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1 Первинна медична 
допомога (ПМД)

Громадяни України, які приїхали в період від 24 лютого до Польщі 

через війну, мають право до медичних послуг на таких самих умовах, 

що й особи застраховані  в Польщі.

Первинна медична допомога (ПМД, пол.: 

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna) – це 

найважливіша частина системи охорони 

здоров’я. На практиці – це є ваша місцева 

поліклініка та ваш лікар первинної ланки, 

до котрого ви звертаєтесь у разі хвороби, 

періодичних оглядів та щеплень. Лікар 

первинної ланки – це сімейний лікар або 

терапевт, а у випадку дітей – педіатр.

Якщо ви захворіли, то лікар ПМД по-

винен прийняти вас того ж дня.  Якщо це 

не можливо, то в поліклініці ПМД буде 

призначена інша дата.

Ви також можете зателефонувати в по-

ліклініку ПМД і записатися на прийом по 

!

ВАЖЛИВО!

телефону – лікар зателефонує до вас в 

обумовлений час  та проконсультує підчас 

телефонної розмови. Вам не обов’язково 

особисто приходити в поліклініку.

Важливо, що жоден медик не може від-

мовити у допомозі пацієнту з України.

Поліклініки ПМД не працюють цілодо-

бово – зазвичай працюють від понеділку 

до п’ятниці з 8:00 до 18:00.

Як дізнатися де знаходиться найближчий 

медичний заклад, який може бути вашою 

поліклінікою ПМД? Зверніться по допомогу 

до волонтерів у пунктах  допомоги біжен-

цям, або запитайте у сусідів-поляків, куди 

вони звертаються до сімейного лікаря та 



педіатра. Можете також зателефонувати 

на україномовну гарячу лінію, номер якої 

вказаний в одному з понижчих пунктів. 

Важливо, щоб медичний заклад мав під-

Якщо ви, або ваша дитина, раптово захво-

рієте, або стан вашого здоров’я різко погір-

шиться в неробочий час поліклініки ПМД, 

ви можете звернутися у будь-який  пункт 

нічної та святкової медичної допомоги.  Ці 

пункти працюють від 18:00 до 8:00, а також 

цілодобово у вихідні та святкові дні.

У цих пунктах вам нададуть виключно 

невідкладну медичну допомогу – для даль-

писану умову з Національним фондом здо-

ров’я (НФЗ, пол.: NFZ – Narodowy Fundusz 

Zdrowia) – тільки в цьому випадку ваше 

лікування буде безкоштовним.

шого обстеження та консультацій вас на-

правлять до свого лікаря ПМД.

Найближчий пункт нічної та святкової ме-

дичної допомоги  ви можете знайти на карті: 

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-

opieka-zdrowotna.

2  Нічна та святкова 
медична допомога



Якщо ваш лікар ПМД вирішить, що вам 

потрібне спеціалізоване лікування – він на-

править вас до лікаря-спеціаліста. У рамках 

безкоштовного медичного обслуговування 

можна записатися лише до одного лікаря 

певної спеціалізації, який має договір з 

національною страховою компанією – НФЗ 

(пол.: NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia). 

Зареєструватися ви можете по телефону, 

по електронній пошті або особисто без 

направлення, але потім  направлення має 

бути доставлено до медичного закладу 

протягом 14 днів з моменту реєстрації.

Вам не потрібне направлення, щоб 

записатися на прийом до: психіатра, аку-

шера-гінеколога, онколога, венеролога та 

стоматолога.

Тільки лікар первинної ланки може на-

правити вас на безкоштовне обстеження 

або консультацію до лікаря-спеціаліста.

Якщо ви підете на приватний прийом 

до лікаря-спеціаліста – за такий візит при-

йдеться заплатити.  Більше того, якщо 

підчас такого візиту лікар направить вас 

до іншого фахівця, то ви також можете 

записатись до нього лише на приватний 

прийом. Іншим рішенням є звернутися з 

отриманими медичними рекомендація-

ми та направленням до лікаря первинної 

ланки ПМД та попросити його виставити 

направлення в рамках НФЗ.

Про те, де шукати лікарів-спеціалістів – 

найкраще запитати в поліклініці ПМД. Деякі 

поліклініки також пропонують послуги де-

яких лікарів-спеціалістів. Працівники полі-

клініки часто знають, де шукати спеціалістів 

у тому чи іншому місті, чи теж в регіоні.

3  Лікування у лікарів-
спеціалістів

Пам’ятайте, що ви можете звернутися до  будь-якої 

поліклініки ПМД або до пункту нічної та святкової 

медичної допомоги, незалежно від того де ви зараз 

перебуваєте. Проте, бажано вибирати заклади 

найближчі до вашого місця проживання.

!



До лікарні, в рівній мірі, вас можуть напра-

вити, і лікар первинної ланки, і лікар-спе-

ціаліст. Ви маєте право вибрати будь-яку 

державну лікарню у Польщі, не залежно 

від вашого актуального місцезнаходження. 

Лікування в стаціонарі є безкоштовним.

В ситуації, коли це необхідно за станом 

вашого здоров’я, до лікарні вас також може 

направити лікар, у якого ви лікуєтесь при-

ватно – в цьому випадку за лікування в 

лікарні ви також не платите. Направлен-

ня на стаціонарне лікування залишається 

дійсним до узгодженої дати госпіталізації.

4  Лікування в стаціонарі



Лікарняне відділення невідкладної ме-

дичної допомоги (пол.: SOR – Szpitalny 

Oddział Ratunkowy) – це місце де ря-

тують від раптової загрози життя та 

здоров’я людей.

Зверніться до SOR, якщо:

 ― ви отримали травму або з вами стався 

нещасний випадок ( наприклад трав-

ма, перелом);

 ― раптово почули себе погано, підоз-

ріваєте інфаркт чи інсульт, з’явились 

проблеми з кровообігом;

 ― поліклініка не може вам допомогти, 

а ваш стан свідчить про те, що ви не 

можете чекати.

Якщо вам потрібна невідкладна допомога,  

оскільки є загроза вашого або чийогось 

життя – ви можете зателефонувати за 

одним із двох номерів екстреної допо-

моги: 999 або 112 і викликати швидку 

допомогу. Цей номер не призначений для 

надання медичних консультацій.

Лікар SOR направить вас на необхідні об-

стеження та консультації, а потім, залежно 

від стану здоров’я, у відповідне лікарняне 

відділення для спостереження, або від-

править додому.

Пам’ятайте що SOR не є заміною лікаря 

первинної медичної допомоги чи ліка-

ря-спеціаліста. Ви не можете звертатись 

на SOR, якщо ви застудились або потріб-

ний вам рецепт на ліки чи направлення 

на аналізи. У SOR лікар вирішує,  виходячи 

зі стану здоров’я пацієнтів, кого рятувати 

першочергово.

5  Лікарняне відділення 
невідкладної медичної 
допомоги (SOR)

6  Екстрені номери 
телефонів

999
112



Зателефонувавши на цілодобову без-

коштовну гарячу лінію НФЗ за номером 

800 190 590 (працює 7 днів на тиждень) ви 

можете дізнатися, серед іншого, де можна 

знайти найближчу поліклініку ПМД, нічну 

Громадяни України, діти та підлітки до 19 

років, мають право на безкоштовне про-

філактичне щеплення згідно з Польською 

програмою профілактичної вакцинації.

Діти, які перебувають у Польщі менше 

ніж 3 місяці, можуть бути вакциновані до-

бровільно, згідно з обов’язковим графі-

ком вакцинації, зазначеним у Програмі 

профілактичної вакцинації. Особи віком 

до 19 років, які проживають у Польщі біль-

ше ніж 3 місяці, охоплюються програмою 

обов’язкових щеплень згідно з Програмою 

профілактичної вакцинації.  

та святкову медичну допомогу, лікарню чи 

найближчу аптеку, як записатися на ще-

плення від COVID-19 або що робити у разі 

зараження коронавірусом.

Рішення про вакцинацію приймає лікар 

первинної ланки – саме з ним ви узгоджуєте 

індивідуальну програму щеплень.

Якщо у вашої дитини ПІД, то обов’язко-

во, перед вакцинацією, повідомте про це 

лікаря! Діти з ПІД можуть безпечно отриму-

вати більшість вакцин, включаючи вакцину 

проти COVID-19, але лікар обов’язково по-

винен знати про первинне імунодефіцитне 

захворювання.

Ми наполегливо заохочуємо вас до ви-

конання усіх рекомендованих щеплень, як 

ваших, так і вашої дитини.

7  Безкоштовна гаряча 
лінія

8  Профілактична 
вакцинація



У Польщі усі люди старші 5 років мо-

жуть безкоштовно вакцинуватися проти 

COVID-19.

Якщо ви хочете вакцинуватися від 

COVID-19 – зверніться до лікаря ПМД, який 

надасть вам усю необхідну інформацію та 

видасть необхідне направлення. Відсутність 

Обліковий запис пацієнта (пол.: IKP –

Internetowe Konto Pacjenta) – це без-

коштовний додаток доступний на сайті 

www.pacjent.gov.pl. 

IKP є доступний для кожного громадя-

нина Украйни, який отримав номер PESEL. 

номера PESEL не є перешкодою для про-

цедури вакцинації. Якщо у вас уже є номер 

PESEL, то ви автоматично вже отримали 

направлення на щеплення і можете звер-

нутися до центру вакцинацій. Найімовірні-

ше, центр вакцинації знаходиться у вашій 

місцевій поліклініці ПМД.

Цей додаток дає можливість швидкого 

доступу до інформації про стан вашого 

здоров’я, або стан здоров’я вашої дитини.  

Детальнішу інформацію ви знайдете на 

сайті: nfz.gov.pl. Обліковий запис пацієнта 

є також доступний українською мовою.

9  Вакцинація проти 
COVID-19

10  Обліковий запис 
пацієнта (IKP)



У Польщі, як діти, так і дорослі, які хворіють 

на первинній імунодефіцит (ПІД), отриму-

ють безкоштовне лікування в рамках Дер-

жавних програм щодо лікарських засобів.

Пацієнти в Польщі можуть стосувати 

наступні терапії імуноглобуліном: вну-

трішньовенну, підшкірну, або полегшену  

підшкірну  з гіалуронідазою.

Внутрішньовенне введення імуногло-

буліну  відбувається в стаціонарі. Пацієнт 

приходить в лікарню один раз на 3-4 тижні 

на заздалегідь узгоджену дату, де після ос-

новного обстеження йому внутрішньовен-

но вводиться лікувальний препарат. Того 

ж дня хворий виписується зі стаціонару.

Після проходження в стаціонарі спеці-

ального навчання під наглядом медсе-

стри-імунолога (4-6 зустрічей один раз на 

тиждень) пацієнт може почати підшкірне 

введення імуноглобуліну.  Він отримає 

інфузійний насос, все необхідне медичне 

обладнання та запас ліків, котрі може са-

мостійно вводити собі вдома, як правило, 

один раз на 1-2 тижні. Потім пацієнт лише 

час від часу приходить до лікарні, щоб 

пройти обстеження та забрати черговий 

запас ліків.

Третій варіант лікування – підшкірне 

введення імуноглобуліну з гіалуронідазою. 

Це – спрощено кажучи – форма лікування, 

що поєднує в собі особливості підшкірної 

та внутрішньовенної терапії. Препарат 

вводять так само часто, як і при  внутріш-

ньовенному введенні (кожні 3-4 тижні), 

але його можна вводити самостійно вдома 

(після пройденого відповідного навчання).

11  Лікування первинного 
імунодефіциту (ПІД) у 
Польщі



Первинні імунодефіцити є однією з груп 

захворювань, які лікуються за т.зв. Держав-

ними програмами щодо лікарських засобів. 

Ці програми створюються для лікування 

захворювань, які вимагають сучасних та 

дорогих методів лікування котрі фінансує 

держава.

Пацієнти з України можуть скористатися 

таким лікуванням на тих самих умовах, що й 

громадяни Польщі. Про те, чи кваліфікуєть-

Пацієнти з України, які перетнули кордон з 

Польщею після 24 лютого 2022 року через 

військову агресію Росії, мають повне право 

отримувати відшкодовані ліки на тих самих 

умовах, що й громадяни Польщі. Необхідно 

пам’ятати, що в Польщі ліки відшкодовують-

ся на різних рівнях плати – частина з них 

ся пацієнт до Державної Програми щодо лі-

карських засобів, вирішує лікар, а у випадку 

ПІД, як правило, це лікар-імунолог. Пацієнт 

повинен відповідати певним критеріям для 

включення його до Державної програми 

щодо медичних засобів. Закваліфіковані 

пацієнти отримують безкоштовне лікуван-

ня. Додаткову інформацію ви отримаєте у 

лікаря-імунолога.

безкоштовна, частину можна придбати за 

фіксованою ставкою 3,20 злотих, а частина 

компенсується в розмірі від 30% до 50%. 

Решта ліків, що відпускаються за рецептом, 

повністю оплачується пацієнтом. Рівень 

оплати залежить від багатьох факторів, 

в тому від здіагнозованих захворювань.

12 Державні програми що 
до лікарських засобів

13  Відшкодування витрат 
на ліки




