
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 
 
Ситуація, що загрожує життю? Телефонуйте 112 
У всіх інших випадках ви можете звернутися до свого домашнього лікаря. 
 
Перш за все: усі необхідні витрати на охорону здоров’я наразі відшкодовуються з CAK 
(скорочено назва постачальникa державних послуг, який здійснює схеми від імені уряду)  
на підставі схеми субсидій «необхідна медична допомога незастрахованим». 
 
ДОМАШНІ ЛІКАРІ   
 
До практики домашніх лікарів Aйссельмяудена (Goedzorg huisartsen) можна звернутися з 
понеділка по п’ятницю між 08.00-17.00 годин для догляду за номером телефону 038-2038999. 
Завжди наперід дзвонити, щоб ассистент оформила запис на прийом.  
Адреса: Laanzicht 3, 8271 JZ IJsselmuiden. 
Муніципалітет Кампен досліджує можливості проведення консультаційних годин у 
центральних місцях. Як тільки стане відомо більше про це, ми повідомимо вам. 
 
Для надзвичайних ситуацій поза робочими годинами практики домашніх лікарів з 17 год., у 
разі фізичних скарг, зв’язатися зі службою ANW (вечірня, нічна та вихідна служба).  
Це можна зробити за номером телефону 0900 - 333 63 33  
Адреса: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle (Жволле).  
Завжди дзвоніть спочатку, щоб домовитися про прийом! 
 
Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 08:00 Субота та неділя: цілодобово. 
 
 
СТОМАТОЛОГІЯ 
 
На сайті www.tandartsinkampen.nl ви знайдете чергового стоматолога з надання невідкладної 
стоматологічної допомоги. Якщо приймаюча сім’я зареєстрована в практиках Bleeker або 
Spaargaren Ви також можете зателефонувати в ці практики безпосередньо. 
 
Транспорт до медичного засобу? Муніципалітет відповідає за транспорт резидента до 
постачальника медичних послуг та/або відшкодовує витрати на проїзд 
громадським транспортом до постачальника медичної допомоги. (Примітка: українці зараз 
подорожують по документів, що посвідчують особу, безкоштовно в громадському транспорті) 
Увага! Завжди зв’язок заздалегідь з лікарем/стоматологом перед походом до практики. 
 
АПТЕКИ 
 
Назва аптеки: Pharmacy IJsselmuiden, LVIEW 1, 8271 JZ IJsselmuiden.  
Номер телефону 038-3314327.  
Графік роботи: понеділок-п'ятниця 08:00-18:00 вихідний субот/неділя. 
 
Центральну аптечну службу можна знайти в лікарні Ісала (Isala) під час надання послуг ANW. 
 
З 21 березня 2022 року кожному біженцю, який прибуде, буде запропоновано пакет першої 
самодопомоги від організації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКУШЕРСЬКА ДОПОМОГА 
 
Акушерську допомогу надає акушерська практика Sifra, Groenendael 233B, 8271 EM 
IJsselmuiden.  
Акушера може викликати лікар загальної практики. Ви також можете безпосередньо 
зв'язатися за номером 038-3324413 (по понеділках і четвергах) або за номером 06-20002668. 
 
 
COVID-19 
 
Немає необхідності перевіряти біженців з України на COVID-19 після прибуття до Нідерландів. 
Важливо проходити тест при скаргах, які можуть свідчити про COVID-19. Це можна зробити 
з допомогою самотесту. У разі позитивного самотестування завжди записуйтесь на прийом до 
GGD (Муніципальна служба охорони здоров'я). Це можна зробити за номером 038-4281428.  
GGD хоче, щоб завжди голландський супровідник також разом приходив в місце тестування. 
Результати ПЛР-тесту будуть передані цьому супровіднику.  
Карантинні заходи застосовувати до всіх людей, які проживають в Нідерландах, включаючи 
біженців. 
 
Рівень вакцинації від COVID-19 в Україні низький.  
Усі біженці з України отримують можливість зробити щеплення в Нідерландах.  
Вони можуть використовувати години консультації GGD:  
вівторок: 14.30 - 16.30 і середа: 17.30 - 19.30 
дітям від 5 до 11 років необхідно записатися на прийом (038-4281428). 
 
Якщо щеплення було зроблено в Україні, бажано доставити підтвердження цього до місця 
вакцинації. 


