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Лікар загальної практики:

Знайдіть лікаря загальної

Перша допомога

Huisarts Якщо ви захворіли, ви

практики Huisarts vinden

Spoedeisende hulp

йдете до лікаря. Ви записуєтесь на

Лікарі загальної практики працюють

Відділення невідкладної допомоги: Це відділення в лікарні для невідкладних

прийом і йдете до лікаря загальної

у стаціонарних мікрорайонах. Ви

станів, що загрожують життю. Іноді лікар загальної практики може

практики. Лікар задає питання і

можете зареєструватися до лікаря

посилатися на це. Якщо є загроза життю, ви також можете звернутися

може провести фізичний огляд. Ви

загальної практики, якщо ви

прямо до відділення невідкладної допомоги. 112 – це номер екстреної

також можете звернутися до лікаря,

проживаєте в цьому районі. Коли

допомоги, за яким можна викликати швидку допомогу в ситуаціях, що

якщо у вас є психологічні скарги.

ви прибудете до місця прийому,

загрожують життю.

Лікар загальної практики розглядає

запитайте у постачальників послуг,

ваші скарги, іноді проводить огляд

до якого лікаря загальної практики

швидка допомога Ambulance

або направляє до спеціаліста в

ви можете зареєструватися.

Телефонуйте за номером 112, тільки в ситуаціях, що загрожують життю.
Якщо у вас є інші проблеми, зателефонуйте до лікаря або терапевтa у

лікарню. Якщо ви хочете звернутися
до спеціаліста в лікарні, вам слід

АПТЕКА Apotheek

спочатку обговорити це зі своїм

Для більшості ліків, у тому числі

лікарем загальної практики.

протизаплідних, вам потрібен
рецепт лікаря. Ви йдете в аптеку з

Центр загальної практики

рецептом. В аптеці видадуть ліки,

Huisartsenpost Ви можете

які відпускаються за рецептом.

зателефонувати до терапевта з

Деякі ліки, наприклад, знеболюючі,

08:00 до 17:00. Вам буде надано

можна купити без рецепта в аптеці.

номер телефону вашого лікаря
загальної практики. Ви можете
ходити до терапевта ввечері та у
вихідні для невідкладних випадків,
які не можуть чекати до наступного
дня.

вашому регіоні.

вагітність Zwangerschap
Ви вагітні? Потім зверніться до акушерки. Акушерка допоможе і порадить
під час вагітності. Вони також можуть направити вас до лікарняного
гінеколога, якщо це необхідно.
У наступному місці прийому вкажіть, що ви хочете негайно зареєструватися
до акушерки в цьому муніципалітеті. Також вкажіть, скільки тижнів
у вас вагітності та чи є у вас гострі скарги. Акушерка також може
проконсультувати вас у разі небажаної вагітності.

Антибіотики: Antibiotica

Страховка: Zorgkosten

У Нідерландах вам дадуть антибіотики тільки від бактеріальної інфекції.

Вам не доведеться оплачувати витрати на медичне обслуговування,

Ваш лікар перевірить, чи потрібні вам антибіотики.

наприклад, лікаря загальної практики та акушера. Це також стосується

Як ви думаєте, вам потрібні антибіотики? Потім повідомте свій приймальний

ліків, що відпускаються за рецептом.

центр, що вам потрібен лікар загальної практики. Якщо ваші симптоми

Якщо ви все одно хочете оплатити частину або всі витрати, обговоріть це зі

погіршуються, негайно повідомте лікаря, що ви хочете звернутися до лікаря

своїм медичним працівником.

якомога швидше.

Педіатр Kinderarts
У стаціонарі лікує хворих дітей педіатр. Вам
потрібен педіатр? Тоді повідомте нам у вашому
наступному місці прийому, що ви хочете негайно
зареєструватися до лікаря загальної практики.
Ваш лікар направить вас до педіатра.
педіатр Jeugdarts
Молодіжний лікар контролює розвиток дітей в
амбулаторії (0-4 роки) та в школі (4-18 років).
Також педіатр робить щеплення.
Ви турбуєтеся про розвиток вашої дитини?
Або ви хочете зробити щеплення своїй дитині?
Тоді повідомте нам у вашому наступному
місці прийому, що ви хочете зв’язатися з
Департаментом охорони здоров’я молоді GGD.

COVID-19

Тестувати Testen

вакцинувати Vaccineren

Питання про корону

У Нідерландах більшість людей

Тестування можна провести двома

Телефонуйте в GGD для

Vragen over corona

вакциновані проти COVID-19 або

способами

безкоштовної вакцинації: 0800-7070

Зателефонуйте медичним

хворіли на цю хворобу. Якщо у вас є
скарги, які відповідають COVID-19,

працівникам, якщо у вас є
•

наприклад, на застуду або кашель,
було б розумно провести самотест.
Якщо у вас COVID, носіть маску
FFP2, щоб не заразити інших.

•

Проведіть самоперевірку.

запитання щодо корони:

Приблизно за 3 євро можна

0800-7707707

купити самотест в аптеці

Перекладачі готові відповісти на

Зателефонуйте до GGD для

ваші запитання.

безкоштовного ПЛР-тесту:
0800-1202

Стоматолог, слухові апарати та окуляри:
Tandarts, hoortoestellen en bril
направлення для стоматологічної допомоги, слухових апаратів чи окулярів
не потрібно. Ви можете відвідати стоматолога, слухопротезіста або оптика.
Витрати зазвичай за ваш рахунок.
Як мені зв’язатися зі стоматологом?
Hoe neem ik contact op met de tandarts?
Зателефонуйте стоматологу поблизу вашого наступного місця прийому та
вкажіть, що вам потрібна стоматологічна допомога і ви хочете записатися
на прийом.
Як отримати нові окуляри чи слухові апарати?
Hoe komt u aan een nieuwe bril of hoortoestel?
Зверніться до оптика або спеціаліста зі слухових апаратiв, вони можуть
допомогти вам далі.
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