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Отримання медичних послуг 
 
У Канаді охороною здоров’я займаються уряди провінцій і територій. Це означає, що ваш доступ 
до системи охорони здоров’я та конкретних медичних послуг залежить від того, у якій провінції чи 
на якій території ви будете жити. 

 
Допомога після прибуття до Канади 
 
Залежно від того, у яке місто Канади ви прибудете, в аеропорту можна знайти довідкове бюро 
організацій, які допомагають дізнатися про послуги та підтримку в місцевому регіоні. 

• В аеропорту Торонто працює Канадське товариство Червоного Хреста. Його представники 
можуть допомогти з перекладом, а також зв’язати вас із надавачами послуг з адаптації та 
іншими організаціями у вашій новій громаді. 

• В аеропорту Ванкувера працює організація з надання послуг із адаптації SUCCESS. Її 
працівники можуть допомогти вам адаптуватися в новій громаді. 

 
Уряд вашої провінції чи території також може запропонувати послуги та підтримку, зокрема 
допомогу в пошуку роботи та способів залишитися в Канаді на постійне проживання. 
 

Отримання медичних послуг у Канаді 
 
Швидка допомога 

• Якщо вашому життю загрожує небезпека, телефонуйте 9-1-1 із будь-якого міста Канади, 
щоб отримати невідкладну допомогу. 

• Якщо ваші діти зазнають стресу й мають потребу поговорити, вони можуть зателефонувати 
на безкоштовну лінію Kids Help Phone у будь-який час і з будь-якого міста в Канаді. Служба 
пропонує безкоштовні конфіденційні консультації, зокрема українською та російською 
мовами. 

 
Дізнайтеся докладніше про психологічну допомогу та підтримку здоров’я для новоприбулих. 
 

Охорона здоров’я за програмою CUAET 
 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/health-care.html#provinces-territories
https://kidshelpphone.ca/?utm_source=Search&utm_medium=cpc&utm_campaign=ServiceConnections&utm_content=&gclid=EAIaIQobChMIqYeUyeq0-AIVR2xvBB3LsQuVEAAYASAAEgLi1vD_BwE
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care/mental-health.html


 

 

Зазвичай на відвідувачів Канади не розповсюджуються послуги державної системи охорони 
здоров’я. Однак, якщо ви приїхали до Канади за програмою Canada-Ukraine authorization for 
emergency travel (CUAET), у вас може бути можливість отримати послуги державної системи 
охорони здоров’я залежно від провінції чи території вашого проживання. 
 
Докладнішу інформацію можна подивитися на сайті міністерства охорони здоров’я провінції чи 
території, до якої ви плануєте їхати. 
 
Якщо уряд провінції чи території пропонує послуги державної системи охорони здоров’я за 
програмою CUAET, вам буде необхідно подати заяву на отримання медичної картки. 
 

Якщо у вас немає права на отримання послуг державної системи охорони 
здоров’я 
 
Ви можете мати право на їх отримання, якщо у вас є відкритий дозвіл на роботу. 

• Якщо у вас немає такого дозволу, ви можете подати заяву на отримання відкритого 
дозволу на роботу після прибуття до Канади. 

• Аби мати право на отримання послуг державної системи охорони здоров’я, ви маєте 
відповідати умовам, які висуває уряд провінції або території, на якій ви працюєте. 

• Або ви можете придбати приватне медичне страхування. 

 
Також є деякі провінційні, територіальні та громадські надавачі послуг, які можуть допомогти 
тимчасовим резидентам отримати медичні послуги. 

 

Отримання допомоги в різних провінціях і територіях 
 
Дізнайтеся докладніше, як отримати різні види допомоги в провінції/на території: 

• Альберта 

• Британська Колумбія 

Приватне медичне страхування 
 
Якщо ви не маєте права на отримання послуг державної системи охорони здоров’я в провінції або на 
території, куди ви переїжджаєте, ви можете придбати приватне медичне страхування. Приватне 
страхування часто передбачає оплату певних медичних товарів і послуг, які не покриваються 
державними програмами. 
 
 
 

http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/health-care.html#provinces-territories
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/health-care.html#provinces-territories
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-cards.html#a2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-cards.html#a2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-cards.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
http://www.gov.bc.ca/welcomingukraine


 

 

• Манітоба 

• Нью-Брансвік 

• Ньюфаундленд і Лабрадор 

• Нова Шотландія 

• Онтаріо 

• Острів Принца Едуарда 

• Квебек 

• Саскачеван 

• Юкон 
 

https://manitoba4ukraine.ca/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/LivingSettling/content/new-brunswick-supports-for-ukraine.html
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.ontario.ca/page/coming-ontario-ukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://www.quebec.ca/en/immigration/welcoming-ukrainians-to-quebec
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/en/contact-ukrainian-family-support-desk



