Соціальна система охорони здоров’я регіон Ломбардія Брешія
Медична допомога для біженців з України:підсумкова інформація оновлена 07 березня 2022
 медична допомога гарантується безкоштовно всім тим, хто потребує допомоги при гострих або
хронічних захворюваннях
 немає періоду карантину після прибуття
кожен повинен зробити тест, мазок з носоглотки, на виявлення вірусу SARS-CoV2 протягом
48 годин з моменту в'їзду до Італії. Для тестування необхідно звернутись до Територіально
Соціально-Медичних Служб, тест виконується безкоштовно та без попереднього запису. У цих
пунктах можна отримати безкоштовно Маски FFP2.
 Після цього тестування, якщо результат негативний, усі, хто має більше аніж 6 років, обов’язково
мають носити маску FFP2 протягом 5 днів. Маску FFP2 потрібно завжди носити в транспорті. У
разі позитивного результату застосовується обов’язкова ізоляція.
 Або, тест необхідно виконати, у разі підвищення температури та/або при наявності
респіраторних симптомів. Тест, мазок з носоглотки на виявлення вірусу SARS-CoV2,
виконується безкоштовно та без попереднього запису у всіх пунктах Територіально СоціальноМедичних Служб (ASST)
 неповнолітні діти та вагітні жінки, у кого є у наявності віза до Шенгенської зони, зможуть
отримати реєстрацію в Регіональній Службі Охорони Здоров’я, звернувшись до медичних
закладів, а саме до реєстратури “Sportelli scelta e revoca” Територіально Соціально-Медичних
Служб (ASST)таким чином, можливо отримати тимчасову медичну картку. З цією медичною
карткою можливо звертатись безкоштовно до будь-якого лікаря загальної практики або педіатра у
цьому районі, та можливо отримати ліки за рецептом або зробити діагностичні тести
 усі інші українські біженці, на цей момент, ще не мають можливості отримати реєстрацію у Службі
Регіональної Охорони Здоров’я, але вони можуть отримати код STP, який є необхідним для
отримування медичних послуг та рецептів на ліки, за рахунок SSR. Для цього необхідно
звернутись до медичних закладів, а саме до реєстратури “Sportelli scelta e revoca” Територіально
Соціально-Медичних Служб (ASST)
 тільки для невідкладних випадків, існує активний єдиний номер 112 (служба першої необхідної
допомоги)
 необхідно мати щеплення від SARS-CoV2: щоб почати або завершити цикл вакцинації, а також з
метою отримання зеленої перепуски Green Pass, необхідно звернутись безкоштовно та без
попереднього запису в центрах вакцинації ASST Covid.
 Важливо контролювати всі інші щеплення, як для дітей, так і для дорослих, для цього необхідно
звернутись до центрів вакцинації (не Covid) ASST. Ця послуга надається безкоштовно.
 вагітні жінки або жінки з гінекологічними проблемами можуть звертатись безкоштовно до
сімейних консультаційних центрів при ASSTs, де також вони мають можливість отримати код STP.
Українські біженці, які не зараховані до регіональної системи охорони здоров’я, з гострою та/або
хронічною патологією, у разі потреби медичної допомоги, можуть звернутися безпосередньо
та безкоштовно у пункті надання першої допомоги, розташованому за адресою Viale Duca degli
Abruzzi 13 a Brescia, який працює з п’ятниці, 4 березня, з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 16:30.
Цей пункт першої допомоги призначений для біженців з потребами здоров'я (не
адміністративне).
Місцезнаходження та час проведення зазначених послуг (збір мазків, вакцинація, консультаційні
центри): Вебсайт ATS Brescia, сторінка надзвичайних ситуацій в Україні www.ats-brescia.it

