
ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ
Путівник з охорони здоров’я у лені Кронберг.

Існують різні типи медичних закладів, куди ви можете звернутися за допомогою у випадку хвороби. 
Тут ви дізнаєтеся, який заклад підходить краще залежно від ваших проблем або потреб.

1177.SE - ПОРАДИ ПО ІНТЕРНЕТУ
www.1177.se – це веб-сайт з інформацією про правила та права, про багато захворювань 
і симптомів і про те, що ви можете зробити самостійно, щоб почувати себе краще. Інформація 
доступна на декількох мовах.

1177 - ПОРАДИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Ви можете зателефонувати за номером 1177 та поговорити з медичною сестрою. Медсестра володіє 
шведською та англійською мовами. Ви також можете отримати поради щодо того, що ви можете 
зробити самостійно і куди звернутися за допомогою. Номер 1177 доступний цілодобово.

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ - НАЙПОШИРЕНІШИЙ ВИБІР
Практично завжди слід звертатися до центру первинної медико-санітарної допомоги, коли ви 
захворіли або вас щось турбує і вам потрібно звернутися до лікаря.  Центрі первинної медико-
санітарної допомоги відкритий вдень у будні дні. Зателефонуйте до центру первинної медико-
санітарної допомоги, щоб записатися на прийом. Тут ви знайдете центри первинної медико-
санітарної допомоги в лені Кроноберг:

ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ ВВЕЧЕРІ ТА У ВИХІДНІ ДНІ
Якщо центр первинної медико-санітарної допомоги закритий, але ви занадто хворі, щоб чекати, поки 
він знову відкриється, ви можете звернутися до центру екстреної медичної допомоги.

ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Växjö
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 21:00, у суботу та неділю з 08:00 до 21:00. 
Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 78 00 
Адреса: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö.

ЦЕНТР ЧЕРГОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Ljungby
Графік роботи: у суботу та неділю з 12:00 до 17:00. Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 
0470-58 78 00 Адреса: приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги Sländan за 
адресою Kungshögsgatan 25 у Ljungby.

ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ - ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ ШВИДКО, СЕРЙОЗНО
Відділення невідкладної медичної допомоги опікується невідкладними пацієнтами. Вам слід 
звернутися до відділення невідкладної допомоги, якщо стався серйозний нещасний випадок або 
раптове серйозне захворювання. Відділення невідкладної допомоги є в лікарні і працює завжди 
цілодобово. Також є відділення невідкладної допомоги для психічних розладів. 

Відділення невідкладної допомоги Växjö, адреса: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Відділ невідкладної допомоги Ljungby, адреса: Kyrkogatan 2, Ljungby
Психіатрична невідкладна допомога. Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 61 00, 
адреса JF Liedholms väg 7, Växjö

ДИТЯЧА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 18 РОКІВ
Дитяча невідкладна допомога працює цілодобово і приймає важкохворих дітей, найменших дітей та 
хронічно хворих дітей із гострими проблемами. Телефонуйте, щоб записатися на прийом та отримати 
опис маршруту: 0470-58 83 00.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 112 - У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
У надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 112. У разі потреби приїде швидка допомога і 
відвезе вас у відділення невідкладної допомоги.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ШВЕЦІЇ
www.1177.se/Kronoberg/asyl (інформація шведською мовою)

Ukrainska


