
                         Як отримати медичну допомогу біженцям з України 

в гміні Мосіна? 

 

 

10-топ порад на основі практичної роботи медичних закладів: 

-Ви вже маєте PESEL, отже з ним і з паспортом приходите в одну з декількох визначених  медичних 

клінік, які працюють з Національним фондом охорони здоров’я Польщі (перелік цих клінік, адреси 

див. нижче). І отримуєте мед допомогу безоплатно, як і громадяни Польщі. Можете попередньо 

зателефонувати і визначити дату візиту. 

-Ви ще не маєте PESEL, але ситуація термінова – телефонуєте, або приходите в одну з цих клінік, в 

нагальному випадку вас приймуть, запевняють у медзакладах. Такі випадки вже були. Звичайно ж, 

у робочі часи і також безоплатно. 

-Термінова мед допомога потрібна вночі, або у неробочий день – звертаєтесь до пункту 

невідкладної допомоги, наприклад, у Пущиково, він працює цілодобово при місцевій лікарні 

(контакти є нижче). Ви не можете потрапити у пункт невідкладної допомоги – телефонуєте на 

телефон «швидкої допомоги» (поготов’є  999), або на інфолінію мед допомоги (телефони інфолінії 

подаємо нижче). 

-Під час першого візиту до мед закладу, який співпрацює з Національним фондом охорони 

здоров’я Польщі, з вами заключають декларацію на обслуговування. Це означає, що кошти вашого 

мед обслуговування покриває держава, а вам допомога надається безоплатно.  

-Під час візиту до клініки, або планування такого візиту по телефону, Ви можете обрати сімейного 

лікаря, який володіє українською мовою – таких спеціалістів в Мосіні є декілька. 

-Якщо допомоги потребує дитина – ви можете записати її як до сімейного лікарі, так і до педіатра. 

У тому ж самому закладі, куди ви звертаєтесь. Вузькі спеціалісти клініки (лор, невропатолог тощо) 

також обслуговують як дорослих, так і дітей. 

-Направлення до вузького спеціаліста вам видає сімейний лікар. Але якщо у вас нагальна ситуація 

(наприклад: піднявся тиск і терміново потрібна консультація кардіолога), то один раз ви можете 

безпосередньо записатися до такого спеціаліста, не відвідуючи попередньо сімейного лікаря у цій 

самій клініці. 

-Лікарі у клініці, де ви матимете підписану декларацію, виписуватимуть вам необхідні процедури, 

обстеження, рецепти на ліки. Є пакети обстежень для українських біженців, які також 

покриваються коштом Національного фонду охорони здоров’я Польщі – тобто для українців вони 

безкоштовні. 

-Якщо у клініці, де ви обслуговуватиметесь, немає потрібного спеціаліста (наприклад, 

стоматолога), вам порадять, де працює стоматолог, який також прийме вас безплатно (тобто він 

співпрацює з Національним фондом охорони здоров’я і отримує покриття коштів за ваше 

обслуговування від держави). 
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-Якщо вам потрібний постійний нагляд вузького спеціаліста, наприклад, маєте якесь складне 

ендокринологічне чи інше захворювання, це питання також вирішуєте з сімейним лікарем у 

клініці. До речі, ви знали, що у Польщі пацієнтам з діабетом безкоштовно видають глюкометри? 

Дані, викладені тут, сформовані на підставі практичної роботи клініки Medicomplex, яка має кілька 

відділень – у Мосіні та Кросно і вже приймає українців. Також українці можуть звертатись до інших 

клінік, що працюють з Національним фондом охорони здоров’я Польщі.  

Нижче наводимо повний перелік клінік у гімні Мосіна та найближчих місцевостях (до речі, ви 

можете звертатись до будь-якої такої клініки, що працює з Національним фондом охорони 

здоров’я на території всієї Польщі). 

 

Найближчі мед заклади у Мосіні та околицях, що надають безоплатну 

допомогу: 

 

Клініка Medicomplex у Мосіні: 

https://www.medicomplex.pl/nasze-placowki/ 

Відділення 1 за адресою: ul. Marii Konopnickiej 33 (budynek NETTO) 62-050 Mosina 

Тел: 61 8 192 271,61 8192 272, 61 819 22 72/71, 502 199 340, 660 456 568, 669 464 699 

e-mail: rejestracja@medicomplex.pl 

Понеділок-п’ятниця: 8.00-22.00 | субота: 8.00-16.00 

 

Medicomplex  

Відділення 2 за адресою:  ul. Wawrzyniaka 4 62-050 Mosina 

тел.: 61 8 192 203,61 8 192 207,570 43 43 43, 536 561 166 

Понеділок-п’ятниця:  7.30-20.30 
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Medicomplex  

Відділення 3 у Krosno за адресою: ul. Nektarowa 1 (Galeria Familijna) 62-050 Krosno 

тел.:  61 8 192 214, 61 8 192 221, tel. 795 606 605 

Понеділок та середа: 8.00-18.00 | Вівторок, четвер, п’ятниця: 11.00-18.00 

 

Інші клініки у Мосіні: 

1. Przychodnia Zdrowia Vis Medica Sp. z o.o. 

Адреса: 62-050 Mosina, Plac 20 Października 17 

тел.:  67 813 24 11 

2. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Consensus,  

Адреса: Mosina, ul. Garbarska 8 

 тел.:  61 813 62 06 

3. Mosińska Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

Адреса: Mosina, ul. Krotowskiego 15 

тел.:  662 942 487 

 

Клініка у Бабках (Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach): 

Babki 4c,  

тел.:  61 893 99 88 

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach,  

Філія цієї клініки за адресою: Świątniki, ul. Kórnicka 8c  

тел.:  61 642 50 92 

 

 

 

 



                         Як отримати медичну допомогу біженцям з України 

в гміні Мосіна? 

 
 

Клініки у Печна:  

1.Przychodnia Lekarska Medica 

Адреса: Pecna, ul. Główna 50 

тел.:  61 282 16 95 

 

2.NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Pecmed 

Адреса: Pecna, ul. Główna 18, 

тел.:  61 813 78 26 

 

Увага!!! Якщо вам потрібна медична консультація по телефону, звертайтесь 

на інфолінію цілодобово:  

Centrum Informacji Medycznej Tel-Med 

Тел. інфолінії: 194 94 

Або тел.: 61 853 53 52 

Сайт: www.tel-med.plCentrum 

Інформація, що серед іншого надається на інфолінії:  

Як працюють клініки та лікарні, які лікарні чергують на прийом пацієнтів, які аптеки працюють, як 

працюють приватні медичні клініки тощо. 

 

Якщо вам потрібна терміново медична допомога у неробочі дні та вночі, звертайтесь до 

пункту невідкладної допомоги при лікарні у Пущиково. Адреса та дані лікарні у 

Пущиково: 

 

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. 

Адреса лікарні: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 

тел.: 61 89 84 000, 

тел.: 61/ 89-84-101 tel./fax 61/ 89-84-104 
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тел.: 61/ 89-84-009 

p.konieczka@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

http://www.szpitalpuszczykowo.pl/pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy 

Зверніть увагу, що пункт невідкладної допомоги, що діє при у лікарні у Пущиково, працює уночі та 

у вихідні дні. 

Тел. пункту невідкладної допомоги у лікарні у Пущиково: 61 898 42 40 

 

 

Також ви можете звертатись до лікарні у Шремі: 

Szpitalny Oddział Ratunkowy – Szpital Śrem 

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. 

Адреса: ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 

тел.:  61 281 56 42 

тел.:  61 281 56 18 

http://www.szpitalwsremie.pl 

 

Пункт невідкладної допомоги у нічні години та у вихідні дні, що діє при лікарні у Шремі:  

тел.: 61 281 56 40, 504 122 025 

 

Українці вже звертаються за медичною допомогою до клінік у гміні Мосіна. Вони отримують той 

самий пакет допомоги, що й громадяни Польщі, безоплатно. Звичайно, це стосується тільки 

українців, які виїхали з України після 24 лютого ц.р. 

http://www.szpitalpuszczykowo.pl/pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy

