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Медицински услуги за емигрантите без документи
във Финландия
Общая информация
Спешен телефон във Финландия

Вие можете да звъните на този телефон само при спешни случаи при
наличие на опасност за живота и здраве
При спешни случаи всеки чъвек във Финландия има право да получи
медицински услуги дори когато няма право на жителство във Финландия
В медицинските услуги в спешни случаи може освен лечението в
поликлиника или болница да се назначават и необходимите лекарства и
лабораторни изследования
Дополнителна информация

Стойноста на лечението може да бъде изискана от вас по късно В някой
градове нямащите право на жителство във Финландия деца и бремени
жени заплащат само разходите в общинските поликлиника като услугите
в женските и детските консултации са безплатни В Хелзинки
възрастните заплащат такса Забележете че вие получите в спешни
случаи необходимото леченте нищо че нямате пари За заплащане на
оказаните ви медицински услуги се свържете със социалния работник в
болницата или с Глобал Клиник Разкажете на обслужващия персонал за
вашия проблем и ще ви помогнат Обслужващият персонал не съобщава в
полицията или в други органи на власти за свойте клиенти
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Възрастни
Хелзинки

В Хелзинки емигрантите без документи имат право да
получават спешна и необходима медицинска помощ в
държавните здравни заведения
Ако ви трябва спешна медицинска помощ вие трябва да се
обърнете към районната поликлиника в работно време а
вечер и в почивни дни към дежурното отделение
болница Хаартман над

год

Хаартманинкату

Хельсинки
или
в болница Малми Талвелантие

Хельсинки
Ако ви е необходима

информация за медицинските услуги вие можете да звъните в
медицинската консултация
Вантаа
Ако ви трябва спешна медицинска помощ вие трябва да се
обърнете към районната поликлиника в работно време а
вечер и в почивни дни към дежурното отделение
болница Пейас Сайраалакату

Вантаа

Необходима информация за медицинските услуги вие можете
да звъните в медицинската консультация в работно время
Вечер и в почивни дни
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Эспоо
Ако ви трябва спешна медицинска помощ вие трябва да се
обърнете към районната поликлиника в работно време а
вечер и в почивни дни към дежурното отделение на
больница Йорви Турунтие

Еспо

Необходима информация за медицинските услуги вие можете
да звъните в медицинската консультация в работно время
Вечер и в почивни дни на телефона на вашата
поликлиника
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БРЕМЕННИ ЖЕНИ

Много е важно да следите за своето здраве пл време на
бременноста Ако подозирате че сте бременна да се обърнете
към районната женска консултация или към Глобал Клиник
Ако възникнат спешни въпроси свързане с бременноста
трябва да се свържете с болницата
В Хелзинки Еспо Вантаа Турку и Тампере бременните
емигранти без документи имат право да получават спешна и
необходима медицинска помощ в държавните служби за
здравеопазване както са достъпни за встчкт жители
Женската консултация следи за състоянието на майката
детето и цялото семейство през срока на бременноста
Услугите на женската консултация са бесплатни за
всички Адреси за контакти в Хелзинки
Спешна помощ в Найстенклиникка Хаартманинкату
Хельсинки
Когато започва раждането звънето на телефон
ако възникнат проблеми по время на беременноста то
звъните на телефон
Болница Йорви Турунтие

Еспо

Когато започва раждането звънето на телефон
ако възникнат проблеми по время на беременноста то
звъните на телефон
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БРЕМЕННИ ЖЕНИ

В случаи които не са спешни се свържете със свойта женска консултация
на телефон
и се договорете за среща
Адреси за контакти в Вантаа
Спешна помощ в Найстенклиникка Хаартманинкату

Хельсинки

Когато започва раждането звънето на телефон

ако

възникнат проблеми по время на беременноста то звъните на телефон
Болница Йорви Турунтие

Еспо

започва раждането звънето на телефон

Когато
ако възникнат

проблеми по время на беременноста то звъните на телефон
Адреси за контакти в Еспо
Спешна помощ в Найстенклиникка Хаартманинкату

Хельсинки

Когато започва раждането звънето на телефон

ако

възникнат проблеми по время на беременноста то звъните на телефон
Болница Йорви Турунтие

Еспо

започва раждането звънето на телефон

Когато
ако възникнат

проблеми по время на беременноста то звъните на телефон
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ДЕЦА

Всяко дете в училищна

год възраст има право на образование в

училище и медицински грижи в училище За децата емигрантите без
документи които не са испълнила

години са достъпни на всички

здравни услуги които са достъпни за всички жители на Хелзинки Еспо
Вантаа и Тампере За здраветои растежа на децата от предучилищна
възраст се провеждат наблюдения в детската консултация бесплатно
Адреси за контакти в Хелзинки
В Хелзинки децата на емигрантите без документи имат право на
получаване на спешна и необходима медицинска помощ в държавните
здравни заведения
Спешна медицинска помощ за децата до
Ластенклиникка Стенбекинкату

години се оказват в болница

Хелзинки
медицинска консултация

случаи които не са спешни свържеете с ваща поликлиника в Хелзинки

В
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Адреси за контакти във Вантаа
Спешна медицинска помощ за децата до
Йорви Турунтие

години се оказват в болница

Еспо дежурен отдел етаж К

и болница Ластенклиникка Стенбекинкату

Хелзинки

телефон за медицинска
консультация

В случаи които не са спешни свържеете с

ваща поликлиника въ Вантаа
Телефон в медицинската консултация в работно време с до
и в почивни дни и вечер е
Адреси за контакти в Еспо
Спешна медицинска помощ за децата до
Йорви Турунтие

години се оказват в болница

Еспо дежурен отдел етаж К

и болница Ластенклиникка Стенбекинкату

Хелзинки
телефон за медицинска

консультация

В случаи които не са спешни свържеете с

ваща поликлиника във Еспо
Телефон в медицинската консултация в работно време с до
и в почивни дни и вечер е
Свържете се със Глобал Клиник за допълнителни въпроси

КЛИНИКА ГЛОБАЛ КЛИНИК
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В Хелзинки обслужва клиника Глобал Клиник в която основна
медицинска помощ могат да получат лица които се намират във
Финландия без право на медицинско обслужване в дъравните
медицински заведения Свойте услуги Глобал Клиник извършва
безплатно Всички доброволци участващи в работата на Глабал Клиник
лекари зъболекари акушерки мед сестри психолози и преводачи
спазват конфиденциалност и не съобщават за свойте клинти в полицията
или в други органи на властта Клиниката е разположена из цяла
Финландия проверете дали действа и във вашия град
Контакти
в Хелзинки
телефон
телефон акушерки консултация
в Турку
в Оулу
в Тампере
в Йоенсу
в Лахти

