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ЗДОРОВ'Я
МІГРАНТІВ

 

Надзвичайна ситуація- 112

Відділ пожежної охорони - 272 344 441
Госпіталь Amato Lusitano - 272 000 272
Центр Здоров’я S. Tiago - 272 340 290
Центр Здоров’я S. Miguel - 272 340 150
Лінія Здоров’я 24 - 808 24 24 24
SOS Вагітна - 808 20 11 39
NAV | Центр підтримки для жертв - 272 321 332
GNR | Національна Республіканська гвардія - 272 340 900
PSP | Поліція громадської безпеки - 272 340 622
Лінія для соціальних надзвичайних ситуацій - 144

КОМАНДА ПРОЕКТУ

Кріштіна Енрікеш – Соціальний асистент
Сузана Бартолу – Соціальний асистент
Ґонсало Мартінш – Дизайнер комунікації
Вітка II - Здоров’я, громадянство,
участь громадських засобів масової 
інформації та поінформованість громадської 
думки
Дія 6 - + Здоров’я

Фінансування:

Орган промоутер: Виконавчий орган:

Информативный отчет



www.acm.gov.pt
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ДОСТУПНЕ ЗДОРОВ’Я

1. Будь-який мігрант в Португалії має право на 
здоров'я та обов'язок його захищати.

2. Будь-який мігрант, який захворів у 
Португалії, має право на допомогу в центрі 
здоров'я чи лікарні у разі невідкладної 
ситуації. (Наказ Nº 25.360.2001 від 12
листопада).

3. У допомозі не можуть відмовити по 
причині, пов'язаній з національністю, 
відсутністю економічних ресурсів, 
нерегулярним статусом чи іншим.

4. Якщо вам відмовили у медичній допомозі, 
то слід негайно звернутися до кабінету 
користувача центру здоров'я або лікарні, в 
якій знаходитесь, та зв’язатися з місцевим 
центром підтримки інтеграції мігрантів - СLAIM.

КАРТКА КОРИСТУВАЧА | SNS

Ви можете придбати картку користувача (з 
номером користувача SNS) у Центрі Здоров’я 
або в Loja de Cidadão, якщо у вас є дійсний вид 
на проживання.

МІГРАНТИ | ОПЛАТА

НАЙБЛИЖЧІ АПТЕКИ

НЕВРЕГУЛЬОВАНА СИТУАЦІЯ 

- Мігранти, яким потрібен доступ до SNS, 
повинні пред'явити паспорт та номер 
платника податків;

- Необхідно попросити посвідчення місця 
проживання в Junta de Freguesia, яке 
підтверджує ваше перебування у Португалії
більше 90 днів. Для видачі цього документа
потрібні два свідки.

Мігранти з неврегульованою ситуацією 
перебування не мають права на номер 
користувача SNS (реєстрація спорадична), 
вони повинні сплачувати загальну вартість 
наданої їм медичної допомоги за винятком 
ситуацій, які конфігурують як “громадське 
здоров’я”, в яких звільнено від сплати зборів. 
Такі ситуації перелічені в пункті 7 Циркуляру 
№12 від 7 травня 2009 р., а свме:

1- Невідкладна та життєвонеобхідна 
допомога;
2- Інфекційна хвороба, яка становить 
небезпеку або є загрозою для здоров’я 
населення (туберкульоз, СПІД, інші);
3- Вакцинація (Національний план 
вакцинації);
4- Медична допомога дітям до 18 років;
5- Репродуктивне здоров'я матері та дитини, 
планування сім'ї, ЕКЗ, вагітність, пологи та 
післяпологовий період (60 днів після пологів) 
та медичний догляд новонародженими;
6- Іноземний громадянин у ситуації 
возз'єднання сім'ї, у випадку, якщо хоча б 
один член сім'ї робить відрахунки в систему 
соціального забезпечення;
7- Мігрант у ситуації соціальної ізоляції

До всіх мігрантів із врегульованою ситуацією 
перебування (власників дійсного дозволу на 
проживання) застосовуються такі ж самі 
принципи та правила що і до загальної 
сукупності, щодо сплати та звільнення від 
помірного збору відповідно до Закону 
(Постанова Nº 20/2014 , від 29 січня), 
включаючи громадян, оформлених угодою 
між Португалією та країною походження.

Виняток: угоди про співпрацю та міжнародні 
конвенції. Мігранти, які мають формуляр 
угоди, також мають право на плату зборів, як 
і будь-який національний громадянин.

-Farmácia Ferrer | 272 322 253
-Farmácia Grave | 272 344 532
-Farmácia Leal Mendes | 272 346 132
-Farmácia Morgado Duarte | 272 341 465
-Farmácia Nuno Álvares | 272 341 445
-Farmácia Pereira Rebelo | 272 346 845
-Farmácia Progresso | 272 346 357
-Farmácia Reis | 272 325 991
-Farmácia Rodrigues dos Santos | 272 326 621
-Farmácia Salavessa | 272 322 457
-Farmácia Vitta | 272 337 296

ГРАФІК РОБОТИ: З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ, З 9.00 ПО 19.00

ПОСЛУГИ ПЕРЕКЛАДУ ПО ТЕЛЕФОНУ (STT)

* стоимость местного звонка


