Охорона здоров'я в
регіоні Даларна

Ukrainska

Важливо для медичних закладів:
•
•
•
•

Приходити вчасно
Мати при собі документ, який посвідчує особу
Ви маєте право на перекладача
Всі працівники зберігають конфіденційність.

Якщо виникла небезпечна для життя ситуація –
телефонуйте за номером 112, викликайте швидку
допомогу, поліцію чи службу порятунку!
Інформація іншими мовами:
www.1177.se/other-languages
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Потрібна порада – довідка 1177
1177 по телефону:
•

Доступно цілодобово

•

Поради та інформація

•

Володіють шведською та англійською

Сторінка в інтернеті www.1177.se
•

Поради про те, що можна зробити самостійно та
інформація про шведську медичну систему

•

Інформація іншими мовами:
www.1177.se/other-languages
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Центр первинного медикосанітарного обслуговування (VC):
•

•

У центрі первинного медико-санітарного обслуговування ви можете,
наприклад, отримати допомогу з:
Гострими захворюваннями, травмами та нездужаннями.
Психічними розладами
Контролем хронічних захворювань
Фізіотерапією та реабілітацією
Центр первинного медико-санітарного обслуговування надає
медичну консультацію. Ви можете зателефонувати і поговорити з
медичною сестрою, яка проведе первинну оцінку ваших проблем.

•

Тут ви можете отримати допомогу з профілактикою захворювань,
наприклад, щепленнями

•

Ви отримуєте скерування до приймальної спеціаліста, якщо у тому є
потреба.

•

Всі працівники медичних закладів зберігають конфіденційність.
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Невідкладне відділення
•

Невідкладні відділення є у Фалуні, Мурі та Авесті

•

Якщо ви тяжко хворі або потребуєте невідкладної
допомоги – зверніться до відділення невідкладної
допомоги у найближчій лікарні.

•

Якщо ваші потреби не оцінюються як дуже невідкладні,
можливо, вам доведеться довго чекати допомоги.

Якщо виникла небезпечна для життя ситуація – телефонуйте за
номером 112, викликайте швидку допомогу, поліцію чи службу
порятунку!
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Медичний огляд
Новоприбулим до Швеції запропонують пройти медогляд.
Мета медичного огляду щодо – провести контроль вашого
здоров’я та надати інформацію про ваші права щодо звернення
до закладів охорони здоров’я.
На візит замовляють перекладача вашої мови.
Медичний огляд включає опитування та забір аналізів. Це
пропонують вам та вашої родини безкоштовно.
Міграційне управління Швеції або інші органи влади не мають
право отримати результати медичного огляду.
Якщо ви не отримаєте запрошення на медогляд, ви можете
зв’язатися з Центром здоров’я іммігрантів у Даларна (Asylum och
Migranthälsa Dalarna), щоб записатися на прийом.
Номер телефона: 0225-49 65 96
Ел.пошта: asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se
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Інформація про найближчий центр
первинного медико-санітарного
обслуговування:
Назва

Адреса

Телефон

Інше

7

Завдання регіону Даларна – зробити Даларну ще кращим місцем для життя.
Ми відповідаємо за охорону здоров’я та медичне обслуговування, стоматологічну
допомогу, громадський транспорт, допоміжні засоби, народні школи та працюємо з
народною освітою, дослідженнями, охороною здоров’я та культурою. Ми також
працюємо з питаннями розвитку інфраструктури, бізнесу, ринку праці та
навколишнього середовища.

Разом ми працюємо для здорової Даларни!
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