
 

Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 
Ukrainy na podstawie 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) 
tel. +48 717 011 100 

Infolinia o systemie
tel. +48 22 566 22 20 

Lux Med 
tel. +48 22 45 97 007 

DWOMP | 
tel. +48 531 213 884

OMNI Clinic Centrum Medyczne |
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 
pulmonolog | b
tel. +48 500 063 379 

PTMR | wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim
www.medicalhelp.pl

Lekarze dla Ukrainy

Przychodnia Zdrowia
tel. +48 71 718 69 99 

Zapytaj Lekarza

haloDoctor

Dimedic | Konsultacje lekarskie | onlayn
tel. 882 404 142 

Znany Lekarz

Novum Clinic
rejestracja@novumclinic.pl
tel. +48 71 723 49 86 

Davita | Dializa, nefrolog | 

Nephrocare
leczenia-uchodzcow

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Fundacja Onkologiczna Rakiety 
tel. +48 793 293 333 

Stomatologia

SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej
tel. +48 71 701 10 10

Vision Express | 

Zakład Optyczny | 

 

Pomoc medyczna 
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

Ukrainy na podstawie 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) 
tel. +48 717 011 100 ᄈჴ ᄅ

Infolinia o systemie  opieki medycznej w PL
tel. +48 22 566 22 20 ᄈჴ 

  | Kompleksowa pomoc medyczna |
tel. +48 22 45 97 007 ᄈჴ 

DWOMP | Lekarz rodzinny, pediatra, ginekolog i inni specjaliści 
tel. +48 531 213 884  ᄈჴ 

OMNI Clinic Centrum Medyczne |
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 
pulmonolog | badania diagnostyczne| 
tel. +48 500 063 379 ᄃჿ ჺ

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim
www.medicalhelp.pl 

Lekarze dla Ukrainy | wyszukiwarka prywatnych specjalistów 

Przychodnia Zdrowia | Internista, pediatra, USG, badania laboratoryjne | Zdrowa 5, 55
tel. +48 71 718 69 99 ᄃჿ ჺ

Zapytaj Lekarza | teleporady, e

haloDoctor | Teleporady, czaty po uprzednim umówieniu |

| Konsultacje lekarskie | onlayn
tel. 882 404 142 ᄈჴ  ᄃჿ | pon 

Znany Lekarz | Konsultacje i recepty | https://www.znanylekarz.pl/dla

Novum Clinic | pediatra, ortopeda
rejestracja@novumclinic.pl
tel. +48 71 723 49 86 ᄈჴ 

Dializa, nefrolog | 

Nephrocare | Dializa, nefrolog | 
uchodzcow-z-ukrainy.html

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Fundacja Onkologiczna Rakiety 
tel. +48 793 293 333 ᄈჴ ᄅ

Stomatologia | https://dentysciukrainie.pl/

SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej
tel. +48 71 701 10 10 

Vision Express | Okulary i badanie wzroku | 

Zakład Optyczny | Badanie wzroku i okulary korekcyjne | 

Pomoc medyczna 
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

Ukrainy na podstawie paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 
prywatnych także deklaruje bezpłatną pomoc.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) 
ᄅᄈ ᄃჿ ჺჵ  | pon-pt

opieki medycznej w PL
 | pon-pt 7:00 - 21:00

Kompleksowa pomoc medyczna |
 ᄃჿ ჺჵ 

Lekarz rodzinny, pediatra, ginekolog i inni specjaliści 
 ᄅᄈ ᄃჿ, +48 607 581 385 

OMNI Clinic Centrum Medyczne | alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

adania diagnostyczne| http://www.omniclinic.pl/ua
ჺჵ (będą dyżurować osoby z j. ukraińskim, można pisać SMSy)

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim

| wyszukiwarka prywatnych specjalistów 

| Internista, pediatra, USG, badania laboratoryjne | Zdrowa 5, 55
ჺჵ | pon - pt 8:00 

| teleporady, e-recepty, e

| Teleporady, czaty po uprzednim umówieniu |

| Konsultacje lekarskie | onlayn
| pon - pt 8:00 - 20:00

| Konsultacje i recepty | https://www.znanylekarz.pl/dla

| pediatra, ortopeda  konsultacje lekarskie, szczepienia covid |
rejestracja@novumclinic.pl 

 ᄃჿ ჺჵ | pon-pt 6:00

Dializa, nefrolog | https://davita.pl/baza

| Dializa, nefrolog | https://www.nephrocare.pl/o
ukrainy.html | tel. 

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne | Dializa, nefrolog | 

Fundacja Onkologiczna Rakiety | Leczenie onkologiczne, psychiatria | 
ᄅᄈ ᄃჿ ჺჵ | 24/7 

| https://dentysciukrainie.pl/

SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej

Okulary i badanie wzroku | 

Badanie wzroku i okulary korekcyjne | 

Pomoc medyczna - lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 
prywatnych także deklaruje bezpłatną pomoc.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) tele porady, e
pt 18:00-8:00 nast. dnia, sob

opieki medycznej w PL 
21:00 

Kompleksowa pomoc medyczna | ua.kontakt@luxmed.

Lekarz rodzinny, pediatra, ginekolog i inni specjaliści 
, +48 607 581 385 ᄈჴ ᄅᄈ 

alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

http://www.omniclinic.pl/ua
(będą dyżurować osoby z j. ukraińskim, można pisać SMSy)

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim

| wyszukiwarka prywatnych specjalistów 

| Internista, pediatra, USG, badania laboratoryjne | Zdrowa 5, 55
pt 8:00 - 18:00 

recepty, e-skierowania |

| Teleporady, czaty po uprzednim umówieniu |

| Konsultacje lekarskie | onlayn-likar.com 
20:00 

| Konsultacje i recepty | https://www.znanylekarz.pl/dla

konsultacje lekarskie, szczepienia covid |

pt 6:00-19:00, sob 7:00

https://davita.pl/baza-wiedzy/wszystkie/dopomoga

https://www.nephrocare.pl/o
| tel. +48 84 627 17 62 

| Dializa, nefrolog | 

| Leczenie onkologiczne, psychiatria | 
 

| https://dentysciukrainie.pl/ 

SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej | Okulista

Okulary i badanie wzroku | https://visionexpress.pl/salony

Badanie wzroku i okulary korekcyjne | 

lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 
prywatnych także deklaruje bezpłatną pomoc.

 
tele porady, e-recepty, e

8:00 nast. dnia, sob-nie

ua.kontakt@luxmed.pl 

Lekarz rodzinny, pediatra, ginekolog i inni specjaliści | http://www.dwomp.pl/
 ᄃჿ | pon -  pt 8:00

alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

http://www.omniclinic.pl/ua/ | ul. Legnicka 56, Wrocław
(będą dyżurować osoby z j. ukraińskim, można pisać SMSy)

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim

| wyszukiwarka prywatnych specjalistów - cała Polsk

| Internista, pediatra, USG, badania laboratoryjne | Zdrowa 5, 55

skierowania | https://zapytaj

| Teleporady, czaty po uprzednim umówieniu | https://www.halodoctor.pl/ua

| Konsultacje i recepty | https://www.znanylekarz.pl/dla

konsultacje lekarskie, szczepienia covid |

19:00, sob 7:00-13:00 

wiedzy/wszystkie/dopomoga

https://www.nephrocare.pl/o-nas/aktualnosci/detail/wsparcie
+48 84 627 17 62 ᄃჿ, +48 781 444 005 

| Dializa, nefrolog | kmn.ptn@gmail

| Leczenie onkologiczne, psychiatria | 

| Okulista, optometrysta, optyk | 

https://visionexpress.pl/salony

Badanie wzroku i okulary korekcyjne | optyktrzcinowicz@o2.pl

lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 
prywatnych także deklaruje bezpłatną pomoc.

recepty, e-skierowania 
nie-święta 8:00-

 

http://www.dwomp.pl/
8:00-18:00 

alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

| ul. Legnicka 56, Wrocław
(będą dyżurować osoby z j. ukraińskim, można pisać SMSy)

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim

cała Polska | https:/

| Internista, pediatra, USG, badania laboratoryjne | Zdrowa 5, 55

://zapytaj-lekarza.pl/ 

https://www.halodoctor.pl/ua

| Konsultacje i recepty | https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy 

konsultacje lekarskie, szczepienia covid | http://novumclinic.pl/, 

wiedzy/wszystkie/dopomoga-v-chas

nas/aktualnosci/detail/wsparcie
, +48 781 444 005 ᄃჿ | całą dobę

kmn.ptn@gmail.com 

| Leczenie onkologiczne, psychiatria | biuro@fundacjarakiety.pl

, optometrysta, optyk | www.spektrum.wroc.pl

https://visionexpress.pl/salony 

optyktrzcinowicz@o2.pl 

lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 
prywatnych także deklaruje bezpłatną pomoc. 

 
-8:00 nast dnia 

http://www.dwomp.pl/  

alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

| ul. Legnicka 56, Wrocław 
(będą dyżurować osoby z j. ukraińskim, można pisać SMSy) 

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim

https://lekarzedlaukrainy.pl/pl

| Internista, pediatra, USG, badania laboratoryjne | Zdrowa 5, 55-093 Kiełczów

https://www.halodoctor.pl/ua 

http://novumclinic.pl/, 

has-voyennogo-vtorgnennya

nas/aktualnosci/detail/wsparcie-dla-potrzebujacych
| całą dobę 

biuro@fundacjarakiety.pl  

www.spektrum.wroc.pl

 | tel. +48 71 336 57 11

lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści 
Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 

paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 

 

alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

| wyszukiwarka placówek, w których personel posługuje się ukraińskim rosyjskim lub angielskim 

lekarzedlaukrainy.pl/pl 

093 Kiełczów  

http://novumclinic.pl/, 

vtorgnennya-rosiyi

potrzebujacych-

 

www.spektrum.wroc.pl 

| tel. +48 71 336 57 11 

Każda placówka lecznicza, która ma kontrakt z NFZ udziela bezpłatnej pomocy medycznej uchodźcom z 
paszportu ze stemplem przekroczenia granicy 24.02.2022 lub później. Wiele placówek 

alergolog, endokrynolog, gastroenterolog, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, diabetolog, internista kardiolog, neurolog, nefrolog, ortopeda, ortopeda dziecięcy, 

rosiyi 



 

Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 
медичну 

Телеплатформа першого контакту (TPK) | 
тел. +48 717 011 100 

Гаряча лінія про систему медичної допомоги в Польщі
тел. +48 22 566 22 20 

Lux Med 
тел. +48 22 45 97 007 

DWOMP | 
тел. +48 531 213 884

OMNI Clinic Centrum Medyczne |
загальний хірург, хірург
пульмонолог | діагностичні тести | 
тел. +48 500 063 379 

PTMR | пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 
www.medicalhelp.pl

Лікарі для України

Клініка здоров'я
тел. +48 71 718 69 99 

Запитайте у лікаря

haloDocto

Dimedic | Медична консультація |
тел. 882 404 142 

Відомий лікар

Novum Clinic
rejestracja@novumclinic.pl
тел. +48 71 723 49 86 

Davita | Діаліз, нефролог | 

Nephrocare
leczenia-uchodzcow

Польське товариство нефрологів

Онкологічний фон
тел. +48 793 293 333 

Стоматологія

SPEKTRUM Клінічний офтальмологічний центр
тел. +48 71 701 10 10

Vision Express | 

Оптичний відділ | 

 

Медична допомога 
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

медичну допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів.

Телеплатформа першого контакту (TPK) | 
тел. +48 717 011 100 ᄈჴ 

Гаряча лінія про систему медичної допомоги в Польщі
тел. +48 22 566 22 20 ᄈჴ

  | Комплексна
тел. +48 22 45 97 007 ᄈჴ

DWOMP | Сімейний лікар, педіатр, гінеколог та інші спеціалісти 
. +48 531 213 884  ᄈჴ

OMNI Clinic Centrum Medyczne |
загальний хірург, хірург
пульмонолог | діагностичні тести | 
тел. +48 500 063 379 ᄃჿ 

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 
www.medicalhelp.pl 

Лікарі для України | приватна пошукова система спеціалістів |

Клініка здоров'я | Лікар терапевт, педіатр, УЗД, лабораторні дослідження
тел. +48 71 718 69 99 ᄃჿ

Запитайте у лікаря | телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення |

haloDoctor | Телепати, чати за домовленістю |

| Медична консультація |
тел. 882 404 142 ᄈჴ  ᄃჿ | пн 

Відомий лікар | Консультації та рецепти | 

Novum Clinic | Педіатр, ортопед, медична консультація, вакцинація від covid |
rejestracja@novumclinic.pl
тел. +48 71 723 49 86 ᄈჴ

Діаліз, нефролог | 

Nephrocare | Діаліз, нефролог | 
uchodzcow-z-ukrainy.html

Польське товариство нефрологів

Онкологічний фонд Rakiety 
тел. +48 793 293 333 ᄈჴ 

Стоматологія | https://dentysciukrainie.

SPEKTRUM Клінічний офтальмологічний центр
тел. +48 71 701 10 10 

Vision Express | Тест на окуляри та очі | 

Оптичний відділ | Огляд та корекційні окуляри | 

Медична допомога 
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів.

Телеплатформа першого контакту (TPK) | 
 ᄅᄈ ᄃჿ ჺჵ  | пн -

Гаряча лінія про систему медичної допомоги в Польщі
ჴ | пн - пт 7:00 

Комплексна медична допомога |
ჴ ᄃჿ ჺჵ 

Сімейний лікар, педіатр, гінеколог та інші спеціалісти 
ჴ ᄅᄈ ᄃჿ, +48 607 581 385 

OMNI Clinic Centrum Medyczne | алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
загальний хірург, хірург-онколог, діабетолог, терапевт
пульмонолог | діагностичні тести | http://www.omniclinic.pl/ua

 ჺჵ (будуть чергувати люди з українською, можна писати смс)

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

| приватна пошукова система спеціалістів |

| Лікар терапевт, педіатр, УЗД, лабораторні дослідження
ჿ ჺჵ | пн - пт 8:00 

| телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення |

| Телепати, чати за домовленістю |

| Медична консультація | onlayn
| пн - пт 8:00 - 20:00

| Консультації та рецепти | 

| Педіатр, ортопед, медична консультація, вакцинація від covid |
rejestracja@novumclinic.pl 

ჴ ᄃჿ ჺჵ | пн - пт 6:00

Діаліз, нефролог | https://davita.pl/baza

| Діаліз, нефролог | https://w
ukrainy.html | тел. +48 84 627 17 62 

Польське товариство нефрологів | Діаліз, нефролог | 

д Rakiety | Онкологічне лікування, психіатрія | 
 ᄅᄈ ᄃჿ ჺჵ | 24/7

https://dentysciukrainie.

SPEKTRUM Клінічний офтальмологічний центр

Тест на окуляри та очі | 

Огляд та корекційні окуляри | 

Медична допомога – лікарі загальної практики та спеціалісти
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів.

Телеплатформа першого контакту (TPK) | телеконсультації, електронні рецепти, елект
- пт 18:00-8:00 наступний день, Сб

Гаряча лінія про систему медичної допомоги в Польщі
пт 7:00 - 21:00 

медична допомога | ua.kontakt@luxmed.pl

Сімейний лікар, педіатр, гінеколог та інші спеціалісти 
, +48 607 581 385 ᄈჴ ᄅᄈ

алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
онколог, діабетолог, терапевт

http://www.omniclinic.pl/ua
(будуть чергувати люди з українською, можна писати смс)

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

| приватна пошукова система спеціалістів |

| Лікар терапевт, педіатр, УЗД, лабораторні дослідження
пт 8:00 - 18:00 

| телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення |

| Телепати, чати за домовленістю | https://www.halodoctor.pl/ua

onlayn-likar.com 
20:00 

| Консультації та рецепти | https://www.znanylekarz.pl/dla

| Педіатр, ортопед, медична консультація, вакцинація від covid |

пт 6:00-19:00, sob 7:00

https://davita.pl/baza-wiedzy/wszystkie/dopomoga

https://www.nephrocare.pl/o
| тел. +48 84 627 17 62 

| Діаліз, нефролог | 

| Онкологічне лікування, психіатрія | 
| 24/7 

https://dentysciukrainie.pl/ 

SPEKTRUM Клінічний офтальмологічний центр

Тест на окуляри та очі | https://visionexpress.pl/salony

Огляд та корекційні окуляри | optyktrzcinowicz@o2.pl

лікарі загальної практики та спеціалісти
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів.

 
телеконсультації, електронні рецепти, елект

8:00 наступний день, Сб

Гаряча лінія про систему медичної допомоги в Польщі 

ua.kontakt@luxmed.pl

Сімейний лікар, педіатр, гінеколог та інші спеціалісти 
ᄈ ᄃჿ | пн - пт 8:00

алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
онколог, діабетолог, терапевт-кардіолог, невролог, нефролог, ортопед, дитячий ортопед, 

http://www.omniclinic.pl/ua/ | вул. Legnicka 56, Вроцлав
(будуть чергувати люди з українською, можна писати смс)

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

| приватна пошукова система спеціалістів | https://lekarzedlaukrainy.pl/pl

| Лікар терапевт, педіатр, УЗД, лабораторні дослідження

| телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення |

https://www.halodoctor.pl/ua

https://www.znanylekarz.pl/dla

| Педіатр, ортопед, медична консультація, вакцинація від covid |

19:00, sob 7:00-13:00 

wiedzy/wszystkie/dopomoga

ww.nephrocare.pl/o-nas/aktualnosci/detail/wsparcie
| тел. +48 84 627 17 62 ᄃჿ, +48 781 444 005 

| Діаліз, нефролог | kmn.ptn@gmail

| Онкологічне лікування, психіатрія | 

SPEKTRUM Клінічний офтальмологічний центр | Офтальмолог, окуліст, оптик | 

https://visionexpress.pl/salony

optyktrzcinowicz@o2.pl

лікарі загальної практики та спеціалісти
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів.

телеконсультації, електронні рецепти, елект
8:00 наступний день, Сб-Нд-Свята 8:00

ua.kontakt@luxmed.pl 

Сімейний лікар, педіатр, гінеколог та інші спеціалісти | http://www.dwomp.pl/
пт 8:00-18:00 

алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
ог, невролог, нефролог, ортопед, дитячий ортопед, 
| вул. Legnicka 56, Вроцлав

(будуть чергувати люди з українською, можна писати смс)

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

https://lekarzedlaukrainy.pl/pl

| Лікар терапевт, педіатр, УЗД, лабораторні дослідження | вул. Zdrowa 5, 55

| телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення |

https://www.halodoctor.pl/ua 

https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

| Педіатр, ортопед, медична консультація, вакцинація від covid | http://novumclinic.pl/,

wiedzy/wszystkie/dopomoga-v-chas

nas/aktualnosci/detail/wsparcie
, +48 781 444 005 ᄃჿ | цілий день

kmn.ptn@gmail.com 

| Онкологічне лікування, психіатрія | biuro@fundacjarakiety.pl

| Офтальмолог, окуліст, оптик | 

https://visionexpress.pl/salony 

optyktrzcinowicz@o2.pl | тел. +48 71 336 57 11

лікарі загальної практики та спеціалісти
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів.

телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення |
Свята 8:00-8:00 nast dnia

http://www.dwomp.pl/  

алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
ог, невролог, нефролог, ортопед, дитячий ортопед, 
| вул. Legnicka 56, Вроцлав 

(будуть чергувати люди з українською, можна писати смс) 

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

https://lekarzedlaukrainy.pl/pl 

| вул. Zdrowa 5, 55

| телеконсультації, електронні рецепти, електронні направлення | https://zapytaj

ukrainy 

http://novumclinic.pl/,

chas-voyennogo-vtorgnennya

nas/aktualnosci/detail/wsparcie-dla-potrzebujacych
| цілий день 

biuro@fundacjarakiety.pl  

| Офтальмолог, окуліст, оптик | www.spektrum.wroc.pl

| тел. +48 71 336 57 11

лікарі загальної практики та спеціалісти 
Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 

допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 
2022 року або пізніше. Безоплатну допомогу декларують і багато приватних закладів. 

ронні направлення |
8:00 nast dnia 

алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
ог, невролог, нефролог, ортопед, дитячий ортопед, 

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

 

| вул. Zdrowa 5, 55-093 Кельчів  

https://zapytaj-lekarza.pl/

http://novumclinic.pl/, 

vtorgnennya-rosiyi

potrzebujacych-

www.spektrum.wroc.pl 

| тел. +48 71 336 57 11 

Кожен лікувальний заклад, який має договір з Національним фондом здоров’я, надає безкоштовну 
допомогу біженцям з України на підставі паспорта зі штампом про перетин кордону 24 лютого 

 

ронні направлення | 

алерголог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий хірург, судинний хірург, 
ог, невролог, нефролог, ортопед, дитячий ортопед, 

| пошукова система закладів, в яких персонал володіє українською, російською чи англійською мовами | 

 

lekarza.pl/ 

rosiyi 

-

 


