
Безоплатна медична допомога для тимчасово переміщених українців в 

Іспанії. 

Українці, які бажають отримати право на безоплатне медичне 

обслуговування, повинні мати документ, який підтверджує їхній статус. Таким 

документом є постанова/рішення про надання тимчасового захисту або навіть 

довідка про те, що людина подала заявку на надання тимчасового захисту. 

Цим документом слід звернутися у відповідні медичні центри або 

уповноважені підрозділи, які саме — визначає окремо влада кожної провінції. 

Там особу зареєструють у базі даних та видадуть відповідний сертифікований 

документ чи медичну картку (Tarjeta Sanitaria Individual, TSI), яка дозволяє 

звертатися по медичну допомогу в державні медичні центри. Кожна картка 

містить індивідуальний код власника (Código de Identificación Personal, CIP). 

Оформлення медичної картки 

Українці, які живуть у центрах прийому під опікою органів соціального 

захисту або житлі, яке надала недержавна організація «Іспанська комісія з 

біженців» (CEAR), можуть звернутися по допомогу безпосередньо до цих 

організацій. Працівники підкажуть, як оформити медичну картку. 

Українці, які живуть у знайомих чи в орендованому житлі, можуть 

звернутися по медичну картку до найближчого медичного центру. Із собою 

потрібно мати документ, який засвідчує особу. У деяких медичних центрах є 

можливість оформити картку онлайн. 

Знайти такий центр можна за запитом Centro de Atención Primaria (центр 

первинної медичної допомоги) або скориставшись мапою. 

Українці, які перебувають в Іспанії легально і збираються тимчасово 

виїхати в іншу країну Євросоюзу, можуть вимагати Європейську санітарну 

картку (TSE). Картка дає можливість звертатися по безоплатну медичну 

допомогу в державні медичні заклади інших країн. 

Як працює медична система в Іспанії? 

Іспанська система охорони здоров’я дуже схожа на українську. Тут також 

усе починається з вибору дільничного лікаря, який: 

- надає первинну медичну допомогу,  

- виписує рецепти на ліки,  

- виписує призначення на аналізи,  

- направляє на прийом до вузьких спеціалістів.  

Ліки за рецептом коштують в аптеці набагато дешевше, ніж без нього. Зазвичай 

на прийом до дільничного лікаря можна потрапити протягом доби після 

запису.  

Кожен член сім’ї може обрати лікаря в різних медичних закладах. 

Наприклад, якщо батько чи мати зареєстровані в сімейного лікаря, то педіатра 

для дитини вони можуть обрати в цьому ж або в іншому закладі. 

Система охорони здоров’я Іспанії гарантує безоплатну базову (з 

дотриманням маршруту, починаючи від дільничного лікаря) та екстрену 

медичну допомогу. Платною є лише стоматологія та хірургічні втручання 

високого класу. 

https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/cercador


Особи до 18 років, у невідкладних випадках вагітні жінки, жінки під час 

пологів та в післяпологовий період отримують екстрену медичну допомогу 

незалежно від їхнього легального статусу на території Іспанії.  

Невідкладна медична допомога надається цілодобово у відділеннях 

швидкої допомоги (Urgencia) всіх державних лікарень. 

Крім того, екстрену допомогу можна отримати у відділеннях Іспанського 

Червоного Хреста — Cruz Roja Española. З незначними проблемами можна 

звернутися в аптеки, які мають у штаті лікарів загальної практики. 

Номер телефону екстреної медичної допомоги 112. 

Як отримати доступ до спеціалізованої та високоспеціалізованої 

медичної допомоги 

Щоб потрапити на консультацію до медичного спеціаліста, пройти 

діагностичне дослідження або зробити хірургічну операцію, пацієнтам в Іспанії 

потрібен дозвіл сімейного лікаря або педіатра. 

Час очікування призначених аналізів чи послуг у державній медичній системі 

може бути тривалим. Звернутися до спеціаліста швидше дозволяє приватна 

медична страховка. 

Для госпіталізації також потрібне направлення лікаря. У надзвичайній 

ситуації в лікарню (A&E або ER (Urgencias)) можна звернутися самостійно. В 

Іспанії є державні та приватні лікарні. Безоплатне лікування надають лише 

державні. Деякі лікарні пропонують як приватні (privado), так і державні 

медичні послуги (asistencia sanitaria pública), тому переконайтеся, що персонал 

знає, яку послугу ви хочете отримати. 

У лікарні потрібно буде показати картку соціального страхування або 

підтвердження приватного страхування.  

Знайти медичний заклад можна на цьому 

сайті www.sanidad.gob.es/ciudadanos/centrosCA.do.  

Чи є в Іспанії преференції для українців 

Усі громадяни України, які звернулися по тимчасовий захист в Іспанії, 

мають право на безоплатну медичну допомогу на тих самих умовах, що й 

місцеве населення. 

Так, в Іспанії діє «універсальна система охорони здоров’я», яка 

передбачає, що все населення країни, включно з іноземцями, біженцями, 

шукачами притулку та особами без громадянства, може отримати доступ до 

безоплатної медичної допомоги через Національну систему охорони здоров’я за 

певних обставин. Такою обставиною є й тимчасовий захист для українців у 

зв’язку з війною. 

Тому в особливих преференціях для українців немає потреби.  
 

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/centrosCA.do

