
 

Ми тут для того, аби підтримувати ваше здоров'я та вашої родини. Ми хочемо допомогти вам отримати 
необхідну допомогу, коли вона потрібна.  
 

 

З усіх інших питань, пов’язаних із фізичним чи психічним станом здоров'я, зателефонуйте за 
номером телефону 811, аби поспілкуватись з медсестрою (24 години на добу, 7 днів на тиждень), та 
дізнатися, куди звернутися за необхідною вам медичною допомогою. 

Якщо вам необхідно поговорити з кимось не англійською мовою, просто сповістить, якою саме мовою вам 
найзручніше спілкуватись, та до розмови підключиться перекладач. 
 

Якщо ви зателефонуєте за номером телефону 811, медсестра допоможе вам 
отримати доступ до цих варіантів медичного обслуговування: 
(When you call 811, a nurse can help you access these healthcare options:) 

Сімейний лікар 
(Family Doctor) 
Знайти сімейного лікаря — найкращий варіант для задоволення поточних медичних потреб, включаючи 
доступ до допологового догляду (за необхідності). 

Клініки, що приймають пацієнтів без попереднього запису 
 
Якщо у вас немає сімейного лікаря, в деяких населених пунктах є медичні заклади, що часто не 
потребують попереднього запису для звернення. У подібних медичних закладах працюють сімейні лікарі.. 

Відділення/центри невідкладної допомоги 
 
Невідкладна допомога призначена для пацієнтів, які серйозно хворі чи отримали травму. Пацієнти з 
потенційно небезпечним для життя станом повинні негайно зателефонувати за номером телефону 911. 

Центри громадського здоров'я/центри охорони здоров'я 
 
Послуги включають імунізацію дорослих та дітей, навчання/консультування/підтримку батьків за 
програмами до та після пологів, оцінку стану здоров'я та скринінг для виявлення проблем зі здоров'ям, а 
також направлення до таких відповідних постачальників медичних послуг, як лікарі та громадські ресурси.. 

Тестування на наявність туберкульозу та його лікування 
 
Безкоштовний шкірний тест на туберкульоз (ТБ) та інші протитуберкульозні послуги, включаючи надання 
безкоштовних протитуберкульозних препаратів, проводяться в державних медичних центрах у всій 
провінції.  

Вакцинація проти COVID-19 
Ви можете записатися на вакцинацію чи зробити щеплення, відвідавши певні клініки або аптеки. 
 
Фармацевти 
 

Варіанти медичного обслуговування в «Alberta» 
(Your Healthcare Options in Alberta) 

При виникненні невідкладної медичної ситуації, зателефонуйте за номером телефону 911 



Фармацевти заповнюють форми для призначених ліків та продовжують чинність рецептів, проводять 
вакцинацію від COVID-19 та деякі інші щеплення, оцінюють незначні симптоми захворювань, пропонують 
лікування або спрямовують вас до найбільш відповідного місця лікування. Набори для швидкого 
тестування на COVID-19 доступні в аптеках для використання в домашніх умовах. 
 
Послуги з боротьби з ВІЛ  
 
Амбулаторні клініки пропонують обстеження, лікування, навчання та підтримку людей з діагнозом ВІЛ, 
включаючи надання доступу до антиретровірусних препаратів та направлення до лікарів загальної 
практики. 
 
Послуги з лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом 
 
Клініки проводять обстеження, діагностику, тестування та лікування інфекцій, що передаються статевим 
шляхом, а також інфекцій, що передаються через кров. 

Mental Health Helpline  
 
If you are worried about your mental health or the mental 
health of another, reach out; call the Mental Health 
Helpline 1-877-303-2642. 

Для отримання більш детальної інформації, 

завітайте на інтернет‐сайт ahs.ca/ukrainesupport 

Телефон довіри з питань психічного здоров'я 
(Mental Health Helpline) 
 
Якщо ви турбуєтеся про своє психічне здоров'я або 
про психічне здоров'я іншої людини, зв'яжіться з 
гарячою лінією з питань психічного здоров'я 
(Mental Health Helpline) за номером телефону 1-
877-303-2642. 


