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Охорона здоров'я молоді  
В Нідерландах Служба охорони здоров'я молоді (JGZ) має за завдання і несе відповідальність за 
превентивну охорону здоров'я дітей та молоді. Її діяльність здійснюється через регіональні 
осередки Муніципальної служби охорони здоров'я (GGD) або організаційні одиниці Служби 
охорони здоров'я молоді (JGZ), розміщені на території всіх муніципалітетів, із залученням 
відповідного персоналу Служби охорони здоров'я молоді (JGZ), який, зокрема, складається з 
медиків-спеціалістів в галузі дитячих захворювань, спеціалізованих медичних сестер та 
сестринського персоналу з нагляду за дітьми та молоддю, а також асистентів лікаря з відповідною 
кваліфікацією. Ви можете відвідувати вищезгадані осередки та організаційні одиниці з дітьми віком 
від 0 до 18 років безкоштовно.  

Чим займається Служба охорони здоров'я молоді (JGZ)  
Служба охорони здоров'я молоді (JGZ) надає підтримку та консультації з питань, вирішення яких 
забезпечує здорове та безпечне зростання Вашої дитини. Персонал Служби бере на облік всіх дітей, 
які знаходяться на території Нідерландів, причому у багатьох випадках це має місце вже на стадії 
виношування дитини. Такий облік здійснюється як в рамках домашнього відвідання, так і у випадку 
звернення зацікавлених батьків до консультаційних осередків Служби. Окрім того останнім часом 
все більш популярною стає можливість онлайн – контакту з фаховим персоналом Служби охорони 
здоров'я молоді (JGZ).  

Проводячи розмови з Вами та з Вашою дитиною працівники осередків Служби дізнаються від неї 
інформацію, яка дає уявлення про те, як відбувається процес зростання дитини. Фахівці служби, 
зокрема, дізнаються про те, як почувається Ваша дитина фізично, як вона когнітивно пізнає світ і як 
проходить її психічно – соціальний розвиток. На основні зібраних даних Служба надає пояснення та 
рекомендації, а у випадку потреби може звернутися до своїх партнерів за додатковою допомогою 
та роз'ясненнями, окрім того у Служби існує можливість перенаправити Вас до інших спеціалістів. 
Також Служба охорони молоді (JGZ) здійснює щеплення згідно з Національною програмою 
імунізації (Rijksvaccinatieprogramma), проводить обстеження немовлят (тест Гатрі та скринінг слуху), а 
також в цілому спостерігає за ростом, станом здоров'я та розвитком дітей до моменту досягнення ними 18 
річного віку. 

Перевірка слуху та тест Гутрі  
Для немовлят, які проживають на території Нідерландів, у термін до 3 місяця життя, 
проводиться перевірка слуху, а до 6 місяця життя також і тест Гатрі. Вищесказане стосується як 
новонароджених дітей, які прибули з України, так і дітей, які народилися та вже проживають 
(тимчасово або з інших певних причин) на території країни.  

Вакцинація  
В Нідерландах вакцинування проводиться в рамках та згідно з Національною програмою 
вакцинації (RijksvaccinaReprogramma). Передбачені нею щеплення для дітей покликані 
захистити їх від 12 серйозних інфекційних захворювань, як це, зрештою, відбувається і в 
Україні. Різниця полягає у тому, що нідерландська програма має дещо іншу структурну 
побудову. Персонал Служби охорони здоров'я молоді (JGZ) усвідомлює це і тому, у 
співробітництві з Вами, постарається максимально повно підлаштувати місцеву програму, 
виходячи з потреб та враховуючи стан, у якому перебувала Ваша дитина, знаходячись під 
захистом аналогічної програми в Україні.  

Використання послуг Служби охорони здоров'я молоді  
Українці, які перебувають на території Нідерландів, можуть користуватися послугами, що надаються 
Службою охорони здоров'я молоді, причому отримання допомоги від служби стане для Вас легшим, 
якщо Ви зареєструєтеся в Базовому реєстрі населення  муніципалітету Вашого проживання. У 
випадку Вашого переміщення на нове місце проживання Ви повинні будете зареєструватися у 
ньому повторно. Ознайомитися з картою територіального розміщення осередків Служби 
охорони здоров'я молоді (JGZ) Ви зможете за допомогою сервісу Zorgkaart Nederland. 7 квітня 2022 
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