
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВАГІТНІМ 

ТА ЖІНКАМ 

З ГІНЕКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ З УКРАЇНИ, 

ЗІ СТАТУСОМ БІЖЕНЦЯ 

  Усі громадяни України, які залишають батьківщину у зв’язку з триваючою 

війною, можуть отримати візу в Чехії з метою толерантності і таким чином 

офіційно увійти до системи державного медичного страхування, з правом 

на медичне обслуговування в повному обсязі в день отримання цієї візи.  

  Після отримання цієї візи та реєстрації в медичній страховій компанії їм 

надається Замінний документ / Страхове свідоцтво. 

  Якщо не потрібна невідкладна допомога, перед відвідуванням лікарні 

необхідно виконати деякі формальності. 

  Якщо медичний стан вимагає невідкладної допомоги до того, як була 

видана толерантна віза, необхідно показати дійсний проїзний документ із 

зазначенням дати в’їзду в ЄС. 

  Факультативна лікарня (вул.алея Свободи 80, Пльзень, вхід C) відкрила UA 

POINT – приймальне відділення, яке цілодобово надає медичну допомогу 

українським біженцям, забезпечує безперервність медичного обстеження 

та цілодобове обслуговування україномовного медичного працівника. 

Також для потреб громадян України було створено телефонну лінію UA 

POINT: 377 103 070. 



  При реєстрації в UA POINT пацієнтка/вагітна отримає анкету та 

інформаційні матеріали українською мовою. Після реєстрації, вагітні жінки 

та жінки з гінекологічними проблемами направляються безпосередньо у 

відділення гінекологічної та акушерської клініки (павільйон R – 

гінекологічно-акушерська амбулаторія, павільйон P – пологовий будинок), 

де їм буде надано невідкладну допомогу. 

  Відділення патології вагітних орієнтується переважно на жінок із вагітністю 

високого ризику, які потребують спеціального лікування під час вагітності 

(діабетики, жінки зі складною акушерською історією, жінки з багатоплідною 

вагітністю). Замовити обстеження у відділенні при вагітності високого 

ризику можна за телефоном: 377 105 241 (середа, четвер – з 8:00 до 14:00 

год.). 

  Щодо гострих проблем, які потребують термінового обстеження, то 

відділення працює цілодобово. 

  Якщо вагітність протікає гладко, вагітних направляють на обстеження 

безпосередньо перед або в день пологів за рекомендацією лікуючого 

гінеколога. Замовити обстеження вагітності можна за телефонами: 377 105 

462, 377 105 461 (понеділок – п’ятниця з 7.00 до 14.00 год.). 

  При появі симптомів пологів (наплідних вод, регулярних скорочень матки 

або кров’яних виділень), вагітну відразу направлять до клініки акушерства. 

У разі негострих проблем (якщо не потрібен негайний огляд) можна 

звернутися до гінекологів за списком, що додається, або замовити огляд на 

гінекологічній акушерській клініці (GPK), номер тел.: 377 105 254. 

– Що взяти з собою в пологовий будинок – список речей українською 

- Супровід вагітності також надає акушер-консультант FZS ZČU 

-Лікарі та контактні дані для Регіональних центрів допомоги Україні KACPU 

 


