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Інформація для громадян України про медичні послуги Kuusiolinna 

В Алавусі, Куортане, Сойні та Ехтярі послуги охорони здоров’я надає Kuusiolinna Terveys Oy. 

Туристи, які перебувають у Фінляндії, мають право лише на невідкладні та необхідні 

муніципальні медичні послуги (наприклад, Куусіолінна, центральна лікарня Сейняйокі, загальний 

номер екстреної допомоги). Невідкладна допомога – це лікування гострих захворювань та нещасних 

випадків, які потребують безпосередньої та термінової допомоги. Витрати на лікування 

оплачуються або самим клієнтом або туристичною страховкою.  

Перед тим, як прийти на прийом, просимо завжди телефонувати попередньо, щоб оцінити Вашу 

ситуацію. По телефону також надаються інструкції з лікування та вказівки щодо правильного пункту 

медичної допомоги. 

Запис на терміновий прийом до лікаря працює з 08:00 до 22:00. В нічний час, з 22:00 до 08:00, як 

правило,  медична сестра оцінює необхідність лікування по телефону та при необхідності 

консультується з лікарем. 

Центральна поліклініка м. Алавус, Salmentie 10, 63300 Alavus 

Невідкладна допомога, тел. 06 2525 7612 

Чергова медична служба  в центральній лікарні м. Сейняйокі, тел. 116117 

Загальний номер екстреної допомоги, тел. 112 

Якщо Ви подали заяву про притулок або тимчасовий захист, Ви маєте доступ до медичних 

послугів центру прийому біженців. При поданні заяви про захист Ви отримаєте від Поліції 

інформацію  про те, який центр прийому буде відповідальним за Вас. У Південній Остроботнії 

прийомні центри у даний момент розташовані в Ваасі, Крістіінанкаупункі та Оравайнен. Особи, які 

розміщені у приватному житлі, також реєструються в центрах прийому та користуються 

медичними послугами центру прийому. 

Діти й вагітні жінки, які перебувають у Фінляндії та очікують дозволу на проживання,  мають 

право, крім невідкладної медичної допомоги, також на консультації з питань материнства та 

здоров’я дитини, на вакцинацію відповідно до національної програми та на стоматологічні 

послуги. Доступ до цих послуг є також можливий через центр прийому. 

Якщо Ви вже отримали дозвіл на проживання, наприклад на підставі роботи або навчання, та Ви 

прописані в якомусь із муніципалітетів регіону медичних послуг Kuusiolinna (Алавус, Куортане, Сойні, 

Ähtäri), Ви можете мати право на більш широкі медичні послуги. 

У нашому регіоні діє проект Welcome2ep, у рамках якого працює координатор з питань імміграції. 

Інформацію про всіх українцях, які перебувають у нашому регіоні, або туристами, або такими, що 

очікують право на проживання, бажано повідомити координатору.  Координатор надає консультацію 

стосовно імміграції та перебування у Фінляндії.  

Координатор з питань імміграції Марія Кайджанкангас, тел.  050 – 570 0111, 
www.welcome2ep.fi  


