
Єдиний європейський номер екстреної допомоги: 112

Служба екстреної медичної допомоги: 155

 Поліція: 158 
Пожежна бригада: 150

Лінія охорони здоров’я для України: +421 2 21025075

Інфолінія Загальної страхової компанії: 0850 003 003

Інфолінії для україномовних осіб (сумарна інформація):  
+421 513 816 111  / +421 259 765 111.

Інфолінія для хворих на ВІЛ та туберкульоз: +421 907 923 122

Вичерпну інформацію з усіх напрямків українською мовою можна знайти за 
адресою: www.ua.gov.sk.

У разі проблем зі здоров’ям вас пролікують та ви  
отримаєте необхідну медичну допомогу.  

Надавана допомога за статусом

Ви тільки проїжджаєте через Словаччину, але ваша мета – інша країна: 

Ви маєте право на невідкладну та необхідну медичну допомогу, яка  
надається вам постачальниками медичних послуг за контрактом із 
Загальною медичною страховою компанією. Ви повинні платити  
за інше медичне обслуговування. 

Ви маєте право на невідкладну та необхідну медичну допомогу, яка  
надається вам постачальниками медичних послуг за контрактом із 
Загальним медичним страхуванням. Ви повинні платити за інше  
медичне обслуговування. 
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Ви подаєте заяву про надання притулку або тимчасового притулку:

Ви матимете право на термінову та необхідну зазначену медичну допомогу. 
Це також означає таку медичну допомогу, яку лікар рекомендує при огляді.  
У відповідній області чи місті є амбулаторна служба екстреної допомоги,  
або центральна приймальня лікарні. Контакти: https://www.e-vuc.sk/ . 

Ви отримаєте притулок або додатковий захист:

Ви матимете право на повний спектр медичних послуг. 

У разі загрози життю медична допомога надається негайно та безкоштовно всім 
на території Словацької Республіки. 

ДОГЛЯД ЗА ЗУБАМИ 

Якщо ви проїжджаєте через Словаччину або подали заяву про тимчасовий 
притулок / притулок, у гострих випадках допомога відшкодовується на 
умовах, встановлених страховою компанією. 

Контакти стоматологів у Словаччині, які надають безкоштовну  
невідкладну стоматологічну допомогу, можна знайти тут:  
https://www.skzl.sk/stomatologhelp. Сайт працює мовами SK, UA та ENG.  
Або також на www.stomatolog.help. 

ЛІКИ

Ви тільки проїжджаєте через Словаччину або отримуєте статус  
тимчасового притулку: 

Крім спеціаліста, ліки може призначати і лікар загальної практики а аптеки 
приймуть ці рецепти.

Якщо ви попросите тимчасового притулку, ви матимете право на ліки, 
медичне обладнання та дієтичне харчування без додаткової плати. 

 
Важливі номери телефонів 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВАС, ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ В СР


