
ЗДОРОВ’Я 
МІГРАНТІВ
ІНФОРМАЦІЙНА ЛИСТІВКА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Невідкладна допомога  - 112
Пожежна частина - 272 344 441

Лікарня Amato Lusitano - 272 000 272

Центр здоров’я S. Tiago - 272 340 290

Центр здоров’я S. Miguel - 272 340 150

Лінія довіри Saúde 24 - 808 24 24 24

Лінія довіри SOS Grávida (SOS Вагітність) - 808 20 11 39

NAV | Лінія підтримки жертв злочинів - 272 321 332

GNR | Національна  республіканська  гвардія - 272 340 900 

PSP | Національна поліція - 272 340 622

Соціальна екстрена лінія довіри - 144

Axis II - охорона здоров’я, виховання та 
інтеграція, урбанізація та житлове 

господарство

Action 11 - Створення листівок щодо 
доступу до служб з охорони здоров’я на 

різних мовах

272 325 126
amatointegrarculturas@gmail.com
www.facebook.com/amatolusitano www.amatolusitano-ad.pt

КОМАНДА ПРОЕКТУ 
Cristina Henriques | Susana Bártolo

AMATO LUSITANO
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

Rua da Fonte Nova nº1,
Quinta da Fonte Nova R/c
6000-167 Castelo Branco

НАШЕ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я
SÃO MIGUEL

CATHEDRAL 
(SÉ)



ГОДИНИ РОБОТИ: З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ, З 9:00 ДО 19:00.

ПОСЛУГИ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕЛЕФОНОМ (STT)

www.acm.gov.pt
* Вартість місцевого дзвінка  
808 257 257       21 810 61 91

ДОСТУП ДО МЕДИЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. У Португалії будь-який мігрант має право 
на медичне обслуговування та зобов’язаний 
берегти своє здоров’я.
2. У невідкладній ситуації будь-який хворий 
мігрант має право звернутися до 
португальського центру здоров’я чи лікарні. 
(Наказ № 25.360.2001 від 12 листопада).
3. У допомозі не може бути відмовлено через 
національність, відсутність фінансових 
засобів, нелегальний статус та інші 
обставини.
4. Якщо вам відмовили у наданні медичної 
допомоги, негайно зверніться до Gabinete do 
Utente (Центру пацієнтів) медичного закладу, 
в якому ви перебуваєте, та зв’яжіться з Centro 
Local de Apoio à Integração de Migrantes, CLAIM 
(португальськими місцевими центрами 
підтримки для інтеграції мігрантів).

ФОРМА SNS
Ви можете отримати форму SNS (з 
номером служби охорони здоров’я 
Португалії) в центрі здоров’я або в Loja do 
Cidadão, якщо у вас є дійсна посвідка на 
проживання.

МІГРАНТИ | НЕЛЕГАЛЬНИЙ 

- Мігранти, яким потрібен доступ до служб 
охорони здоров’я Португалії, повинні 
пред’явити свій паспорт та номер платника 
податків;
- Зробіть запит до адміністративного управління 
щодо отримання посвідки на проживання, в 
якій має бути вказано, що ви проживаєте в 
Португалії більше 90 днів. Для отримання цього 
документа необхідно залучити двох свідків.

Нелегальні мігранти не мають права на номер 

користувача SNS (реєстрація епізодична) і 

повинні оплачувати медичні послуги, що 

надаються їм, у повному обсязі, за винятком 

ситуацій, що стосуються «охорони здоров’я 

населення» – у цих випадках вони звільняються 

від сплати регуляторного збору. До таких 

ситуацій, перелічених у пункті 7 циркуляра № 12 

від 7 травня 2009 року, відносяться:

1. UНевідкладна та життєво важлива медична допомога;

2. Заразні захворювання, що представляють небезпеку 

або загрозу для здоров’я населення (туберкульоз, СНІД та 

інші);

3. Вакцинація (Португальський план вакцинації);

4. Діти до 18 років;

5. Охорона здоров’я матері та дитини, охорона 

репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, аборти, 

вагітність, пологи, післяпологовий період (60 днів після 

пологів) та охорона здоров’я новонароджених;

6. «Іноземні громадяни під час возз’єднання сім’ї, коли 

хтось у домогосподарстві робить знижки на соціальне 

страхування»;

7. Мігранти під впливом соціальної ізоляції / з доведеною 

службою соціального захисту неповноцінністю.

ОПЛАТА

На всіх легальних мігрантів (власників дійсної 
посвідки на проживання) поширюються ті ж 
принципи та стандарти, що застосовуються 
до населення в цілому стосовно оплати та 
регуляторного збору відповідно до 
законодавства (Постанова № 20/2014 від 29 
січня), включаючи громадян, на яких 
поширюється угода між Португалією та 
країною їхнього походження.

Виняток: угоди про співробітництво та 
міжнародні конвенції. Мігранти, які мають 
форму угоди, також повинні сплачувати 
регуляторний збір, як і будь-який громадянин 
Португалії.

-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

АПТЕКИ ПОБЛИЗУ 

808 24 24 24

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


