
OPIEKA ZDROWOTNA
Informacja dotyczy obywatela Ukrainy, który ma 

zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną 
RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w do-
kumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt 
na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 
lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium Ukrainy.

2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywa-
teli Ukrainy oraz ich rozliczania są identyczne jak w przy-
padku polskich pacjentów. Oznacza to, że każdy pacjent 
bez względu na narodowość jest traktowany na tych sa-
mych zasadach, a na kolejność udzielania świadczeń mają 
wpływ wyłącznie względy medyczne.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze 
środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą 
stawki zapisane w umowach z NFZ.

Obywatele Ukrainy mogą też uzyskać poradę medycz-
ną na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu 800-137-200, 
która działa poza godzinami pracy podstawowej opieki 
zdrowotnej od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 
oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od 
pracy. Porada dostępna jest w języku ukraińskim i języku 
migowym.

Kiedy można skorzystać z teleporady?
• nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma ob-

jawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia ży-
cia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty 
nie przyniosły spodziewanej poprawy,

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie 
przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na 
twój stan zdrowia.

Szpital Powiatowy w Zawierciu posiada ukraińskojęzycz-
ną kadrę lekarzy, pielęgniarek i położnych. Uruchomiono 
też specjalną całodobową infolinię dla kobiet w ciąży w 
języku ukraińskim. 

• Pod numerem +48 504 382 699 - w razie nagłego 
zachorowania - można uzyskać informacje: gdzie zgłosić 
się po pomoc?

KOBIETY W CIĄŻY 
Kobiety w ciąży pod tym numerem mogą umówić się na 

bezpłatne badania ginekologiczne w szpitalu. Przez całą 
dobę panie przyjmowane są do porodu. W oddziale oraz 
przychodni przyjmuje doświadczony ginekolog z Ukrainy, 
więc pomoc może być udzielona w języku ukraińskim. 
Szpital posiada również anestezjologów z Ukrainy, więc 
ewentualne konsultacje do cięć cesarskich również mogą 
być wykonane w języku ukraińskim.

PEDIATRA
W przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 8 przyjmuje 

pediatra z Ukrainy. Numer: +48 451 061 007 (godziny: 
8-15, od poniedziałku do piątku). Matka z dzieckiem może 
tam otrzymać poradę w języku ukraińskim. 



Охорона здоров’я]
Інформація стосується громадянина України, 

який має документ, що підтверджує перетин 
кордону виданий Прикордонною Службою 
Республіки Польща або печатку про перетин 
кордону в закордонному паспорті від 24 
лютого 2022 року, що підтверджує легальне 
перебування на території Республіки Польща 
у зв’язку зі збройним конфліктом на території 
України. 

Правила надання медичних послуг громадянам 
України та їх поселення такі ж, як і у випадку з 
польськими пацієнтами. Це означає, що кожен 
пацієнт, незалежно від національності, лікується 
за однаковими принципами, а на порядок надання 
послуг впливають лише медичні показання. Допомогу 
виплачуватиме Національний фонд охорони здоров’я 
з державного бюджету. Базою для розрахунків 
будуть тарифи, зазначені в договорах з Національним 
фондом здоров’я. Громадяни України також можуть 
отримати медичну консультацію на 

Телеплатформі за номером телефону 800-137-200, 
яка працює поза робочим часом первинної медико-
санітарної допомоги з понеділка по п’ятницю з 18.00 
до 8.00, а також у суботу, неділю та інші святкові дні. 
Порада доступна українською мовою та мовою жестів. 

В яких випадках можна скористатися консультацією 
на Телеплатформі? 

• раптове погіршення стану здоров’я, поза робочим 
часом первинної медико-санітарної допомоги, 

• раптове погіршення самопочуття, коли відсутні 
симптоми, що свідчать про стан безпосередньої 
загрози життю, а ліки, котрі є в безпосередній 
наявності або безрецептурні препарати не принесли 
очікуваного поліпшення, 

• коли є занепокоєння, що очікування на початок 
робочого часу закладу охорони здоров’я може мати 
значний негативний вплив на ваше здоров’я.

Окружна лікарня у Заверці має україномовний 
персонал лікарів, медсестер та акушерок. Також 
і спеціальна цілодобова гаряча лінія для вагітних 
українською. Телефонуйте за номером +48 504 382 
699 - у разі раптового захворювання - ви можете 
отримати інформацію, куди звернутися за допомогою.

Вагітні за цим номером можуть записатися на 
безкоштовний гінекологічний огляд у лікарні. До 
пологів жінок приймають цілодобово. Відділення та 
клініку відвідує досвідчений гінеколог з України, тож 
допомогу можна надати українською. Також у лікарні 
працюють анестезіологи з України, тож будь-які 
консультації щодо кесаревого розтину також можна 
зробити українською.

У поліклініці за адресою вул. Powstańców Śląskich 8 
приймає педіатра з України. Номер: +48 451 061 007 
(години: 8-15, з понеділка по п’ятницю). Там мама з 
дитиною може отримати консультацію українською. 


