Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy są identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów.

Медичні послуги для громадян України, які перебувають у Польщі у зв’язку зі збройним
конфліктом на території України надаються за тими самими правилами, як і для польських
пацієнтів.
Pacjenci mają możliwość korzystania zarówno z opieki świadczonej w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia te zostaną sfinansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa.

Пацієнти можуть отримати як первинну, так і амбулаторну спеціалізовану допомогу. Ці
послуги фінансуватиме Національний фонд охорони здоров’я з державного бюджету.
Pacjentom z Ukrainy świadczenia udzielane są na podstawie danych z paszportu lub z innego
dokumentu podróży albo na podstawie zaświadczenia wydanego przez straż graniczną RP
ewentualnie odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży (po przekroczeniu granicy
od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy).

Пацієнтам з України послуги надаються на підставі даних з паспорта чи іншого проїзного
документа або на підставі довідки, виданої Державною Прикордонною слкужбою Республіки
Польща, або штампу польської прикордонної служби в проїзному документі (після перетин
кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України).

Telefoniczna Informacja Pacjenta pod numerem 800 190 590 udziela informacji ułatwiających
pacjentom poruszanie się w polskim systemie opieki zdrowotnej. Po wyborze opcji „6” osoba
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dzwoniąca zostaje przekierowana do konsultanta porozumiewającego się w języku ukraińskim,
rosyjskim i angielskim.
Інфолінія за номером 800 190 590 надає інформацію, яка допоможе пацієнтам орієнтуватися в
польській системі охорони здоров’я. Після вибору « 6 » абонент перенаправляється до
консультанта, який володіє українською, російською та англійською мовами.

Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego w Warszawie organizuje pomoc dla kobiet
ciężarnych – kobiety w ciąży oraz ich bliscy mogą zgłaszać się pod numerem telefonu +48 223
500 050
Фонд пренатальної медицини ім. Eрнeста Войтицького у Варшаві організовує допомогу
вагітним жінкам. Вагітні жінки та їхні родичі можуть реєструватися за телефоном +48 223
500 050

Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera uruchomiło specjalny numer telefonu dla pacjentów
obywateli Ukrainy: +48 507 107 113 pod którym przyjmowane są zgłoszenia i zapisy do lekarzy
oraz adres e-mail do kontaktu: pomoc.ukraina@centrumrydygiera.pl
Pacjenci w naszym Centrum mogą uzyskać pomoc lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów
oraz leczenie stomatologiczne.
У медичному центрі ім. Людвіка Ридигера діє спеціальний номер телефону для пацієнтів з
України: +48 507 107 113, за яким проводиться реєстрація до лікарів.
Електронна адреса для контактів: pomoc.ukraina@centrumrydygiera.pl
Пацієнти нашого центру можуть отримати допомогу сімейного лікаря, лікарів-спеціалістів та
лікарів-стоматологів.
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Nasze poradnie:
POZ dla dorosłych
Poradnia ul. Próchnika 11
czynna 07:00 – 18:00
Poradnia ul. Piotrkowska 113
czynna 07:00 – 18:00
Poradnia ul. Pomorska 59
czynna 07:00 – 18:00
Наші клініки:
КОЗ для дорослих
Клініка вул. Прухніка 11
від 07:00 до 18:00
Клініка вул. Пьотрковська 113
від 07:00 до 18:00
Клініка вул. Поморська 59
від 07:00 до 18:00
POZ dla dzieci
Poradnia ul. Piotrkowska 113, parter
czynna 07:00 – 18:00
КОЗ для дітей
Клініка вул. Пьотрковська 113, перший поверх
від 07:00 до 18:00

Poradnie specjalistyczne:
Poradnia chirurgii ogólnej
Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Dermatologiczna
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Neurologiczna
Otolaryngologiczna
Rehabilitacyjna
Stomatologiczna
Alergologiczna

Спеціалізовані клініки:
Амбулаторія загальної хірургії
Ортопедична травматологія
Дерматологічна
Неврологічна
Отоларингологічна
Реабілітація
Стоматологічна
Алергологія
Dodatkowo zapraszamy do naszych poradni wszystkie osoby zainteresowane przyjęciem szczepionki
przeciw Covid-19.

Крім того, ми запрошуємо до нашої клініки всіх бажаючих отримати вакцину від Covid-19.
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