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Охорона здоров’я: прохачі притулку з України 

Важливі питання (28 березня 2022 р.) 

Чи є в мене право на медичне обслуговування у Швейцарії? 

У Швейцарії медичне обслуговування надається всім. 

Як прохачеві притулку в Швейцарії отримати медичну 
страховку? 

Особи з охоронним статусом «S»: 

 Страхування особи з охоронним статусом «S» від хвороби та нещасних випадків 
здійснюється владою кантону, в якому розміщена така особа. 

 Щоб одержати охоронний статус «S» і, відповідно, медичну страховку, звертайтеся 
безпосередньо до одного з Федеральних центрів з надання притулку 
(Bundesasylzentrum/BAZ). 

 Одержавши вашу заявку про надання охоронного статусу «S», влада кантону укладе 
договір медичного страхування на ваше ім’я. Таким чином, ви отримуєте медичну 
страховку одразу після подачі прохання про надання притулку. 

Особи без охоронного статусу «S»: 

 Якщо ви приїхали до родичів або інших приватних осіб і мешкаєте в них, не маючи 
охоронного статусу «S», тоді протягом перших трьох місяців медичне страхування 
не є для вас обов’язковим. 

 В такому разі медичне обслуговування може оплачуватися за рахунок вашої 
туристичної страховки або за рахунок гостьової страховки, оформленої приймаючою 
стороною. 

 Якщо незаможна особа, яка не має медичної страховки, потребує негайної медичної 
допомоги ще до подачі заявки на отримання охоронного статусу «S», тоді витрати на 
цю допомогу покриваються за рахунок суспільних коштів. 

 Вашої української медичної страховки недостатньо для отримання медичних послуг 
у Швейцарії. 
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Які витрати покриваються медичною страховкою для прохачів 
притулку? 

 Медична страховка дає прохачеві притулку право на отримання базового медичного 
обслуговування. 

 Однак вибір лікарів є обмеженим. 

 Будь ласка, додержуйтесь указівок співробітників кантонального відомства, яке вами 
опікується. Вони розкажуть, куди вам можна звертатися в разі захворювання, 
нещасного випадку, психічних проблем або вагітності. 

Страхування від нещасних випадків: 

 Якщо ви не працевлаштовані в Швейцарії, тоді ваша медична страховка включає й 
страхування від нещасних випадків. 

 Якщо ви працевлаштовані, ваш роботодавець має застрахувати вас від нещасних 
випадків. 

Де можна знайти інформацію з питань охорони здоров'я 
українською мовою? 

 На веб-платформі migesplus.ch ви знайдете багато інформації з питань охорони 
здоров’я мовами мігрантів з різних країн. 

 Сторінку Informationen für Menschen aus der Ukraine створено спеціально для 
прохачів притулку з України. 

 

 

https://www.migesplus.ch/
https://www.migesplus.ch/ukraine

