
OPIEKA MEDYCZNA

DLA OBYWATELI UKRAINY

 
Obywatelowi Ukrainy, który zgłosi się z problemem zdrowotnym

do szpitala, poradni specjalistycznej czy lekarza rodzinnego
udzielona będzie adekwatna pomoc medyczna.

Po podstawową pomoc medyczną (np. podwyższona temperatura
lub inne objawy grypy czy przeziębienia) należy zgłaszać się

WAŻNE! Pomocy ma obowiązek udzielić każdy lekarz rodzinny
w powiecie – nie musi to być lekarz pracujący przy szpitalu.

do lekarzy rodzinnych, którzy pracują od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 18:00.

Jeśli posiadasz już numer PESEL – zabierz go koniecznie,
gdy udasz się do powyższych placówek. 

Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące opieki
medycznej dla obywateli Ukrainy wejdź na stronę: 

szamotuly.med.pl/допомога-україн�/

lub zeskanuj kod QR.

Jeśli nie posiadasz jeszcze numeru PESEL – możesz skorzystać
z pomocy medycznej, której udzielą Tobie powyższe placówki. 

http://szamotuly.med.pl/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/


 

W przypadku podejrzenia złamania kończyny osoby dorosłe mogą
kierować się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub poradni
chirurgicznej, natomiast dzieci prosimy o kierowanie na Oddziały
Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu.

Obywatele Ukrainy mają możliwość bezpłatnego zaszczepienia się
przeciw COVID-19. 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Infolinia rejestracyjna na szczepienie w SP ZOZ w Szamotułach:

Obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy medycznej mogą skorzystać
również z bezpłatnej infolinii NFZ, która czynna jest całodobowo,

tel. 789 407 100.

Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele
i święta po pomoc medyczną można zgłaszać się w ramach Nocnej 

W sprawach, które zagrażają życiu i zdrowiu prosimy o kontakt
pod numer alarmowy 112.

i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do SP ZOZ w Szamotułach
(tel. 61 292 71 13, 61 292 65 38 i 61 292 65 32).

Obywatelom Ukrainy, którzy uzyskali prawo do świadczeń
zdrowotnych, przysługuje prawo do otrzymania leków
refundowanych. Dotyczy to m.in. tych osób, które przekroczyły granicę
Polski od 24 lutego 2022 r. i posiadają dokument potwierdzający legalny
pobyt na terytorium RP.

przez 7 dni w tygodniu. Numer infolinii: 800 190 590.

Infolinia ogólnopolska: tel. 989.


