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ВАМ ПОТРІБEН ЛІКАР?

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ЕКСТРЕНЕ

НЕЕКСТРЕНЕ

ОБСТЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ

ОБСТЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ

(біль, травма, загроза життю чи здоров'ю)

(і планове)

Поліклініка

Поліклініка

MUDr.

(в робочий час,
без направлення)

(в робочий час)
- Сімейний лікар/Лікар загальної практики
- Педіатр/Лікар загальної практики
для дітей та підлітків
- Стоматолог
- Гінеколог
Порядок прийому пацієнтів визначає лікар

- Сімейний лікар/Лікар загальної практики
- Педіатр/Лікар загальної практики
для дітей та підлітків
- Стоматолог
- Гінеколог
Спеціалізована амбулаторія - оптимально
за направленням лікаря загальної практики
та після попереднього запису на прийом
(дерматолог, пульмонолог, уролог...)

Невідкладна
медична
допомога

Запис на прийом на певну годину є орієнтовний
Порядок прийому пацієнтів визначає лікар

(в неробочий час
вечір, вихідний, свято)
Порядок прийому пацієнтів визначає лікар

При вході до кабінету надайте
ОБОВ'ЯЗКОВО

Лікарня
Терміновий прийом
(центральний прийом,
приймальне відділення ...)

H

Документ,
що посвідчує
особу

PASSPORT

Список проблем зі
здоров'ям або хронічних
захворювань, найкраще
чеською мовою

Що розповісти лікарю?

Рецепція / приймальне
відділення для іноземців

ДИТИНA
в ідеальному
випадку у супроводі
одного з батьків або
законного представника

Швидка
медична
допомога

ускладнення,
хвороби, операції,
травми...

контакт
з інфекційним
захворюванням

алергія, ліки,
вживання ліків...

вагітність,
післяпологовий
період, грудне
вигодовування

кардіостимулятор,
слухові апарати,
інсулінова ручка...

дитячi хвороби

Які ваші права як пацієнта?

(24 години)

155

Картку профілактичних
щеплень

Медичну
страховку

(24 години)
Пацієнти госпіталізуються відповідно до
тяжкості захворювання та направляються
для подальшого спеціалізованого
лікування

НЕОБОВ'ЯЗКОВО

Мобільний додаток
ZÁCHRANKA
www.zachrankaapp.cz

Невідкладна допомога - раптове
серйозне погіршення здоров'я,
пряма загроза життю

Інші джерела інформації
про надання медичної допомоги
в Чехії

mzcr.cz/ukrajina
nasiukrajinci.cz
телефон 1221

i

Pű

невідкладне
обстеження

конфіденційність,
повага, гідність...

інформація про
ваше здоров'я

присутність
близької людини,
візити

згода нa/відмова від
на обстеження
чи лікування

ознайомлення
з медичною
документацією,
виготовлення копій

При деяких інфекційних захворюваннях лікар призначає
ізоляцію в інфекційному, дерматологичному
або протитуберкульозному відділенні.
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