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Nederlands 

Українськa 
Huisarts 
Als u ziek bent, gaat u naar de huisarts. U maakt een afspraak en gaat naar de 
huisartsenpraktijk. De huisarts stelt vragen en kan lichamelijk onderzoek. U kunt 
ook bij de huisarts terecht als u psychische klachten hebt. 
De huisarts behandelt uw klachten, laat soms  onderzoek doen of verwijst u door 
naar een specialist in het ziekenhuis. Als u naar een specialist in het ziekenhuis wilt, 
moet u dit dus eerst bespreken met uw huisarts.  
 
Huisartsenpost 
Tussen  08.00 en 17.00 uur kunt u bellen met een huisartsenpost. U krijgt het 
telefoonnummer van uw huisarts. Bij de huisartsenpost kunt u ’s avonds en in het 
weekend terecht voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende 
dag.  
  
Huisarts vinden 
Huisartsen werken in vaste wijken . U kunt zich inschrijven bij een huisarts als u in 
die wijk woont. Als u op uw opvanglocatie aankomt, vraag dan aan de 
hulpverleners bij welke huisarts u zich kunt inschrijven.  
 
Medicijnen 
De huisarts schrijft medicijnen voor. Als u medicijnen voor chronische klachten 
nodig hebt, vraag dan aan uw hulpverleners bij welke huisarts u terecht kunt voor 
uw medicijnen. De hulpverleners kunnen geen medicijnen voorschijven, alleen een 
dokter kan dit doen.  
 
Apotheek 
Voor de meeste medicijnen hebt u een recept van een dokter nodig, ook voor 
anticonceptie. Met het recept gaat u naar de apotheek. De apotheek geeft u de 
medicijnen die op het recept zijn. 
Sommige medicijnen, bijvoorbeeld pijnstillers, kunt u zonder recept bij de drogist 

Лікар загальної практики: лікар загальної практики є першою 
точкою контакту з фізичними та/або психологічними скаргами. У 
разі скарг можна записатися на прийом, після чого вас побачать у 
загальній практиці. Лікар загальної практики ставить запитання 
та/або проводить фізичний огляд. При необхідності лікар 
загальної практики може розпочати лікування, провести додаткові 
дослідження або направити вас до спеціаліста в лікарню на 
прийом. Якщо ви хочете звернутися до фахівця в лікарні, ви 
повинні спочатку обговорити це зі своїм лікарем (якщо немає 
ситуації, що загрожує життю). У вечірні та нічні години (з 17:00 до 
8:00) працює «Пост загальної практики», куди можна звернутися 
за невідкладними станами, які не можуть чекати до наступного 
дня. 
Як мені зв’язатися з лікарем загальної практики? 
• Лікарі загальної практики працюють із закріпленими округами. 
Люди, які проживають у цьому мікрорайоні, можуть 
зареєструватися в у приймальнi. Коли ви прибули до свого 
наступного місця прийому, вкажіть помiчникам, що вам потрібен 
лікар загальної практики. 
Як отримати рецепт на хронічні ліки? 
• Лікар загальної практики призначає ліки. Коли ви прибули до 
свого наступного місця прийому, повiдомте помiчникiв, що вам 
потрібен лікар загальної практики. 
Аптека: для більшoстi ліків потрібен рецепта лікаря, включно з 
протизаплідними. Деякі ліки, включаючи знеболюючі, продаються 
в аптеках без рецепта. 
Як отримати рецепт на (хронічні) ліки? 
• Коли ви прибули до свого наступного місця прийому, вкажіть у 
приймальні, що вам потрібен лікар загальної практики. 



kopen.  
 

Antibiotica 
In Nederland krijgt u alleen antibiotica bij een bacteriële infectie. Uw huisarts 
bekijkt of u antibiotica nodig hebt. 
Denkt u zelf dat u antibiotica nodig hebt? Geef dan op uw opvanglocatie door dat u 
een huisarts nodig hebt. Als uw klachten erger worden, geef dan direct bij een 
hulpverlener aan dat u zo snel mogelijk naar een arts wilt. 
 

Антибіотики: у Нідерландах антибіотики призначаються лише 
при інфекціях, спричинених бактеріями, і рідше порівняно з 
іншими країнами. Лікар загальної практики розглядає, чи потрібен 
антибіотик для лікування інфекції, чи організм може самостійно 
впоратися з інфекцією. 
Як отримати антибіотики? 
• Лікар загальної практики повинен оцінити, чи потрібні 
антибіотики. Коли ви прибули до свого наступного місця прийому, 
вкажіть помічникy, що вам потрібен лікар загальної практики. 
Якщо скарги стають серйознішими, негайно повідомте лікаря, що 
необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. 

Spoedeisende hulp 
De spoedeisende hulp is de afdeling in het ziekenhuis voor levensbedreigende 
noodgevallen. Soms verwijst een huisarts u door, maar in noodgevallen kunt u ook 
direct naar het ziekenhuis gaan.  
Hebt u klachten die niet levensbedreigend zijn? Ga dan naar uw huisarts of bel de 
huisartsenpost. Dit geldt ook voor koorts bij een kind. 
 
Ambulance 
Bel 112 als u een ambulance nodig hebt om naar het ziekenhuis te gaan. Bel alleen 
112 bij levensbedreigende situaties. Laat iemand bellen die Engels of Nederlands 
spreekt. 

Відділення невідкладної допомоги: Це відділення в лікарні для 
невідкладних станів, що загрожують життю. Іноді лікар загальної 
практики може посилатися на це. Якщо є загроза життю, ви також 
можете звернутися прямо до відділення невідкладної допомоги. 
112 – це номер екстреної допомоги, за яким можна викликати 
швидку допомогу в ситуаціях, що загрожують життю. 
Як потрапити до відділення невідкладної допомоги? 
• Багато різних скарг може бути оцінено та вилікувано лікарем 
загальної практики в лікарні загальної практики або у відділенні 
загальної практики. Також для дітей (температурa у дитини). У 
ситуаціях, що загрожують життю, телефонуйте за номером 112. 
Переконайтеся, що особа, яка телефонує, розмовляє англійською 
чи нідерландською. 
Як викликати швидку допомогу? 
• Телефонуйте за номером 112, тільки в ситуаціях, що загрожують 
життю. Якщо у вас є інші проблеми, зателефонуйте до лікаря або 
терапевтa у вашому регіоні. 
 

Zwangerschap 
Bent u zwanger? Meld u dan bij een verloskundige. De verloskundige helpt en 
adviseert u tijdens de zwangerschap. Deze kan u ook  verwijzen naar een 

Акушер: при вагітності, важливо стати на облік до акушерської 
практики. Якщо є причини для лікування у гінеколога в стаціонарі, 
акушер визначить і направить. 



gynaecoloog in het ziekenhuis als dat nodig is. 
Geef op uw volgende opvanglocatie door dat u zich direct wilt inschrijven bij een 
verloskundige in die gemeente. Geef ook door hoeveel weken u zwanger bent en 
of u acute klachten hebt. De verloskundige kan u ook adviseren bij ongewenst 
zwangerschap. 
 

• Вкажіть у вашому наступному місці прийому, що ви хочете 
негайно стати на облік у акушерській службі в цьому 
муніципалітеті, вказавши, наскільки прогресувала вагітність та чи 
є якісь гострі скарги. 
 

Zorgkosten 
U kunt gratis terecht bij artsen en verloskundigen. Ook uw medicijnen op recept 
zijn gratis. 
Als u toch een deel van de kosten of alle kosten wilt betalen, bespreek dit dan met 
uw zorgverlener. 

Страховка: українські біженці можуть ходити до лікарів і 
акушерок, не оплачуючи це самостійно. Лікар може запросити 
повернення грошей від уряду за допомогою спеціальної 
домовленості, яка називається угодою CAK. 
Що я маю платити за медичне обслуговування чи ліки в 
Нідерландах? 
• У зв'язку з нинішніми умовами для українських біженців немає 
жодних витрат, пов'язаних з необхідною медичною допомогою. 
Якщо ви хочете, маєте можливість і бажання платити частково або 
повністю, обговоріть це зі своїм лікарем. 
 

Kinderarts 
Een kinderarts behandelt zieke kinderen in het ziekenhuis. Hebt u een kinderarts 
nodig? Geef dan op uw volgende opvanglocatie door dat u zich direct wilt 
inschrijven bij een huisarts. Uw huisarts verwijst u door naar een kinderarts.  
 
Jeugdarts 
Een jeugdarts volgt de ontwikkeling van kinderen op het consultatiebureau (0-4 
jaar) en op school (4-18 jaar). De jeugdarts zorgt ook voor vaccinaties. 
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of wilt u uw kind laten 
vaccineren? Geef dan op uw volgende opvanglocatie door dat u contact wilt met 
de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. 

Педіатри та лікарі для підлітків: педіатри лікують хворих дітей у 
стаціонарі, за направленням лікаря загальної практики. Крім того, 
в консультаційному пункті i в школах є лікарі для дітей (0-4 роки) i 
підлітків (4-18 років), які оглядають розвиток і роблять їм 
щеплення. 
Як мені зв’язатися з педіатром? 
• Лікар загальної практики повинен направити до педіатра. Коли 
ви прибули до свого наступного місця прийому, вкажіть y 
приймальні, що вам потрібен лікар загальної практики. 
Як мені зв’язатися з педіатром? 
• Коли ви прибули до наступного місця прийому, вкажіть  y 
приймальні, що ви хотіли б зв'язатися з відділом охорони здоров'я 
молоді GGD. 

COVID-19 
In Nederland zijn de meeste mensen gevaccineerd tegen COVID-19 of hebben  de 
ziekte gehad. Als u klachten heeft die passen bij COVID, zoals verkoudheid of 
hoesten, dan is het verstandig om u te laten testen. Als u COVID heeft, draag dan 
liefst een FFP2-masker zodat u anderen niet besmet.  

COVID-19: у Нідерландах більшість людей були вакциновані проти 
COVID-19 або хворіли на цю хворобу. Якщо у вас є скарги, які 
відповідають COVID, наприклад, застуда та/або кашель, було б 
доречно пройти обстеження. Якщо у вас COVID, бажано одягати 
маску FFP2, щоб не заразити інших. 



 
Testen  
Testen kan op 2 manieren: 

 Doe een zelftest. Voor ongeveer 3 euro koopt u een zelftest bij de drogist.. 

 Bel de GGD voor een gratis PCR-test: 0800-1202. 
 
Vaccineren 
Bel de GGD voor een gratis vaccinatie: 0800-7070 
 
Vragen over corona 
Bel met een zorgprofessional als je vragen hebt over corona: 0800-7707707 
Er zijn tolken aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden.  

Як мені пройти тестування на COVID-19? 
• Це можна зробити за допомогою самотестування (продається в 
аптеці приблизно за 3 євро або попросити лікаря), або записатися 
на ПЛР-тест у GGD (телефонуйте за номером 0800-1202). 
Як мені зробити щеплення від COVID-19? 
• Для цього зверніться до GGD (0800-7070).  Щеплення 
безкоштовнe. 
 

Tandarts 
Voor de tandarts hebt u geen verwijzing nodig. Hebt u klachten? Bel een tandarts 
in de buurt van uw volgende opvanglocatie en maak een afspraak. De tandarts 
moet u wel zelf betalen. 
 
Gehoorapparaat of bril 
Een gehoorapparaat of bril koopt u in een speciale winkel. U moet de bril of het 
gehoorapparaat zelf betalen. 

Стоматолог, слухові апарати та окуляри: 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? 
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? 
Зверніться до оптика або спеціаліста зі слухових апаратiв, вони 
можуть допомогти вам далі. 

 


