна скористатися з послуг іншого кабінету 
сімейного лікаря, не змінюючи декларації.

До кабінету сімейного лікаря можна звернутися 
за медичним оглядом, консультацією та випискою 
рецептів для рецептурних ліків, у тому числі на 
лікувальні засоби при гострих захворюваннях 
(наприклад антибіотики при бактеріальних 
інфекціях) і на ліки при хронічних захворюваннях 
(наприклад ліки від гіпертонії). Попередньо лікар 
проводить розмову з пацієнтом та медичний 
огляд. Візит відбувається особисто в закладі або 
телефоном (якщо цього достатньо для отримання 
необхідної інформації про стан здоров’я пацієнта), 
у рідкісних випадках (наприклад, у лежачих 
хворих) у рамках візиту лікаря на дому.

Якщо лікар вирішить, що самої розмови  
з пацієнтом та медичного догляду недостатньо для 
виявлення причини недуги, він може призначити 
додаткові лабораторні тести та дослідження 
медичної візуалізації. Їх перелік можна знайти за 
посиланням: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informac-
je-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/.

Додаткові обстеження проводяться за 
лікарським направленням, а не через певні 
проміжки часу.  Виключенням є так звані 
скринінгові тести, які, як доведено, допомагають 
в короткі строки виявити захворювання. На 
сьогоднішній день до їх переліку входять:  
колоноскопія (проводиться у віці від 55 до 
64 років), цитологія (від 25 до 59 років кожні  
3 роки) та мамографія (від 50 до 69 років кожні  
2  роки). Для їх проведення направлення лікаря 
не вимагається.

Якщо на думку сімейного лікаря, пацієнтові 
необхідний огляд спеціаліста, зокрема обстеження, 
які перевищують можливості первинної медико-
санітарної допомоги POZ, він може направити 
хворого до спеціалізованої клініки чи до 
відповідного відділення лікарні.

http://www.pacjent.gov.pl
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/
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2   Щеплення від COVID-19
Szczepienia na COVID-19

Як можна зареєструватися?
У вас є кілька способів як це зробити:

зателефонуйте на цілодобову безкоштовну інфолінію - 989,

зареєструватися в електронному вигляді через електронну реєстрацію, доступну за адресою
pacient.gov.pl,

через мобільний додаток «mojeIKP», який використовується для керування електронним
кабінетом пацієнта,

відправити SMS із написом «SzczepimySie», (укр. «Вакцинуємося») на номер 880 333 333 або 
664 908556, 

зв’яжіться безпосередньо з пунктом  вакцинації, який ви можете знайти на карті пунктів
вакцинації за адресою https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.

Під час реєстрації виберіть точну дату вакцинації, після чого ви отримаєте 
SMS-повідомлення з підтвердженням  запису.

Для реєстрації вам не потрібні ніякі додаткові дані чи документи, просто 
вкажіть свій номер PESEL.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
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УВАГА! 
Особи, які перебувають на території Польщі більше 3 місяців 
від дня перетину кордону, зобов’язані пройти профілактичні 
щеплення або мати підтвердження вакцинації згідно  
з  графіком вакцинації, дійсною на 2022 рік.

3   Профілактичні щеплення
Szczepienia ochronne 

Заклад POZ також є кваліфікованим місцем для 
проведення ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ (у тому 
числі обов’язкових щеплень для дітей) або оглядів 
здоров’я дитини (пол. bilanse zdrowia dziecka).

З поточним графіком обов’язкових та 
рекомендованих щеплень для дітей можна 
ознайомитись за  посиланням: 

https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepi-
en-2022-2/. 

У Польщі є обов’язковими щеплення від 
туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, ротавірусів, 
пневмококів, дифтерії, правця та кашлюку, кору, 
паротиту, краснухи та бактерій Haemophilus 

influenzae типу В. Всі щеплення безкоштовні, 

але існує можливість об’єднання кількох щеплень 
в  одне – в цьому випадку послуга є платною. 
Інші щеплення, які є рекомендовані, в тому 
числі проти вітряної віспи, менінгококу, ВПЛ або 
грипу, підлягають оплаті. Проте, під час сезону 
грипу часто проводяться безкоштовні щеплення 
від грипу, а деякі міста відшкодовують витрати 
на вакцину проти ВПЛ. У Познані діє програма, 
завдяки якій вакцинацією проти ВПЛ можуть 
скористатися, в першу чергу, дівчата та хлопці 
віком від 13 років, а діти старшого віку до 18 років 
відповідно до наявності вакцини.

https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/
https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/
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Огляди здоров’я дитини, т. зв. баланси 
здоров’я дитини, - це своєрідне продовження 
патронажних візитів, тобто тих, які відбуваються 
від самого початку життя дитини і проводяться 
акушеркою та  лікарем для оцінки стану здоров’я 
новонародженого. У наступні роки медогляд 
проводиться сімейним лікарем та педіатром, 
у постійній співпраці з медсестрою школи, де 
навчається дитина. Їх  проводять у 2, 4, 6, 10, 14 
та 18-річному віці. Огляди дитини спрямовані на 
оцінку відповідності розвитку дитини та на раннє 
виявлення можливих захворювань.

Кабінет сімейного лікаря також надає доступ 
до проведення простих процедур, таких як 
внутрішньом’язові ін’єкції або зміна пов’язки. Вони 
проводяться в медичній установі або, в окремих 
випадках (наприклад, у лежачих хворих) -  вдома у 

пацієнта. При необхідності транспортування особи, 
яка не може самостійно пересуватися, медичним 
закладом буде наданий відповідний санітарний 
транспорт для здійснення перевезення такого 
пацієнта.

У кабінеті сімейного лікаря також видаються 
базові медичні довідки, зокрема лікарняні. Якщо 
пацієнт охоплений медичним страхуванням  
в ZUS, за ним зберігається 80%  заробітної плати 
(100% у разі лікарняного через вагітність і 70% на 
час перебування в лікарні). Сімейний лікар також 
може виписати догляд за хворою дитиною або 
членом сім’ї (максимум 60 днів на особу до 14 
років і 14 днів на особу старше 14 років) – однак, 
слід пам’ятати, що допомога по догляду надається 
лише особам, які охоплені страхуванням на 
випадок хвороби.

1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-
szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiaz-
ku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-o-wytyczne-dotyczace-sposobu-realizacji-szczepi-
en-u-dzieci-na-podstawie-programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rok  

2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzie-
ci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-teryto-
rium-tego-panstwa 

Важлива інформація щодо проведення 
щеплень дітей з України 
Ważne informacje dotyczące sposobu realizacji szczepień  
dzieci z Ukrainy

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-sz
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-sz
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-sz
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-sz
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-pr
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-pr
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-pr
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4   Як працює механізм відшкодування 
вартості ліків?

  Leki refundowane  

5     Що таке електронний рецепт?
E-recepta   

Це рецепт, який виписує лікар. Пацієнт отримує чотиризначний код через SMS або електронну пошту. 
Процедура отримання ліків в аптеці виглядає так само, як і у випадку паперової форми рецепта. Наразі 
для отримання рецептурного препарату в аптеці необхідно надати код, який пацієнт отримує через 
SMS чи електронну пошту, та номер PESEL пацієнта.

«Рефундація» (відшкодування) означає, що пацієнт 
може придбати певні ліки, харчові продукти для 
особливих харчових цілей  та медичні вироби за 
нижчою ціною або повністю безкоштовно. Усе 
тому, що Національний фонд здоров’я повністю 
або частково компенсує рефундовані ліки. Перелік 
ліків, вартість яких може бути відшкодована,  та 
ціни на них:

https://refundowaneleki.pl/

Пам’ятайте, що сам факт того, що  вартість 
препарату може бути відшкодована, ще не 
означає, що він буде відшкодованим  у вашому 
випадку / захворюванні! 

Особа, яка виписує рецепт (зазвичай лікар) 
вирішує, чи маєте ви право на відшкодування, 
виходячи з вашого стану здоров’я, аналізів та 
історії попереднього лікування.

https://refundowaneleki.pl/
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6 Спеціалізовані медичні заклади 
Poradnia specjalistyczna

7 Медична допомога в свята та в нічний час
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Цілодобово, у вихідні та святкові дні можна 
отримати невідкладну медичну допомогу  
в певних закладах охорони здоров’я. У цих 
місцях допомога лікаря та медичної сестри вночі,  
у вихідні та  святкові дні може бути використана 
у випадку раптової хвороби, різкого погіршення 
стану здоров’я, але при відсутності симптомів, що 
свідчать про загрозу здоров’ю та життю, а також 
якщо лікування безрецептурними лікувальними 
засобами не приносить поліпшення, а очікування 
відкриття клініки може мати значний негативний 
вплив на ваше здоров’я.

Лікар надає невідкладну допомогу на місці, 
телефоном або, якщо цього вимагає стан пацієнта 
(наприклад, у випадку лежачих хворих), вдома  

у пацієнта. Це не місце, де можна замовити візит 
додому, наприклад, педіатра, коли ваша дитина 
має лихоманку, або заклад, який функціонує як 
центр первинної медико-санітарної допомоги - 
тут не можна провести перевірку стану здоров’я, 
проаналізувати результати планованих тестів 
або діагностувати довготривале та стабільне 
захворювання.

У невідкладній медичній допомозі також буде 
зібрано анамнез та проведено медичний огляд. 
Лікар може призначити ліки, виписати лікарняний 
або направити вас в іншу клініку. У ситуації, коли 
ваше здоров’я та життя під загрозою, він також 
може перенаправити вас у відділення невідкладної 
допомоги лікарні.

Направлення не є обов’язковим у випадку візиту 
до психіатра, онколога, гінеколога, венеролога 
та  стоматолога. У будь-якому іншому випадку, 
щоб отримати допомогу спеціаліста, знадобиться 
направлення. Його можна отримати у вашого 
сімейного лікаря або іншого спеціаліста. 
Лікар завжди спочатку запитує про хвороби, 
щоб направити пацієнта до амбулаторії чи 
спеціалізованого відділення.

Зазвичай направлення не виставляється на 
конкретного лікаря-спеціаліста, тому його можна 
обрати самостійно. Інформація, де як найшвидше 
можна отримати допомогу, знаходиться на 
інтернет-сторінці https://terminyleczenia.nfz.gov.pl. 
Спершу потрібно обрати заклад, до якого ми хочемо 
звернутися (наприклад, гастроентерологічну 
амбулаторію), вибрати місце (наприклад Познань) 
та  відзначити, чи направлення є стандартним або 
ж терміновим (зазначено в направленні), а потім 
обрати серед наявних медичних установ необхідну.

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl
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Пункти екстреної допомоги доступні 
в Познані:
Punkty Pomocy Doraźnej dostępne w Poznaniu:

Centrum Medyczne HCP
вул. 28 Сzerwca 1956 r.
тел. 61 227-41-88, 61 227-42-36
https://goo.gl/maps/shMLwxKXsrkG9yd9A
Трамваї: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
вул. Grunwaldzka 16/18
тел. 61 669 82 07
https://goo.gl/maps/sifxoEgbPjGXfT7YA
Трамваї: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18
Автобуси: 164

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
вул. Mickiewicza 2
тел. 61 307 12 75
https://tiny.pl/9z3jr
Трамваї: 4, 9, 10, 11

https://goo.gl/maps/shMLwxKXsrkG9yd9A
https://goo.gl/maps/sifxoEgbPjGXfT7YA
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Пункти екстреної допомоги доступні 
в Познані:
Punkty Pomocy Doraźnej dostępne w Poznaniu:

Poznański Ośrodek Specjalistycznych  
Usług Medycznych (POSUM)
al. Solidarności 36
тел. 61 647 77 15
https://goo.gl/maps/uEAKHyFpA76tuzxz6
Трамваї: 4
Автобуси: 169, 174, 182, 218

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
вул. Juraszów 7-19
тел. 61 821 22 07
https://goo.gl/maps/jfMxC4aikj33z9KP7
Трамваї: 9, 11
Автобуси: 168, 183, 226

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
вул. Adama Wrzoska 1
тел. 61 616-20-15, 61 616-20-16, 61 616-20-17
https://goo.gl/maps/Gen1kLQYscrMQ71C7
Тільки для дітей
Трамваї: 9, 11 | Автобуси: 168, 183, 226

https://goo.gl/maps/uEAKHyFpA76tuzxz6
https://goo.gl/maps/jfMxC4aikj33z9KP7
https://goo.gl/maps/Gen1kLQYscrMQ71C7
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Пункти екстреної допомоги доступні 
в Познані:
Punkty Pomocy Doraźnej dostępne w Poznaniu:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  
im. J. Strusia
вул. Szwajcarska 3
тел. 61 873 90 81, 61 873 91 90,
61 873 94 08
https://goo.gl/maps/o9DcJYvwmEDB4Csz7
Автобуси: 152, 181, 212
ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІТЕЙ!

www Android iOS

Під час пересування громадським транспортом ви можете скористатися безкоштовним мобільним 
додатком Jakdojade. Він містить актуальні розклади руху трамваїв та автобусів і допоможе розрахувати 
маршрут від точки А до точки Б. Ви можете завантажити його безкоштовно на свій телефон Android 
або iOS або ж скористатися версією у веб-браузері.

WWW: https://jakdojade.pl/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynav.jakdojade.pl.android

iOS: https://apps.apple.com/pl/app/jakdojade-pl-lite/id506795511

https://goo.gl/maps/o9DcJYvwmEDB4Csz7 
https://jakdojade.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynav.jakdojade.pl.android 
https://apps.apple.com/pl/app/jakdojade-pl-lite/id506795511 
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У ситуаціях, що становлять загрозу здоров’ю та життю, за номером 112 можна викликати 
бригаду медичної допомоги, тобто швидку допомогу.

Коли слід викликати швидку допомогу?
Kiedy wezwać karetkę?

втрата свідомості, конвульсії;

дорожньо-транспортна пригода (тобто автомобільна аварія);

раптовий різкий біль у грудях, порушення серцевого ритму, задишка;

раптовий, дуже сильний і різкий біль у животі, блювота кров’ю, ректальна кровотеча;

швидко прогресуючі пологи;

важка алергія (наприклад, з набряком обличчя або задишкою);

отруєння ліками, хімічними речовинами, газами;

великі опіки, тепловий удар;

сильне переохолодження (наприклад, коли людина втрачає свідомість через це);

ураження електричним струмом;

утоплення;

агресія, пов’язана зі зловживанням психоактивними речовинами або хворобою;

спроба самогубства;

падіння з великої висоти;

обширна рана або травми, що заважають самостійно рухатися (наприклад, травма хребта).

8 Відділення невідкладної допомоги лікарні 
(пол. Szpitalny Oddział Ratunkowy), далі  
SOR та виклик швидкої допомоги
Szpitalny Oddział Ratunkowy i wzywanie karetki

Не варто звертатися до відділення невідкладної 
допомоги з симптомами легкої інфекції, 
підвищенням температури, що зникає після 
прийому жарознижуючих препаратів, травмами, 
які виникли кілька днів тому або хронічними 
захворюваннями, які потребують додаткової 
діагностики – це місце збереження здоров’я та 
життя!

У кожному SOR спочатку є т. зв. медичне 
сортування. Це попередня оцінка стану здоров’я 
та  причини госпіталізації пацієнта з метою 
раннього виявлення випадків, які потребують 
негайної медичної допомоги. Потім пацієнтам 

наносять позначку (зазвичай колір), що вказує на 
терміновість їх госпіталізації. Буває, що цей колір 
змінюється під час перебування пацієнта в SOR.

Кількість пацієнтів дуже велика, а кількість 
працівників обмежена, тому будьте готові до 
тривалого очікування.

У SOR проводяться необхідні обстеження та 
лікування з метою стабілізації стану пацієнта. 
Також призначаються певні ліки. Після 
відвідування SOR пацієнт може бути відпущений 
додому з  подальшими рекомендаціями або ж 
госпіталізований до відділення лікарні.
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У Познані є два приймальні відділення для дітей:
W Poznaniu funkcjonują dwie Izby Przyjęć dla dzieci:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera (Клінічна лікарня ім. К. Йоншера), ul. Szpitalna 27/33 (вул. 
Шпитальна, 27/33);

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Великопольський центр дитячого здоров’я), ul. Wrzoska 1
(вул. Вжоска, 1).

Дорослі можуть звернутися до приймальних 
відділень або відділень невідкладної допомоги  
в наступних лікарнях:
Osoby dorosłe mogą się zgłosić do Izb Przyjęć lub Szpitalnych  
Oddziałów Ratunkowych:

Szpital Wojewódzki (Воєводська лікарня), ul. Juraszów 7/19 (вул. Юрашов, 7/19);

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia (Багатопрофільна міська лікарня ім. Й. Струся), 
ul. Szwajcarska 3 (вул. Швайцарська, 3);

Szpital Miejski im. F. Raszei (Міська лікарня ім. Ф. Рашеї), ul. Mickiewicza 2 (вул. Міцкевича, 2); 

Centrum Medyczne HCP (Медичний центр HCP), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 (вул. 28 Червца 1956
р., 194);

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu (Клінічна лікарня ім. Г. Свєнціцькєго в Познані),
ul. Grunwaldzka 16/18 lub ul. Przybyszewskiego 49 (вул. Грюнвальдська, 16/18 або вул. 
Пшибишевського, 49).
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9 Відділення лікарні
Oddziały szpitalne

Зазвичай пацієнти потрапляють у відділення 
лікарні за направленням сімейного лікаря або 
направленням лікаря-спеціаліста.

Час очікування залежить від терміновості, 
зазначеної лікарем в направленні, та кількості 
людей в  черзі до того чи іншого відділення даної 
лікарні. З метою реєстрації потрібно звернутись 
до вибраного відділення з направленням. Іноді 
первинну кваліфікацію проводять і в амбулаторії 
при лікарні – про дату такого візиту повідомляє 
вибране відділення.

До лікарні потрібно прибути у призначеному 
терміні, інакше дата госпіталізації буде анульована. 
Якщо немає можливості прибути на призначену 
дату, наприклад, через інфекцію, потрібно 
повідомити відділення якомога швидше – тоді 
буде призначений інший термін госпіталізації.

У день госпіталізації потрібно взяти з собою 
направлення (якщо воно не було повернене 
при реєстрації), посвідчення особи (паспорт), 
всю медичну документацію, у тому числі 
карту профілактичних щеплень (перекладену 
присяжним перекладачем), перелік лікарських 
засобів, що ви приймаєте (переклад!), номер 
PESEL (якщо був наданий), підтвердження 

страховки, основні особисті речі (піжама, змінне 
взуття, білизна, рушник, необхідна індивідуальна 
косметика). Також можна взяти з собою зарядний 
пристрій для телефону, навушники, щось для 
читання, мінеральну воду або невеликі закуски.  
У  більшості місць є місця для зарядки 
електронного обладнання. Під час госпіталізації 
пацієнт отримує лікарняне харчування, але  
в деяких відділеннях також є кухня для пацієнтів 
з  холодильником та/або мікрохвильовою піччю – 
про це варто поцікавитися перед госпіталізацією. 
У випадку перебування в лікарні з дитиною –  
у деяких лікарнях немає крісел/ліжок для батьків, 
тому варто взяти матрац, спальний мішок тощо, 
але треба бути готовим до того, що місця для 
батьків може бути мало. Не всі відділення 
дозволяють цілодобові відвідування.

Якщо період очікування дуже довгий – варто 
спробувати пошукати в менших районних лікарнях 
поблизу Познані (особливо у випадку «поширених» 
захворювань, наприклад, видалення жовчного 
міхура чи діагностика гіпертонії).
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Вагітність і пологи 
Ciąża i poród10

У Польщі вагітність веде акушер-гінеколог або 
акушер. Більшість жінок у Польщі народжують  
у  лікарні, хоча можливі також пологи вдома.

Під час вагітності жінка неодноразово відвідує 
гінеколога, що веде вагітність. Перше обстеження 
має відбутися між 5-м і 10-м тижнем вагітності, 
тобто невдовзі після того, як жінка виявила 
вагітність на підставі зупинки менструального 
циклу та результату домашнього тесту, 
придбаного в аптеці чи магазині. Під час цього 
прийому підтверджується наявність вагітності 
та проводиться ультразвукове дослідження 
плоду для визначення терміну пологів. Потім 
визначаються група крові, рівень гормону ТТГ 
для діагностики захворювань щитовидної 
залози та вимірюється рівень глюкози натще 
для діагностики гестаційного діабету. У зв’язку  
з можливістю вроджених вад у плода при 
вроджених інфекціях проводять також 
дослідження на віруси сифілісу, ВІЛ та вірусу 
гепатиту С, а також на стійкість до краснухи та 
токсоплазмозу. Цей тест також проводиться 
пацієнтам, які не проходили цитологію протягом 
останніх шести місяців.

Під час вагітності щонайменше декілька 
разів виконуються ультразвукове дослідження 
та неінвазивні пренатальні дослідження, тобто 
цукрова крива та інші контрольні лабораторні 
дослідження. Незадовго до пологів виконується 
бактеріальний вагінальний мазок. 

Пологи зазвичай проходять природним шляхом. 
У разі виникнення ускладнень може статися так 
зване лікувальне розродження вагінальним 
шляхом – в такому разі використовуються 
інструменти, які допомагають народити через 
родові шляхи. У разі загрози життю плода 

або раніше виявлених протипоказань, кесарів 
розтин проводиться під епідуральним або рідше 
загальним наркозом. Найчастіше під час всієї 
процедури пацієнтка притомна але не відчуває 
болю. Вона також не бачить операційного поля 
(воно прикрите), але відразу після вилучення 
дитини, якщо стан дитини дозволяє, її можна 
побачити і, наприклад, обійняти.

Невдовзі після пологів лікар-неонатолог оцінює 
стан дитини за шкалою Апгар. Якщо, наприклад, 
потрібна респіраторна підтримка, ці дії також 
виконують неонатологи. Зазвичай після короткої 
оцінки дитину разом з матір’ю транспортують  
в обсерваторію. У рідкісних випадках, якщо дитині 
необхідна інтенсивна терапія, вона потрапляє до 
відділення для новонароджених у тій же лікарні, 
а мати може її відвідати, за умови задовільного 
стану здоров’я.

Після пологів протягом кількох днів – залежно 
від потреб дитини та матері пацієнти перебувають 
у  пологових відділеннях, де оцінюється загоєння 
ран та відновлення після пологів, а також стан 
дитини – як вона набирає вагу та чи потребує 
медичні втручання. Потім дитині роблять перші 
щеплення і проводять процедуру Креда – введення 
1 краплі 1% нітрату срібла в кон’юнктивальний 
мішок з метою профілактики сліпоти у дітей, 
спричиненої можливим зараженням гонореєю. 

Після виписки зі  стаціонару додому  
в рамках патронажного візиту маму та дитину 
4-6 разів відвідує акушер, яка оглядає стан 
новонародженого та прояснює сумніви щодо 
догляду за ним. Перший візит сімейного лікаря 
має відбутися до 6-тижневого віку.
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11Психологічна та психіатрична допомога
Pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Для того, щоб отримати психологічну допомогу в рамках державної охорони здоров’я (NFZ), потрібне 
направлення сімейного лікаря. Потім ви можете записатися в обрану психологічну клініку для 
короткострокової або довгострокової допомоги.

Однак, щоб відвідати психіатра, направлення не потрібне – достатньо звернутися в обрану психіатричну 
клініку і записатися на найближчий прийом.

У разі раптової кризи психічного здоров’я ви можете звернутися до одного з центрів кризового 
втручання та екстреної психологічної допомоги. У Познані такі послуги надають в різних медечних 
установах, серед яких є:

Пункт кризового втручання на ul. Niedzialkowskiego 30  (вул. Нєдзялковсєго, 30) (тел. 61 835 48 66,
61 835 48 65, 516 183 943, www.mcik-poznan.cop.pl);

Міський центр допомоги сім’ї (тел. Jeżyce 61 878 18 98/99, Grunwald - 61 878 57 51, Nowe Miasto 
61 878 18 26, Wilda - 61 878 19 31, www.mopr.poznan.pl);

Центр підтримки сім’ї «Свобода» на ul. Swoboda 59 (вул. Свободи, 59) (тел. 516-579-481, 
www.cwrpoznan.pl).

http://www.mcik-poznan.cop.pl
http://www.mopr.poznan.pl
http://www.cwr poznan.pl
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11 Психологічна та психіатрична допомога
Pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Крім того, допомогу надають численні неурядові організації, перелік яких 
можна знайти на сайті:
https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-psychologiczne-i-psychiatryczne-dla-osob-z-ukrainy-aktu-
alizacja,177593.html 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/ua/ua/news,9740/-,177626.html. 

Однією з таких організацій є Центр кризової психологічної підтримки (PCPD). PCPD надає послуги 
психологічної допомоги постраждалим від війни в Україні – дорослим, дітям та підліткам, сім’ям. 
Психологічні послуги PCPD організовані Міжнародним фондом OPEN на базі Центру розвитку особистості 
DA VINCI і є безкоштовними та добровільними. Тут при необхідності може бути проведена психологічна 
діагностика для оцінки стану людини. Після консультації діти та батьки/опікуни отримують інструкцію 
щодо подальшої роботи з дитиною.

Реєстрація на консультації та заходи відбувається лише через спеціальну анкету, яку можна заповнити 
за посиланням: https://forms.gle/7UntWtEa6vEEmB5b9. Відбувається в порядку надходження заяв – вам 
зателефонують для обговорення деталей. Якщо ви не можете прибути вчасно з важливих причин, будь 
ласка, зв’яжіться з PCPD, щоб перенести візит (тел. 664532327). 

Психологічний супровід надається в Інформаційному пункті для мігрантів за адресою ul. Bukowska 
27/29 (вул. Буковська, 27/29). Це проект Познанської міської ради щодо індивідуальної/групової 
підтримки для дітей та дорослих.

У разі гострого та серйозного погіршення психічного здоров’я, наприклад, симптомів психозу або 
суїцидальних думок, ви можете звернутися безпосередньо до відділення невідкладної допомоги 
психіатричної лікарні. У Познані є дві такі лікарні: 

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera (Клінічна лікарня К. Йоншера), ul. Szpitalna 27/33 (вул. Шпитальна,
27/33); 

Centrum Medyczne HCP (Медичний центр HCP),  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 (вул. 28 Червня
1956 р. № 194) Punkt Kryzysowego Wsparcia Psychologicznego (Кризовий психологічний пункт), 
ul. Stablewskiego 43/7 (вул. Стаблевського 43/7).

https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-psychologiczne-i-psychiatryczne-dla-osob-z-ukrainy-aktu
https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-psychologiczne-i-psychiatryczne-dla-osob-z-ukrainy-aktu
https://www.poznan.pl/mim/wortals/ua/ua/news,9740/-,177626.html.
https://forms.gle/7UntWtEa6vEEmB5b9
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САМОЛІКУВАННЯ. Як я 
можу допомогти собі перед 
зверненням за медичною 
допомогою?
SAMOLECZENIE. Jak mogę sobie pomóc, zanim skorzystam  
z pomocy medycznej?
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1 Які ліки слід приймати у випадку 
підвищеної температури?  

     Co mogę zażyć w przypadku gorączki?

2 Що робити при болі?
Co w przypadku bólu?

Препарати, що застосовуються при лихоманці, 
також мають знеболюючий ефект і можуть 
застосовуватися в такий самий спосіб, як і вище, 
наприклад, при болях у суглобах, головних болях чи 
зубному болі. Ібупрофен також має протизапальну 
дію.

Крім того, при спазматичному болю в шлунку 
доступний без рецепту дротаверин, який 
використовується в дозуванні від 40 до 80 мг 
до 3 разів на день. Якщо біль у животі виникає 
через метеоризм, існують препарати на основі 
симетикону (по 80 мг 3-4 рази на добу з 6 років) 
або диметикону (у дітей 20-40 мг двічі на добу).

Якщо біль у животі спричинений запором, 
можна застосовувати макроголи або лактулозу 
(оральне застосування) або ж гліцеринові свічки 
та ректальні клізми, які відпускаються без рецепта 
і  застосовуються ректально.

У разі болів у шлунку, пов’язаних із надмірною 
секрецією кислоти  т. зв. печія, варто придбати 
невелике пакування  препаратів, що знижують 
секрецію шлункової кислоти, наприклад на основі 
омепразолу - ліки приймаються по 20 мг 1 раз на 
день натщесерце (доступні без рецепта лікаря) 
Проте, така ситуація вимагає звернення до лікаря 
в найближчі дні.

Без рецепта відпускаються жарознижуючі 
препарати на основі парацетамолу, ібупрофену 
та метамізолу.

Дозування парацетамолу для дорослих 
становить від 500 мг до 1 г за один прийом. Не 
можна перевищувати 4 г на добу! Це означає, що 
рекомендується вводити препарат не частіше, 
ніж кожні 4-6 годин. Дітям, відповідно, дозування 
зменшують до 10 мг на кожен кілограм маси 
тіла до 10 кг і  15 мг на кожен кілограм маси тіла 
для дітей понад 10 кг. Також варто пам’ятати, що 
багато препаратів від грипоподібних симптомів 
або т. зв. «застуди» містить парацетамол – 
в такому випадку, їх не можна поєднувати  
з іншими парацетамоловими засобами, наприклад,  
у таблетках!

Дозування ібупрофену для дорослої людини 
становить від 200 до 400 мг, рекомендується 
застосувавати кожні 6-8 годин. У дітей дозування 
становить 10 мг на кожен кілограм маси тіла. 
Препарат можна застосовувати з 3-місячного 

віку. Його використовування не дозволяється 
при наявності деяких інфекційних захворюваннях, 
таких як віспа, адже це може призвести до  
негативних побічних реакції.

Доза метамізолу для дорослих становить від 
250 до 500 мг на кожні 8 годин, максимум 3 г 
на добу. Лікування дітей спершу рекомендують 
починати підібравши інші препарати,  рішення про 
додавання метамізолу зазвичай приймає лікар.
Крім того, можна прикладати холодні компреси  
і пити прохолодні напої.

Кожен препарат містить різну кількість 
міліграмів у кожному мілілітрі сиропу чи в одній 
таблетці. Якщо ви не впевнені щодо правильності 
розрахунку дозування, зверніться до свого лікаря 
чи фармацевта!

Температура у дітей вимірюється: у прямій 
кишці у дітей до 3 років; у вусі у дітей 3-5 років; у роті  
у  дітей старше 5 років.
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3 Які ще доступні ліки при симптомах 
застуди? 

  Jakie inne leki są dostępne na objawy przeziębienia?

4 Як діяти при діареї або рвоті?
Co w przypadku biegunki lub wymiotów?

Найголовніше – забезпечити відповідний 
рівень води в організмі. Прохолодну рідину 
рекомендується пити невеликими порціями, 
але дуже часто. Дитині воду можна давати  
з ложечки. Існують також електролітні препарати, 
які  додаються  до споживаної рідини. Крім 
того, важливим є  легкозасвоюваний раціон в 
харчуванні.

Для лікування діареї  використовуються 
пробіотики та смектини. Вживання активованого 
вугілля або будь-яких препаратів, які призупиняють 
випорожнення кишечника, не рекомендується, 
особливо у разі інфекційної діареї.

Серед інших симптомів, які вимагають 
звернення до лікаря під час гастроентериту: 
відсутність сечовипускання, мало кількість 
споживаної рідини, висока сухість і низька 
еластичність шкіри, сонливість.

Існують назальні краплі з морською сіллю 
для розрідження носових виділень, які можна 
використовувати навіть при лікуванні маленьких 
дітей. Крім того, як альтернатива, рекомендуються 
краплі на основі оксиметазоліну – стардартне 
дозування -  це 1 вприскування в кожну ніздрю 2-3 
рази на день. Їх можна використовувати максимум 
5 днів.

Існують також численні препарати для місцевого 
застосування від болю в горлі з бензидаміном, 
холінсаліцилатом, хлоргексидином або лідокаїном 
та препарати на рослинній основі (наприклад,  
з  чебрецем та мати-й-мачухою або ісландським 
лишайником). У дітей найчастіше зустрічаються ті, 
що на основі бензидаміну у вигляді спрею.

У разі кашлю доступні рослинні препарати для 
заспокоєння подразнення дихальних шляхів – 
наприклад, з медом, ісландським лишайником 
або подорожником. Крім того, рекомендуються 
відхаркувальні засоби: на базі екстракту плюща, 
ердостеїну, карбоцистеїну, ацетилцистеїну, 
амброксолу, бромгексину.

Існують препарати на основі різних масел для 
очищення вух від надлишку вушної сірки. Не варто 
чистити вуха ватними паличками. Також біль  
у вусі при підвищенні температури вимагає візиту 
до лікаря.

У разі інфекцій дихальних шляхів тривожними 
симптоми вважаються зокрема: задишка, швидкі 
рухи грудної клітки, живота та ніздрів, млявість, 
блідість, синюшність.
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5 Які інші препарати доступні без рецепта?  
Jakie inne leki są dostępne bez recepty?

6 Чи в Польщі доступна контрацепція без 
рецепта? 

  Czy antykoncepcja jest dostępna w Polsce bez recepty?

7 Чи доступні антибіотики? Як можна отримати 
ліки для лікування хронічних захворювань? 

   Czy antybiotyki są dostępne? Jak uzyskać leki przewlekłe?

У Польщі антибіотики відпускаються лише за 
рецептом. Це пов’язано з тим, що не всі інфекційні 
захворювання викликаються бактеріями - 
більшість з них є вірусними інфекціями, проти 
яких антибіотик не буде ефективним. Крім 
того, застосування антибіотиків без показань 
може завдати шкоди здоров’ю пацієнта,  
а в навколишньому середовищі призводить до 
утворення стійких до антибіотиків бактерій, що 
становлять небезпеку для здоров’я та життя.

Хронічне лікування продовжує сімейний 
лікар. На першому прийомі він проситиме про 
надання документації про попереднє лікування, 
включаючи інформацію щодо ліків. Якщо пацієнт 

не в змозі надати необхідні документи, лікар 
встановлюватиме показання щодо лікування на 
підставі анамнезу та огляду. Лікування, яке пацієнт 
розпочав в іншій країні, не завжди проводиться 
у тій самій формі у Польщі. Це пов’язано  
з доступністю ліків, які постійно змінюються 
завдяки медичним відкриттям та змінами у стані 
пацієнта. Не продовжуйте приймати попередньо 
виписані ліки, якщо вони були відмінені лікарем!

Подальші візити можна здійснювати телефоном 
або через систему замовлення ліків, яку кожна 
клініка визначає самостійно.

Ви можете купити невелику кількість ліків від 
алергії, але постійні симптоми алергії вимагають 
звернення до лікаря POZ, а важкі форми алергії 
(наприклад, з набряком обличчя або задишкою) 
вимагають негайної медичної допомоги.

Також доступні безрецептурні вітамінні 
препарати,  наприклад вітамін D,  який 
рекомендується приймати додатково. Не всі вони  
є ліками - препарати, позначені як БАДи, менш вивчені  
і може бути не настільки ефективними, тому варто 
вибирати препарати, позначені як ліки.

Бар’єрна контрацепція (наприклад, презервативи 
та протизаплідні спіралі) та сперміцидні гелі 
доступні без рецепта. Презервативи забезпечують 
додатковий захист від захворювань, що 
передаються статевим шляхом.

У Польщі доступна гормональна контрацепція, 
включаючи контрацепцію після статевого акту, 
проте вона відпускається за рецептом. Її можна 
отримати у будь-якого лікаря, хоча найчастіше 
його підбирає гінеколог. Бар’єрні методи доступні 

без рецепта, наприклад, презервативи, які можна 
знайти в аптеках і магазинах. Контрацептиви  
є платними.

У Познані є Інтимний профілактичний пункт 
(пол. Punkt Profilaktyki Intymnej), що знаходиться 
за адресою  Al. Solidarności 36 (ал. Солідарнощі, 
36), де цілодобово можна отримати безкоштовну 
медичну підтримку https://posum.pl/punkt-profilak-
tyki-intymnej-24h/.

https://posum.pl/punkt-profilaktyki-intymnej-24h/
https://posum.pl/punkt-profilaktyki-intymnej-24h/
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Електронний кабінет пацієнта
Internetowe Konto Pacjenta

Безкоштовна програма Міністерства Охорони Здоров’я: 
https://login.gov.pl/login/login?ssot=zyzvrxuhelvnsh5xlczx.

Ви можете увійти за допомогою довіреного профілю (пол. profil zaufany), електронного посвідчення 
особи або банку. Електронний кабінет призначений для того, щоб пацієнтам було легше користуватися 
цифровими сервісами та впорядковувати медичну інформацію про здоров’я в одному місці. Кожен, хто 
має номер PESEL, має також безкоштовний електронний кабінет пацієнта. Вам потрібно лише ввійти 
до електронного кабінету. Електронний кабінет пацієнта надає вам інформацію про ваше минуле, 
поточне або заплановане лікування і дозволяє вирішувати низку питань без необхідності відвідувати 
амбулаторію чи клініку.

Ви знайдете інформацію про:
eлектронні рецепти,які були  виписані, використані  та частково використані,

дозування препарату, яке вам призначив лікар,

історію ваших відвідувань поліклініки/лікаря,

допомогу, яку вам надали, і скільки NFZ (Національний фонд охорони здоров’я)
 заплатив за допомогу,

видані направлення та електронні направлення на обстеження чи направлення до санаторію 
та про стан їх виконання,

eлектронні лікарняні та медичні довідки, видані у зв’язку з хворобою та пологами,

ваші щеплення, включаючи європейський сертифікат COVID-19,

pезультати тестів на COVID-19,

iсторію лікування близької людини, яка уповноважила вас, та  вашої  дитини до 18 років,

про те, хто і коли зареєстрував вас на медичне страхування, суму сплачених внесків або дату
реєстрації останнього страхового внеску,

ліки (ви можете перевірити всі ліки, дозволені в Польщі),

ваші медичні препарати , які були відшкодовані NFZ  (Національним фондом охорони здоров’я).

Ви також можете подати декларацію про вибір сімейного лікаря, медсестри та акушерки через 
електронний кабінет пацієнта.

https://login.gov.pl/login/login?ssot=zyzvrxuhelvnsh5xlczx
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Підтримка людей з обмеженими 
можливостями, хронічно хворих та 
їхніх сімей
Wsparcie osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych  
i ich rodzin

Для отримання повної державної допомоги особі з обмеженими можливостями необхідно отримати 
довідку про інвалідність. Недостатньо отримати підтвердження про наявність інвалідності в іншій країні. 
Місцем винесення таких рішень є Повітова комісія в справах визначення ступеню інвалідності (пол. 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ), яка знаходиться в Познані за адресою: ul. 
Słowackiego 8 (вул. Словацкєго, 8). Детальну інформацію можна знайти на інтернет-сторінці: https://
www.bip.powiat.poznan.pl/377,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.

Крім того, існують неурядові організації, які підтримують людей з обмеженими можливостями, їхні 
сім’ї чи не гетеро нормативних осіб, такі як:

Фонд «ORCHidea» (пол. Fundacja ORCHidea)
https://www.fundacjaorchidea.pl/nasza-fundacja/o-fundacji/
Підтримка та реабілітація людей з неврологічними травмами, діагностика та лікування епілепсії,
просвітницька діяльність.

Асоціація «на Так» (пол. Stowarzyszenie na TAK)
https://www.natak.pl/nasze-dzialania.html 
Підтримка людей з обмеженими можливостями, особливо з вадами розумового розвитку,
реабілітація, професійна та соціальна активізація, інтеграція, інформаційна підтримка.

Фонд «Прийняття» (пол. Fundacja Akceptacja)
http://akceptacja.org.pl/ 
Підтримка трансгендерних осіб та їхніх родичів, перша допомога, профілактика.

https://www.bip.powiat.poznan.pl/377,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci
https://www.bip.powiat.poznan.pl/377,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci
https://www.fundacjaorchidea.pl/nasza-fundacja/o-fundacji/ 
https://www.natak.pl/nasze-dzialania.html  
http://akceptacja.org.pl/



