
 

Право на медичну допомогу - Rätt till vård 

Інформація для шукачів притулку, та осіб, які перебувають у Швеції без дозволу

Information för människor som är i Sverige utan tillstånd

1. За медичною допомогою слід звертатися в різні клініки в залежності від того, в 

чому полягає ваша проблема. Зазвичай допомогу можна отримати у медичних 

центрах. У разі загрози життю телефонуйте за номером 112 або зверніться до 

відділення невідкладної допомоги.

Du ska söka vård på olika mottagningar beroende på vad du har för problem. Oftast kan 

en vårdcentral hjälpa dig. Ring 112 eller åk till en akutmottagning vid livshotande tillstånd.

2. Діти віком до 18 років мають право на медичне обслуговування та стоматологічну 

допомогу на таких самих умовах, як і всі інші діти, які проживають у Швеції.  

Barn under 18 år har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård på samma sätt som alla 

andra barn som bor i Sverige.

3. Дорослі мають право на екстрену медичну допомогу та такі медичні процедури, які 

лікар, стоматолог або інший відповідальний медичний працівник вважатиме 

невідкладними.

Vuxna har rätt till akut vård och vård som läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig 

vårdpersonal bedömer inte kan vänta.

4. Ви також маєте право на безкоштовний медичний огляд. Шукачі притулку 

отримують запрошення на огляд. Особам, які знаходяться в Швеції без дозволу, 

пропонують огляд, коли вони самі звертаються за медичною допомогою.

Du har också rätt till en gratis hälsoundersökning. Asylsökande får en kallelse till 

undersökningen. Personer som är i Sverige utan tillstånd får ett erbjudande först när de 

själva söker vård.

5. Особи, які не володіють шведською мовою, мають право на послуги перекладача. 

Якщо вам потрібен перекладач, повідомте про це, коли записуєтеся на прийом.

Alla som inte kan svenska har rätt till tolk. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid.

Översatt av Tolkförmedlingen Väst på uppdrag av Västra Götalandsregionen.


