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Про організацію медичних послуг з України 
Рекомендуємо тим, хто приїжджає з України, звернутися за тимчасовим захистом. Про тимчасовий 

захист необхідно звертатися особисто в поліцію або прикордонний орган. Заява про тимчасовий 

захист розглядається набагато швидше, ніж заява про надання притулку. 

Кожен клієнт завжди має право отримати невідкладну медичну допомогу, яка йому потрібна в 

фінській системі охорони здоров’я, незалежно від країни, з якої він прибув або чому він перебуває у 

Фінляндії. 

Медичні послуги надаються особам, які отримують тимчасовий захист, на тих самих підставах, що й 

мешканцям. Отримавши посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту, ви можете 

працювати та навчатися без обмежень. 

Неповнолітні, які шукають міжнародного захисту, мають право на медичне обслуговування на тих 

самих підставах, що й мешканці міста. 

Муніципалітети повинні гарантувати доступ до державних профілактичних медичних послуг для 

дітей, школярів та вагітних (дитяча амбулаторія, шкільна та шкільна допомога, пологовий будинок). 

 

Медичний огляд та скринінг на інфекційні захворювання 
Послуги з прийому надає приймальний центр, клієнтом якого зареєстровано клопотання про 

міжнародний захист або тимчасовий захист. 

Приймальний центр Турку запрошує всіх зареєстрованих на його території заявників на міжнародний 

захист на медичний огляд та направляє необхідні подальші обстеження, напр. скринінгові тести на 

інфекційні захворювання (рентген  легенів, аналізи крові) 

 

Початок шкільної та дошкільної освіти 
Дитина може розпочати шкільну та дошкільну освіту відразу, навіть до огляду. 

 

Центр здоров’я Пайміон-Сауво організовує школу дитячого здоров’я для студентів, які шукають 

міжнародного захисту, а також послуги з медичного обслуговування студентів і консультування по 

вагітності та пологах для тих, хто проживає в цьому районі. Тим, хто прибуває з України, 

пропонується звертатися до консультаційних служб. 

 

Дитяча поліклініка Сауво 

медсестра 

Taina Pöystilä 

02 4746 450 

час телефону 

Пн, Вт, Чт, Пт 12:00-13:00 

 

Дитяча поліклініка Пайміо 

час телефону 

Пн-Пт 12:00-13:00 

 

Медсестри 

Jenni Jokinen 02 4746 356 

Anne Juntunen 02 4746 305 

Sanni Pulkkinen 02 4746 355 

Anu Söderström 02 474 6306 
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Оцінка потреби в охороні здоров'я 
Контактна інформація для оцінки необхідності лікування: 

Центр здоров'я Пайміон-Сауво, запис у лікаря пн-пт 

Години чергування з 8:00 до 15:30. 

Не терміново 10:00 до 14:00 

тел. (02) 474 6202 

TYKS(Університетська лікарня м. Турку): 

TYKS невідкладна допомога 02 313 8800 

TYKS для дітей та молоді 02 313 1420 

У надзвичайній ситуації 112 

Допомога в кризових ситуаціях для тих , хто прибуває з України, надається через відділення 

психічного здоров’я Центру здоров’я Пайміон-Сауво. Контактна інформація: 02 4746 368, години тел. 

пн-ср: 12-13 та пт: 12-12.30 

 

Тестування на коронавірус 
Систематичне тестування прибулих з України в Пайміо та Сауво не є необхідним для 

запобігання поширенню пандемії COVID-19 

• У будь-якому випадку рівень захворюваності на вірус COVID-19 серед місцевого населення є 

високим, а захворювання набуло більш легкий характер. 

• Охоплення щепленнями місцевого населення є хорошим 

• Прибулі з України не представляють значного підвищеного ризику зараження для груп ризику 

тяжкого коронавірусного захворювання 

• Очікується, що систематичне тестування призведе до незначних позитивних результатів тесту (слід 

попереднього захворювання на коронавірус), що призведе до непотрібних карантинних заходів для 

запобігання поширенню вірусу пандемії. 

Сертифікати, необхідні для в’їзду до Фінляндії, та тестування на COVID-19 окремо регулюються 

Законом про інфекційні захворювання, а перевірка та перевірка сертифіката під час в’їзду є 

обов’язком органу з інфекційних захворювань на території муніципалітету або асоціації 

муніципалітетів. Асоціація муніципалітетів Пайміон- Сауво несе відповідальність за тестування під її 

відповідальність (наприклад, необхідний тест через 3-5 днів після прибуття в муніципалітет або 

тестування осіб, які в'їжджають в країну, для яких тестування проводиться на території 

муніципалітету або асоціації в'їзду неможливе або інше тестування потрібне з особливих причин). 

 

Особа, яка в’їжджає в країну, зобов’язана подати заявку на проходження призначеного для неї тесту, 

навіть якщо окремого запрошення на тестування немає. Тест, який проходить у державній охороні 

здоров’я, є безкоштовним. 

 

Якщо у прибулого з України з’являються симптоми респіраторної інфекції та він проживає в 

груповому житлі, де неможливо дотримуватись безпечної дистанції для не членів сім’ї, 

рекомендується офіційний тест на COVID-19. 

Час проведення тесту на коронавірус для тих, хто приїжджає з України, можна замовити 

безпосередньо у медсестри-інфекціоніста  Laura Antila за адресою laura.antila@paimio.fi  

або за тел. 02 4746369 
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Щеплення від коронавірусу 
Ми пропонуємо щеплення від коронавірусу, незалежно від статусу проживання, тим, хто приїжджає з 

України, у кого відсутній захист від вакцинації. Зараз ми вивчаємо можливості масових випадків 

вакцинації з України. Час вакцинації можна дізнатися за номером 

Центр здоров’я Пайміон-Сауво, консультація щодо коронавірусу та вакцинація від 

коронавірусу 

Пн-Пт з 8 -15:30  

тел. (02) 474 6400 

Ви також можете зв’язатися з Laura Antila  медичною сестрою-інфекціоністом, безпосередньо за 

адресою laura.antila@paimio.fi або за тел. 02 4746369 
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