Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy
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Grupa „Medycy dla Ukrainy” oferuje pomoc medyczną uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają już na
terenie Polski. Szpital Uniwersytecki otworzył gabinety „Pomoc dla Ukrainy”, szereg placówek oferuje
również opiekę medyczną dla kobiet. Szczegóły poniżej.

Zgłoszenia na adres kontakt.medycydlaukrainy@gmail.com można wysyłać w języku
ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Wśród 13 tys. medyków organizujących tę pomoc,
znajdują się lekarze różnych specjalności.

Bezpłatna opieka medyczna dla kobiet
Dla kobiet uciekających z Ukrainy udostępniamy także listę placówek medycznych, lekarzy i
położnych, którzy świadczą pomoc ginekologiczno-położniczą, laktacyjną oraz pediatryczną.
Lista miejsc udzielających bezpłatnej pomocy medycznej dla kobiet [pdf]
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЖІНКАМ І ДІТЯМ ЯКІ ВТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ [pdf]
Bezpłatnych porad lekarskich dla uchodźców z Ukrainy w ramach opieki ambulatoryjnej
ginekologiczno – położniczej udziela także Centrum Medyczne Pro Creative, znajdujące się przy
ul. Czystej 5/16. Szczegółowe informacje dostępne w recepcji pod specjalnym, dedykowanym
tej sprawie numerem telefonu: +48 697 307 309 lub pisząc na adres : biuro@pro-creative.pl
Маючи в серці сім’ї, які постраждали від війни, особливо жінок, Як команда PRO CREATIVE
ми вирішили залучитися до медичної допомоги яка включає спеціальні додаткові зміни
амбулаторної допомоги Гінекологічно-акушерської МИ НАДАЄМО МЕДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ БЕЗКОШТОВНО Детальнішу інформацію можна отримати за
спеціальним, +48 697 307 309 виділеним цій справі номером телефону Або написавши на
електронну адресу: biuro@pro-creative.pl

Gabinet internistyczno - chirurgiczny dedykowany obywatelom z
Ukrainy przebywającym na terenie Polski od dnia 24 lutego
Włączając się w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, Szpital Uniwersytecki
uruchamia dedykowany gabinet internistyczno-chirurgiczny czynny codziennie w godzinach
12-15, w obrębie SOR (Budynek F, poziom +1, gabinet nr 15). Numer telefonu do gabinetu: 12
400 17 38.
Zasady działania gabinetu „Pomoc dla Ukrainy”:
rejestracja do gabinetu odbywa się w specjalnie wyznaczonym okienku rejestracji na
SOR
w gabinecie Pacjent otrzyma do podpisu krótką zgodę na udzielenie świadczeń
medycznych, zalecenia, recepty oraz ewentualnie skierowanie do specjalisty poradniach
szpitala
gabinet wyposażony jest w dedykowany aparat do pomiaru parametrów krytycznych,

ekg, usg, z gabinetu można zlecać wszelkie inne badania
pacjenci wymagający leczenia specjalistycznego będą przekierowywani przez lekarzy do
gabinetu lekarza specjalisty
gabinet przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci przekierowywane są do
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
Powyższa pomoc dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy, którzy posiadają
zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży
Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium
RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium Ukrainy.

Jak uchodźcy mogą się zaszczepić przeciw COVID-19?
W ramach Narodowego Programu Szczepień każda chętna osoba, która przekroczyła granicę
może bezpłatnie zaszczepić się przeciw COVID-19 w dowolnym punkcie szczepień na terenie
kraju – taką decyzję podjęła administracja rządowa. Szczepienia obejmują także dzieci, które
ukończyły 5 lat. Więcej można dowiedzieć się tutaj.
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