
Згубні звички і підтримка психічного 
здоров'я 
Addictions and Mental Health Support)  

Мережа первинної медико-
санітарної допомоги 
(Primary Care Network)  

Лікарні та невідкладна допомога 
(Hospitals and Urgent Care)  

Ukrainian  Шляхи надання медичної допомоги в Альберті. Медичні  

послуги та підтримка психічного здоров'я   
(Pathways to Care in Alberta Health Services and Mental Health S upport) 

Охорона здоров'я Алберти (Alber ta Healthcare Services, AHS)  вітає всіх біженців та 
евакуйованих в Альберті. Коли ви в'їжджаєте і оселяєтеся в наші й провінції, 
вам може знадобитися медична підт римка. Ми тут, щоб допомогти.  

 
Отримати Медичну Страховку 
(Gain Health Care Coverage)  
Подайте заяву на отримання медичної картки  
Альберти в місцевому реєстраційному бюро.  
Для подання заявок потрібно посвідчення 
особи, таке як паспорт і підтверджуючий 
документ з поточною 
адресою.cfr.forms.gov.ab.ca/Form/AHC0102.pdf  

Знайдіть сімейного лікаря 
(Find a Family Doctor)  
Сімейні лікарі надають підтримку у вирішенні 
спільних проблем зі здоров'ям. Вони 
призначають ліки, замовляють  аналіз крові або 
направляють на інші медичні послуги, 
включаючи допологовий /післяпологовий  
догляд та рентген. search.cpsa.ca/ 
physiciansearch  

 
 
 
 

Мережі первинної медико-санітарної  
допомоги та сімейні лікарі працюють разом,  
щоб забезпечити всім жителям Альберти 
домашню базу для задоволення своїх 
повсякденних медичних потреб. 
 
 alberta�ndadoctor.ca/pcn 
 
 
 
 
* Якщо хто-небудь потребує екстренну  медичну 
допомогу, будь ласка,  
зателефонуйте 911.  
У Альберті є багато лікарень та центрів 
невідкладної допомоги для надання 
більш невідкладної медичної допомоги.  

ahs.ca/knowyouroptions  

Допомога доступна 
(Help is available)  
Відвідайте ahs.c a/ukrainesupport  

Скануйте QR-код, щоб знайти ці 
ресурси та багато іншого.  

Отримайте  медичну  консультацію за 
телефоном 
(Get Healthcare Advice at 811)  
Link-це доступна медична гаряча лінія 24/7, 
доступна за номером  811. Ви можете 
поговорити з  медсестрою, щоб отримати 
медичну консультацію або інформацію з питань 
фізичного або психічного здоров'я.  
Зателефонуйте за номером 811 або відвідайте ahs.ca \ 
811  
* Доступні перекладачі з української мови.  

 
 Зверніться до державної клініки охорони 
здоров'я 
(Access a Public  Health Clinic)  
Державні медичні клініки надають широкий спектр 
послуг, включаючи щеплення від  
хвороб, які можна запобіг ти за допомогою вакцин, 
підтримку під час вагітності та пологів, а також 
послуги з охорони здоров'я дітей. MyHealth.Alberta.ca  

 
 
 
 

Телефон довіри з питань психічного здоров'я-це 
конфіденційна  
служба доступна 24/7, яка надає підтримку, 
інформацію та рекомендації для тих, хто має 
проблеми з психічним здоров'ям.  
Дзвоніть1-877-303- 2642  

 

Визначте  Служби Державної Підтримки 
(Identify Government Support Services)  
Знайдіть більше інформації про розрахункові послуги, 
ідентифікації особистості, пошук роботи, підтримку  
доходів та багато іншого.w ww.alberta.ca/support- 
programs-refugees.aspx InformAlberta за пошуком  
informalberta.ca  

 

 


