
 

Медична допомога у Відні для біженців з України 

 

Важливі примітки: 

В Австрії Ви можете безкоштовно звернутися до лікаря загальної медицини (Ärzt*innen für 

Allgemeinmedizin - аналог українського сімейного лікаря), який має контракт з австрійською 

лікарняною касою (Kassenarzt). В австрійській системі охорони здоров’я лікарі загальної 

медицини є першими, до кого необхідно звертатися. Якщо медична допомога потрібна дитині, 

зверніться, будь ласка, до педіатра. 

До лікаря загальної медицини можна звернутися без попереднього запису. Він може направити 

Вас до лікаря-спеціаліста, до якого зазвичай необхідно записатися на прийом. 

Крім того, Ви можете отримати безкоштовну медичну допомогу в амбулаторіях та лікарнях, 

якщо Вас направить лікар загальної медицини або у негайних випадках. 

 

Лікарі загальної практики з українськими, російськими та англійськими мовними навичками: 

Доктор Олег Корш (лікар загальної практики) 
 
       Siebenbrunnenfeldgasse 1 D/18/3, 1050, Відень 
 
         Телефон: +43-1-5441375 
 
         allgemein@praxis-korsh.at 
 
           Години роботи: 
 
Понеділок :     15:00 – 19:00 
Вівторок :         08:00 - 12:00 
Середа :           14:00 - 18:00 
Четвер :            08:00 - 12:00 
П'ятниця :        12:00 - 16:00 
Субота :            вихідний 
Неділя :            вихідна 

Лікар Ніна Крассер (лікар загальної практики) 
 
         Herndlgasse 20/6, 1100, Відень 
 
          Телефон:  +43-1-6040890 
 
          doktorkrasser@gmail.com 
 
          Години роботи: 
 
Понеділок :     08:00 - 11:00 
Вівторок :         15:00 - 18:00 
Середа :           08:00 - 11:00 
Четвер :            15:00 - 18:00 
П'ятниця :        15:00 - 18:00 
Субота :            вихідний 
Неділя :            вихідна 

Доктор Таїсія Руснак (лікар загальної практики) 
 
         Schwaigergasse 19/1/1/3, 1210, Відень 
 
         Телефон:  +43-1-2706535 
 
          Години роботи: 
 
Понеділок :     09:00 - 13:00 
Вівторок :         13:00 - 17:00 
Середа :           09:00 - 13:00 
Четвер :            14:00 - 19:00 
П'ятниця :        09:00 - 12:00 
Субота :            вихідний 
Неділя :            вихідна 
 

 

Доктор Соня Долезаль (лікар загальної практики) 
 
         Адреса: Pastorstraße 14-27/12/4, 1210, Відень 
 
         Телефон: +43-1-2596147 

 
       Години роботи: 

 
Понеділок :     13:00 - 17:30 
Вівторок :         08:30 - 12:00 
Середа :           13:00 - 16:00 
Четвер :            08:30 - 12:00         17:30 - 20:00 
П'ятниця :        10:00 - 13:00 
Субота :            вихідний 
Неділя :            вихідна 
 
Примітка: Цей лікар не має навичок англійської мови 

 

Джерело інформації:  Більше лікарів загальної практики з англійською, німецькою або іншими 

мовними навичками можна знайти за наступним посиланням: https://start.wien.gv.at/ukraine 
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Заходи захисту від COVID-19 для біженців з України: 

 

Ви можете безкоштовно отримати у Відні вакцинацію від Ковід-19 без попереднього запису.  

 

Місце:  Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень 

Часи роботи: з понеділка по неділю з 7:00 до 19:00 (вхід до 18:45) 

 

Для того, щоб отримати вакцинацію необхідні: 

посвідчення особи 

паспорт вакцинацій (якщо він у Вас є) 

адреса проживання у Відні 

номер соціального страхування (у разі наявності) 

 

Безкоштовні тести на КОВІД-19 проводять у Гуманітарному центрі прибуття міста Відня 
(Engerthstraße 267-269, 1020 Відень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Джерело інформації:  https://start.wien.gv.at/ukraine 
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