ОПЛАЧУВАНА ДЕРЖАВОЮ МЕДИЧНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ В ЛАТВІЇ

ПОСЛУГИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Реєстрація. Попередня реєстрація не потрібна!
Якщо Вам потрібна консультація, зв’яжіться з
найближчою практикою та запишіться на прийом.
З'ясувати практику можна зателефонувавши за
номером 80001234.

Отримання консультації
Під час візиту лікар оцінює скарги, стан
здоров’я і може прийняти рішення про
виписку рецепта, видачу направлення,
відкриття листка непрацездатності тощо.

Порядок отримання консультації
1. Дзвінок до практики
сімейного лікаря

2. Запис на
консультацію

3. Отримання консультації
згідно запису

Якщо допомога потрібна терміново. У гострих випадках до сімейного лікаря можна звернутися без
запису – «в гостру годину». Інформацію про цю годину можна з'ясувати, зателефонувавши до практики
свого лікаря.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ОБСТЕЖЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ
Для отримання оплачуваних державою консультацій спеціалістів, діагностичних обстежень
(ультрасонографія, рентген тощо) потрібне направлення сімейного лікаря!
Візит до практики сімейного лікаря забезпечується протягом 5 робочих днів.
Рішення про видачу направлення приймає лікар, оцінивши скарги та стан здоров’я пацієнта.
Для проведення лабораторних досліджень також потрібне направлення

Порядок отримання консультації
1. Дзвінок або візит, щоб
записатися на консультацію

2. Запис на
консультацію

3. Отримання консультації
згідно запису

Без направлення можна записатися лише до спеціалістів прямого доступу: гінеколога; окуліста;
педіатра; дитячого хірурга; нарколога; ендокринолога (якщо у пацієнта цукровий діабет); онколога та
онколога-хіміотерапевта (якщо хворий має онкологічне захворювання); дерматовенеролога (якщо у
пацієнт має сексуально-трансмісивне захворювання); психіатра та дитячого психіатра (якщо пацієнт
має психічне захворювання); пневмонолога (якщо пацієнт хворий на туберкульоз); інфекціоніста (якщо
пацієнт ВІЛ-інфікований або перебував у безпосередньому контакті з ВІЛ-інфікованою людиною).

ЩО ПОТРІБНО ВРАХУВАТИ?
Можливі черги на отримання планових лікарських консультацій, проведення діагностичних та
лабораторних обстежень та на отримання інших оплачуваних державою медичних послуг. На
консультацію потрібно записуватися! Без запису у лікарнях надається тільки невідкладна медична
допомога в разі загрози здоров’ю чи життю. За попереднім записом надаються стоматологічні
послуги дітям віком до 18 років.
Громадяни України та жителі Латвії мають єдину чергу на отримання оплачуваних державою
медичних послуг у лікувальних закладах та лабораторіях. Тривалість черги в лікувальних
закладах різна: може становити до одного місяця, а може і до декількох місяців.
Записатися можна в реєстратурі лікувального закладу. З реєстратурами можна зв’язатися по
телефону або прийшовши особисто. Телефони реєстратур можна отримати за безкоштовним
номером 80001234.
Інформацію підготувало
Національна служба здоров’я Латвійської Республіки

