
Для отримання екстреної медичної допомоги телефонуйте за номером 911 

 

Піклуємось про Ваше здоров'я та здоров'я Вашої сім'ї. Бажаємо допомогти Вам отримати необхідну допомогу, 
коли Ви її потребуватиме. 

У всіх інших випадках, що стосуються здоров'я, фізичного чи психічного, телефонуйте за номером 
811, щоб поговорити з медсестрою або медбратом, у будь-який час доби сім днів на тиждень, і 
дізнатися, куди звернутися за медичною допомогою у Вашому випадку.   

Якщо англійська мова не є Вашою мовою спілкування, просто зазначте, якою мовою Ви бажаєте спілкуватись, і 
до розмови підключиться перекладач. 

 

Коли Ви телефонуєте за номером 811, медсестра чи медбрат допоможуть Вам отримати доступ  
до таких послуг з медичного обслуговування: 
Сімейний лікар 
Знайти сімейного лікаря є найкращим варіантом для поточних потреб у медичній допомозі, включно із доступом до 
допологового догляду за необхідності. 

Клініки, що приймають пацієнтів без попереднього запису (Walk-In Clinics) 
Якщо у Вас немає сімейного лікаря, в деяких районах є клініки, в яких часто не вимагають попереднього запису. В 
таких клініках працюють сімейні лікарі/лікарі загальної практики.  

Відділення екстреної медичної допомоги/центри невідкладної медичної допомоги 
Невідкладна медична допомога надається особам, які є важкохворими або отримали травми. Пацієнтам, що 
перебувають у потенційно небезпечному для життя стані, варто негайно телефонувати за номером 911. 

Громадські та державні медичні центри  
Серед послуг, що пропонуються, вакцинація дорослих та дітей, програми допологового та післяпологового 
забезпечення, навчання/консультування/підтримка для батьків, оцінка стану здоров'я та обстеження для виявлення 
проблем зі здоров'ям, а також направлення до відповідних медичних закладів, лікарів, ресурсів соціальної допомоги 
населенню тощо. 

Діагностика та лікування туберкульозу  
По всій провінції є державні медичні центри, де пропонується безкоштовне обстеження шкіри на туберкульоз та 
інші послуги з лікування туберкульозу, включно із безкоштовним наданням протитуберкульозних препаратів.  

Вакцинація від COVID-19  
Ви можете записатись на вакцинацію або пройти вакцинацію без запису у деяких клініках або аптеках. 

Фармацевти 
Фармацевти відпускають ліки за рецептом та продовжують термін дії рецептів, проводять вакцинацію від COVID-19 
та деяких інших захворювань, оцінюють симптоми неважких захворювань, пропонують лікування або направляють 
Вас до найбільш відповідних місць лікування. В аптеках є комплекти експрес-тестів для діагностування COVID-19 в 
домашніх умовах. 

Послуги, пов'язані з ВІЛ 
В амбулаторних клініках надаються послуги з оцінки, лікування, навчання та підтримки особам, яким було діагностовано 
ВІЛ, включно із доступом до антиретровірусних препаратів та направленням до лікарів, які надають первинну медико-
санітарну допомогу. 

Послуги, які надаються у зв'язку з інфекціями, що передаються статевим шляхом  
В клініках проводиться оцінка, діагностика, тестування та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом та 
інфекцій, що передаються через кров. 

 

«Гаряча лінія» з питань психічного здоров’я  
Якщо Вас хвилює стан Вашого психічного здоров'я чи 
психічне здоров'я іншої людини, звертайтесь - 
зателефонуйте на «гарячу лінію» з питань психічного 
здоров’я за номером 1-877-303-2642. 

 
 Classification: Public 

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте веб-сайт ahs.ca/ukrainesupport 

 

Ваш вибір медичного обслуговування в 
провінції Альберта 


