Інформація про медичну допомогу (лікарі загальної практики)
та про аптеки для українських біженців.
Муніципалітет Nieuwkoop (31 березня 2022 р.)

Усі лікарі загальної практики в муніципалітеті Nieuwkoo доступні
протягом тижня з 08:00 до 17:00. У разі необхідності екстреної допомоги,
будь ласка дзвоніть за номером 112.

Aarlanderveen:
1. Загальна лікарська практика Aarlanderveen
Адреса: Dorpsstraat 10, 2445 AM Aarlanderveen; телефон 0172 – 571308

Nieuwkoop:
1. Загальна лікарська практика van Beusekom (ван Бейсеком); Пацієнти,
прізвища яких починаються літерами А -Н;
Адреса: Vijverhof 23, 2421 VZ Nieuwkoop; телефон 0172 - 571555
2. Загальна лікарська практика Botman (Ботман); Пацієнти, прізвища яких
починаються літерами І до Р;
Адреса: Vijverhof 6, 2421 VX Nieuwkoop; телефон 0172 - 575868
(якщо для цієї лікарської практики пацієнітв буде забагато, ми
переоформимо частину пацієнтів до практики Beusekom)
3. Загальна лікарська практика Post and de Gooijer; Пацієнти, прізвища
яких починаються літерами від Q до Z;
Адреса: Vijverhof 24, 2421 VZ Nieuwkoop; телефон 0172 - 575605

Nieuwveen:
1. Загальна лікарська практика Nijman (Нейман) Пацієнти, прізвища яких
починаються літерами від А до К;

Адреса: Teylersplein 5, 2441 LE Nieuwveen; телефон: 0172 - 538101

Noorden:
1. Загальна лікарська практика Noorden Lammers (Норден Ламмерс)
Адреса: Anemonenstraat 25, 2431 XB NORTH; телефон 0172 – 408482

Ter Aar:
1. Загальна лікарська практика C.M. Thang (С.М.Танг) Пацієнти,
прізвища яких починаються літерами від А до К
Адреса: Vosholplein 3, 2461 AA Ter Aar- telefoon 0172 – 603333 2.
2. Загальна лікарська практика Ter Aar ; Пацієнти, прізвища яких
починаються літерами від J до Z
Адреса: Aardamseweg 73, 2461 CB Ter Aar; телефон 0172 – 602811

Zevenhoven:
1. Загальна лікарська практика de Groot (де Грот)
Адреса: Albrechtshof 5, 2435 WZ Zevenhoven; telefoon 0172- 539 532

Прийом пацієнтів у вихідні та святкові дні з 17:00 до 08:00,
В разі виникнення медичних проблем , які НЕ МОЖУТЬ чекати до
наступного дня
1. GP post de Limes, +31 (0)88 427 47 00
Спілкування голадською або англійською мовами.
Alphen aan den Rijn (Альфен-ан-ден-Рейн):
Лікарня Alrijne, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn (до 23:00)

Leiderdorp (Лейдердопр):
Лікарня Alrijne, Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp

Аптека
Багато лікарських препаратів для самолікування ви можете придбати
самостійно. Наприклад знеболюючі, назальний спрей, сироп від кашлю,
креми або мазі для догляду. Для придбання таких лікарських препаратів
вам не не потрібен рецепт від лікаря загальної практики.
Такі препарати необхідно оплачувати в касі.
Але запити на цілий ряд лікарських засобів, наприклад, при хронічних або
гострих захворюваннях можуть бути подані лише в разі направлення
виданого лікарем загальної практики. Усі ліки, що відпускаються за
рецептом, відшкодовуються. Після отримання рецепту від лікаря, ліки
можна придбати в наступних аптеках:
1. De Vijverapotheek
Vijverhof 22, 2421 VZ Nieuwkoop; телефон 0172 - 745500
2. Apotheek Ter Aar
Vosholplein 2, 2461 AA Ter Aar; телефон 0172 – 605000

Важлива інформація для пацієнтів:
1. Пацієнт може зателефонувати до лікарської практики з питаннями
стосовно стану здоров'я та/або записатися на на консультацію.
2. Коли пацієнт приходить на консультацію, він/вона має з собою
документ, що посвідчує особу, а також бажано мати реєстраційні дані BRP
які були отримані в муніципалітеті.
3. При підозрі на COVID-19 пацієнт проходить самотестування
4. Якщо тест буде позитивним, пацієнт буде поміщений на карантин
відповідно до чинних правил національного уряду. В разі необхідності за
станом здоров'я, пацієнта огляне лікар загальної практики. В цьому разі
лікар відвідує пацієнта в спеціальному одязі, або пацієнт приходить на

медичний огляд до спеціально виділенного для такого огладу
приміщення.
5. Пацієнт приходить до лікарської практики самостійно, якщо він/вона
може спілкуватися голадською або англійською мовами, і не має COVIDНеобхідно користуватися захисною маскою для обличчя і дотримуватись
соціальної дистанції 1.5м з медичнм працівником.
6. Пацієнт приходить з перекладачем, якщо він/вона не володіє
голаднською або англійською мовами, у обох немає підозри на COVID-19.
І пацієнт, і перекладач мусять користуватися захисною маскою для
обличчя і дотримуватись соціальної дистанції 1.5м з медичнм
працівником.
7. Відвідування лікарської практики не проводяться без медичної
необхідності.

Важлива інформація для лікарів загальної практики:
1. Зараз українські біжененці можуть бути зареєстровані таким самим
чином як і пацієнти зареєстровані в HIS. На основі цієї реєстрації можна
створити спеціальний «медичний» файл. Наразі розглядається рішення з
надання допомоги в питаннях реєстрації та адміністрації. Поки що
декларацію до САК необхідно подати протягом 7 днів.
2. Наразі все, що входить до основного догляду, відшкодовується через
CAK. Направлення можуть бути зроблені, Zorgdomein, наприклад, до
лікарні. Лабораторія і/або лікарня повинні відправити заяву/декладацію.
3. Інформаційний лист для біженців та допоміжних агенцій із зазначеною
вище інформацією щодо лікарської практики та порядок організації
медичного догляду написано голландською та українською мовами.

Щоб забезпечити доступ до медичної допомоги, уряд Нідерландів вирішив, що
вартість базової медичної допомоги буде відшкодована. Це означає, що доступна
медична допомога лікаря загальної практики, необхідні щеплення, лікарські засоби за
направленням, догляд за порожниною рота для пацієнтів віком до 18 років та
акушерська допомога.

Медичний догляд, лікарські засоби, догляд за порожниною рота та акушерська
допомога, яка НЕ є необхідною, також можуть бути отримані, але пацієнт оплачує це
самостійно.
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/

Цей веб-сайт містить інформацію про те, як організована медична допомога в
Нідерландах. Інформацію також можна прочитати вголос українською мовою за
допомогою опцію мовлення.

