
Ukrainian 

Приймаючі українських евакуйованих  
(Hosts of Ukrainian Evacuees) 
Шляхи до медичного обслуговування, підтримки та ресурсів  
(Pathways to Healthcare, Support and Resources) 

Дякуємо вам за те, що зголосилися прийняти евакуйованих у вашому домі, 
ви дійсно надихаєте. 

Всім евакуйованим, які потребують медичної підтримки, буде надана безкоштовна медична допомога в 
будь - якому з наших медичних установ Alberta Health Services. Якщо вам, людині або родині, яких ви 
підтримуєте, потрібна допомога, будь ласка, не соромтеся звернутися до нас. Цей ресурс визначає деякі 
види підтримки, які вам можуть знадобитися, і ми сподіваємося, що це допоможе вам подбати про себе, 
щоб ви могли піклуватися про інших. 

Разом з громадськими партнерами, еміграційними та зовнішніми організаціями, місцевими медичними 
працівниками, урядом Альберти, урядом Канади і вами ми подбаємо про те, щоб всім евакуйованим була 
надана співчутлива і якісна допомога в їх нових спільнотах. 

При виникненні невідкладної медичної ситуації, зателефонуйте за номером  911 

Наступні ресурси мають телефони довіри з послугами перекладу, які доступні безкоштовно 24/7.  
(The following resources have helplines with translation services that are available toll-free 24/7.) 

Якщо вам потрібно поговорити з кимось на мові, яка не є англійською, просто скажіть мову, на якій ви 
хочете говорити, і до розмови буде додано перекладач. 

Питання або проблеми зі здоров'ям? 
(Healthcare Questions or Concerns?) 

811 зв'яже Вас з медсестрою, яка може допомогти вам знайти підтримку 
або ресурси для вирішення проблем з фізичним або психічним 
здоров'ям. 

Зателефонуйте за номером 811 або 
відвідайте www.ahs.ca\811 

Шукаєте ресурси спільноти?  
(Looking for Community Resources?) 

211 може допомогти зв'язати вас з програмами допомоги або послугами 
у вашій спільноті. 

Зателефонуйте за номером 211 або 
відвідайте www.ab.211.ca 

Зверніться За Допомогою. Зателефонуйте на гарячу лінію з питань 
психічного здоров'я  
(Get Help. Call the Mental Health Helpline) 

Якщо ви турбуєтеся про своє психічне здоров'я або психічне здоров'я 
іншої людини, зверніться до нас. 

1-877-303-2642
o Edmonton: 780-424-2424
o Calgary: 403-943-1500

Онлайн-ресурси охорони здоров'я 
(Online healthcare resources) 
Знайдіть медичну інформацію та інструменти 
(Find Health Information and Tools) 

Цей сайт може допомогти вам перевірити симптоми, дізнатися більше 
про стан здоров'я або ліки, а також розібратися в аналізах і лікуванні. 

Відвідайте MyHealthAlberta вписуючи в 
пошук  https://myhealth.alberta.ca/ 

Каталог служб  
(Service Directory) 

InformAlberta - це інструмент для пошуку інформації про громадські, медичні, 
соціальні та державні послуги по всій провінції. 

Відвідайте InformAlberta вписуючи в пошук 
https://informalberta.ca 

Допомога доступна.   



Ukrainian 
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Шляхи до медичного обслуговування, підтримки та ресурсів  
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Допомога у важкі часи  
(Help in Tough Times) 
 
На цьому сайті вказані важливі телефонні номери, а також ресурси для 
підтримки залежностей і психічного здоров'я, стресу, подолання горя і 
доступу до інших медичних послуг. 

Відвідайте  Допомога у важкі чвси  вписуючи в 
пошук  ahs.ca/helpintoughtimes 

Залежності і психічне здоров'я  
(Addictions and Mental Health) 
 
Цей сайт може допомогти вам знайти програми та послуги в області 
психічного здоров'я та наркозалежності в найближчому до вас місці, а 
також ресурси та інструменти для підтримки дорослих і дітей, які 
потребують допомоги. 

Відвідайте  Залежність і психіче злоров’я - 
допомога для мешканців Алберти  вписуючи в 
пошук www.ahs.ca/amh 

 

Інші види підтримки та ресурси  
(Other supports and resources)
Знайдіть лікаря або сімейного лікаря  
(Find A Physician or Family Doctor) 

 
На цьому сайті є посилання на інструмент Знайди Лікаря, який дозволяє 
виконувати пошук лікарів у Вашому регіоні з дисципліни, мови або місця 
розташування. У ньому також є посилання для пошуку сімейного лікаря  через 
мережу первинної медико-санітарної допомоги, яка може ідентифікувати 
лікарів, які приймають нових пацієнтів у Вашому регіоні. 

 Знайди Лікаря вписуючи в пошук 
https://search.cpsa.ca/physiciansearch 

Варіанти медичного обслуговування для вас і ваших гостей 
(Healthcare options for you and your guests) 

Цей ресурс може допомогти Вам дізнатися більше про ваші можливості 
медичного обслуговування, в тому числі про те, як оновити свої щеплення або 
отримати допологовий і післяпологовий догляд. 

Відвідайте AHS Підтримка для України  
вписуючи в пошук AHS Support for Ukraine. 

Щеплення від COVID-19  
(COVID-19 Immunizations) 
 
Отримайте повний захист. Цей сайт дозволяє вам записатися на прийом до 
лікаря для імунізації в одній з наших клінік громадської охорони здоров'я і 
визначає місцеві аптеки і поліклініки, які можуть надати вакцину. 

COVID-19 Щеплення 

Стоматологічна допомога  
(Dental Care) 
 
У Alberta Health Services команди є дві клініки в Calgary, які безкоштовно 
надають стоматологічні послуги пацієнтам, які потребують допомогу. Будь 
ласка, зателефонуйте у найближчу до вас місцевість, щоб поговорити з 
адміністратором, записатися на прийом або задати питання. 

Chumir Dental Clinic  
Дзвоніть 403-955-6888  
1213 4th Street SW 
 
Sunridge Medical Gallery  
Дзвоніть 403-944-9999  
2580 32 Street NE 

Питання з облаштування вашого будинку? 
(Questions about setting up your home?) 
 
Цей сайт пропонує більше інформації про те, як підтримувати здоров'я будинку, 
тестування колодязної води, вплив тварин та інші теми. 

Інформація для вашого дому і родини 

Допомога доступна.   
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Безпечне здорове навколишнє середовище / Охорона 
навколишнього середовища та громадського Здоров'я  
(Safe Healthy Environments/ Environmental Public Health) 
 
Ця гаряча лінія може відповісти на питання про житлові правила, щоб 
забезпечити безпеку проживання гостей у вашому домі. 

Дзвоніть 1-833-476-4743 

Години роботи:  
o 8:30 до 16. 

Потрібна підтримка з боку охорони навколишнього середовища та 
громадської охорони здоров'я?  
(Need support from Environmental Public Health?) 
 
Надішліть скарги або запит на обслуговування в Службу охорони 
Здоров'я Alberta - екологічна громадська Охорона здоров'я. Цей сайт 
дозволяє вам надіслати запит на аудит безпеки або подати скаргу на 
орендовану нерухомість або інші екологічні проблеми. 

Відвідайте  Охорона Навколишнього 
Середовища Та Громадського Здоров'я   за 
адресою ahs.ca/eph 

Щоб відправити запит або скаргу, будь ласка, 
скористайтеся посиланням на портал портал, 
доступною в розділі Контакти / Оплата. 

 

Державні ресурси  
(Government resources) 
Уряд Альберти  
(Government of Alberta) 

Існують програми та підтримка, доступні для допомоги українцям, які 
прибувають в Аlberta. Ознайомтеся з важливою інформацією про те, як 
отримати доступ до послуг з розселення, записати дітей в школу і 
догляд за дітьми, знайти роботу, підтвердити свої облікові дані, 
отримати водійські права або посвідчення особи, отримати доступ до 
системи охорони здоров'я, а також налаштувати банківську справу і 
фінанси. 

Підтримка українців-уряд Альберти вписуючи в 
пошук https://www.alberta.ca/support-for- 
ukrainians.aspx 

Уряд Канади  
(Government of Canada) 

Уряд Канади прихильний підтримці тих, хто постраждав від російського 
вторгнення в Україну. Було вжито заходів, щоб допомогти українцям 
приїхати в Канаду і залишитися в ній. 

Імміграційні заходи для людей, які постраждали 
від російського вторгнення в Україну - Canada.ca

 
Імміграція, біженці та громадянство Канади (IRCC) створив 
спеціальний канал обслуговування запитів про еміграцію з України, 
доступний для клієнтів як в Канаді, так і за кордоном за телефоном +1-
613-321-4243, з можливістю прийому дзвінків. 
Клієнти можуть додати ключове слово "Ukraine2022" у IRCC crisis веб 
форму зі своїм запитом, і воно буде пріоритетним.

 
Дзвоніть +1-613-321-4243 
 
Відповідь Канади на вторгнення Росії до України
вписуючи в пошук Government of Canada - 
Ukraine. 

  

Допомога доступна. 
 


