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Інформація від відділень 
жіночої консультації         
Ви маєте право на медичну допомогу під час вагітності, а також під час і після пологів. 

Ви також маєте право на медичну допомогу та терапевтичні бесіди в разі аборту. Ви 

можете самостійно приймати рішення про аборт до 18-го тижня вагітності. Відвідування 

жіночої консультації є безкоштовним, але якщо ви пропустите прийом або не скасуєте 

його вчасно, то будете повинні сплатити 100 шведських крон. 

 

Ви маєте право на консультацію з питань контрацепції та на отримання рекомендацій 

щодо того типу контрацепції, який вам найбільше підходить. Якщо у вас вже є засоби 

контрацепції, ви можете взяти з собою упаковку або письмову інформацію, і акушерка 

може виписати рецепт на відповідний метод контрацепції. Ви також можете купити 

презервативи в аптеці або в продуктовому магазині.  

 

Якщо ви вагітні, важливо, щоб ви якомога швидше звернулися до найближчого 

відділення жіночої консультації. Нижче наведені актуальні для вас номери телефонів 

відділень жіночої консультації. 

 

 
 

Bengtsfors        010-441 67 10 

Dals-Ed    010-441 67 10 

Färgelanda    010-441 67 10 

Lilla Edet    010-441 67 10 

Lysekil    010-441 67 20 

Mellerud    010-441 67 10 

Munkedal    010-441 67 20 

Orust    010-441 67 20 

Sotenäs    010-441 67 20 

Strömstad     010-441 67 20 

Tanumshede    010-441 67 20 

Trollhättan    010-441 67 10 

Uddevalla        010-441 67 20 

Vänersborg    010-441 67 10 

Åmål    010-441 67 10 
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Якщо у вас почалися пологи, зв’яжіться з пологовим відділенням лікарні Norra 

Älvsborgs Sjukhus (NÄL)  

Номер телефону: 010-435 03 60  

Адреса: Lärketorpsvägen, Trollhättan.  

Якщо дитина скоро з’явиться, викликайте швидку за номером 112 

 

Пільгове таксі для поїздок до лікарні можна замовити за номером 020-91 90 90. Поїздка в 

один бік коштуватиме 40 крон. 

У разі викидня або для консультації щодо аборту зверніться до гінекологічного 

відділення лікарні NÄL, телефон: 010-435 22 00 

Звертаючись за медичною допомогою, завжди пред'являйте картку LMA. При першому 

зверненні за медичною допомогою ви отримаєте резервний номер. Ви повинні зберегти 

цей номер і брати його з собою кожен раз, коли звертаєтеся за медичною допомогою. 

Особи, які не володіють шведською мовою, мають право на послуги перекладача. Якщо 

вам потрібен перекладач, повідомте про це, коли записуєтеся на прийом. Діти і родичі не 

можуть виконувати роль перекладача. 

 

Управління охорони здоров’я Швеції повідомляє, що вагітним важливо вакцинуватись 

від Covid-19. Детальніше: 

Інформація для вагітних – Про вакцинацію від covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) 

 

Важлива інформація про covid-19 перед прийомом у жіночій консультації:  

- До відділення можна потрапити тільки за записом. 

- Приходьте на прийом тільки в тому випадку, якщо ви повністю здорові. Якщо ви 

хворі, важливо, щоб ви не відвідували відділення, а перенесли свій візит на інший 

день.  

- Ми рекомендуємо використовувати маску при відвідуванні наших приміщень (її 

можна отримати на стійці реєстрації). 

- Діти не допускаються до відділення.  

- Ви нещодавно народили? Тоді ваша новонароджена дитина запрошується на огляд.  

 

Ви також можете знайти інформацію на веб-сайті 1177.se 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b375bf4dcf2e4102805115b0fa24f000/till-dig-som-ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19-ukrainska.pdf

