
МЕДИЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ 

Вы в опасности? Вам нужна срочная медицинская помощь? Позвоните по номеру экстренных служб 

101 или 112. 

Яким чином я можу отримати безкоштовну медичну допомогу? 

• Зареєструйтеся я в реєстраційному центрі міграційної служби. Таким чином ви отримаєте 

документ про тимчасовий захист. 

• Зареєструйтеся у лікарняному фонді. Перелік фондів можна знайти тут. 

• Після реєстрації в лікарняному фонді ви можете звернутися за медичною допомогою до лікаря 

загальної практики, стоматолога або іншого медичного працівника. 

Вам потрібні ліки або медичні препарати? 

• Завжди повідомляйте лікарю важливу інформацію щодо свого стану здоров’я. Повідомте лікаря 

про те, які ліки ви приймаєте. Така інформація є вкрай важливою для надання вам відповідних 

послуг. Вся інформація, яку ви надасте лікарю, вважатиметься конфіденційною. 

• Якщо ви приймаєте певні ліки протягом тривалого часу, обов’язково вчасно зверніться до лікаря, 

щоб отримати новий рецепт. За можливості візьміть із собою упаковку ліків, які ви приймаєте. 

• Вам буде призначено аналог препарату, який ви зазвичай приймаєте. Аналог може відрізнятися 

від ваших ліків за формою та/або кольором. 

Страждаєте на розлади сну, тривожність або надмірний стрес? 

• Щоб впоратися з травматичним досвідом, стресом чи полегшити інший негативний стан, ви 

можете отримати психологічну консультацію. Обговоріть таку можливість зі своїм лікарем 

загальної практики або зверніться за допомогою до OCMW муніципалітету. 

Що робити, якщо мені потрібна медична допомога або лікарські препарати у 

вихідні дні або в нічний час? 

Для отримання консультації лікаря загальної практики: 

 

• у Фландрії: телефонуйте за номером 1733 або переходьте за посиланням 

http://www.mediwacht.be/mdwonline/publiek/wachtdiensten/Zoek.aspx 

• У Валлонії: телефонуйте за номером 1733 або переходьте за посиланням 

https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/… 

• у Брюсселі: телефонуйте за номером 02 513 02 02 або переходьте за посиланням 

www.sosmedecins.be 

 

 

 

Для отримання консультації стоматолога: 

 

• у Фландрії: телефонуйте за номером 0903 39969 або переходьте за посиланням 

www.tandarts.be/wachtdienst 

• У Валлонії: переходьте за посиланням https://www.dentistedegarde.be/ 
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• у Брюсселі: телефонуйте за номером 02 426 10 26 

Для отримання консультації фармацевта 

 

• у Фландрії: телефонуйте за номером 0903 99 000 або переходьте за посиланням 

https://www.apotheekvanwacht.be/ 

• у Валлонії: телефонуйте за номером 0903 99 000 або переходьте за посиланням 

https://www.pharmaciedegarde.be/pharmacies-de-garde/  

• у Брюсселі: телефонуйте за номером 0903 99 000 або переходьте за посиланням 

https://www.pharmacie.be 

Що робити, якщо я страждаю на хронічне захворювання і мені необхідна 

спеціалізована допомога? 

Ви можете отримати консультацію лікаря загальної практики, який призначить лікування або направить 

вас до відповідної установи з надання спеціалізованої допомоги, якщо це необхідно. 

 

• Для лікування туберкульозу ви також можете звернутися до спеціалізованого центру VRGT  

https://tuberculose.vrgt.be/index.php/onze-dienstverlening/vind-een-cen… 

• Для лікування ВІЛ ви також можете звернутися до довідкового центру: 

 https://www.allesoverseks.be/hiv-referentiecentra 

Чи можу я отримати щеплення від COVID-19? 

Так, ви можете відвідати центр вакцинації в районі вашого проживання. 

 

• у Фландрії: https://www.laatjevaccineren.be/ 

• у Валлонії: https://www.jemevaccine.be/ 

• у Брюсселі: https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/ 

  

Всю інформацію про COVID-19 можна знайти за посиланням https://www.info-coronavirus.be. 

Чи можу я отримати щеплення від інших захворювань? 

Захистіть себе та своїх дітей від важких захворювань (поліомієліт, правець, кір) та зробіть щеплення. 

Найважливіші вакцини в Бельгії безкоштовні. 

Інформацію про обов’язкові та рекомендовані щеплення для всієї родини можна знайти на сайті 

https://www.vaccination-info.be/. 
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