
Інформація про стоматологів для українських біженців в Nieuwkoop. 

 

Яку допомогу ви можете отримати у стоматолога як біженець? 

Ви можете звертатися до стоматолога лише у разі сильного болю або скарг на пробеми з пережовування 

їжі. Ви повинні оплатити витрати самостійно, якщо вам більше 18 років. Сплачувати необхідно відразу 

після візита до лікаря, в більшості випадків за допомогою платіжної картки. Якщо це неможливо, ви 

повинні звернутися до команди з консультації біженців. Будь пласка зробіть це перед записом на 

прийом до стоматолога. 

Діти до 18 років теж можуть звертатися до лікаря в разц скарг на  сильний біль. В ціьому випадку вам не 

потрібно сплачуати вирати самостійно. 

Наразі біженці не можуть відвідувати лікаря для огляду стану зубів, їх реставрації тощо. В майбутньому 

для цих процедур будуть розроблені правила. 

 

Важливо перед відвудівання стоматолога: 

• Ви або розмовляєте англійською мовою, або мусите привести з собою когось, хто може 

допомогти з перекладом. Важливо, щоб ви могли порузумітися з лікарем. 

• Для призначення візиту, просимо зателефонувати заздалегідь. 

• Ви повинні мати з собою документ, що посвідчує особу, та BSN номер. 

• Ви повинні провести самотестування на COVID-19 та дотримуватись гігієнічних заходів (мийте 

руки, кашляйте.чихайте в лікоть і використовувайте паперові серветки, мати на собі захисну 

маску). В разі позитивного результату тестування, ви повинні витримати карантин. 

Якого стоматолога я можу відвідати? 

Ми маємо домовленість з лікарями, що в разі надзвичайної ситуації  біженці звертатимуться до 

стоматолога в тому ж регіоні де перебуває пацієнт. В Nieuwkoop ми маємо 2 сстоматалогічних кабінета. 

Ви можете вибрати, до якого лікаря звертатись. В разі, якщо лікар не має можливості вас приняти через 

зайнятість, ви будете направлені до іншого лікаря.  

 

Стоматологи в регіоні Nieuwkoop: 

- Стоматолог Smidsvuur – Nieuwkoop (info@tandartspraktijksmidsvuur.nl, 0172-575395) 

- Стоматологічна практика Van der Jagt – Nieuwkoop (info@tpvanderjagt.nl, 0172- 

572011) 

- Стоматологічна практика Zevenhoven (info@tandartszevenhoven.nl, 0172-539879) 

- Стоматологічна практика Ter Aar (info@tandartsteraar.nl, 0172-603250) 

- Догляд за порожниною рота Langeraar (praktijk@mondzorglangeraar.nl, 0172-602166) 

- Стоматологічна практика Nieuwveen (balie@tandartspraktijknieuwveen.nl, 0172-539690) 

 

В разі виникнення надзвичайної ситуації в неробочий час, просимо телефонувати:  

- Клініка догляду за порожниною рота 088-2632727. 


