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Ukrainas pilsoņiem, kuri ierodas un uzturēsies Latvijā var saņemt visus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus 



Ukrainas pilsoņiem, kuri ierodas un uzturēsies Latvijā var saņemt visus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus,
tostarp medikamentus, kas pieejami Latvijas iedzīvotājiem. Nav jāveic pacienta līdzmaksājumi.
Ierodoties Latvijā, nav nepieciešams veikt Covid-19 testu.
Pakalpojumu saņemšanai nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, nepieciešams tikai personu apliecinošs dokuments – pase
un/vai vīza, pastāvīgās uzturēšanās atļauja.
Jums bez maksas ir pieejami visi valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.
Informācijai:
80001234 (pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8:30-17:00, piektdienās no plkst. 8:30-15:00 (angļu un krievu valodās)
no ārvalstu numuriem: +371 67045005
Veselības ministrija www.vm.gov.lv
Nacionālā veselības dienests www.vmnvd.gov.lv
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Izdrukai "Informācija Ukrainas pilsoņiem par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā" 



Izdrukai "Informācija Ukrainas pilsoņiem par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā" 

Громадяни України, які прибувають до Латвії та перебуватимуть у Латвії, матимуть можливість отримати усі оплачені
державою послуги медичної сфери 



Громадяни України, які прибувають до Латвії та перебуватимуть у Латвії, матимуть можливість отримати усі оплачені
державою послуги медичної сфери у тому числі медикаменти, які доступні жителям Латвії. Непотрібно здійснювати
доплати за власний кошт.
При прибутті до Латвії не потрібно здавати Ковід-19 тест.
Для отримання послуг не потрібен Ковід-сертифікат, потрібен лише документ, який посвідчує особу- паспорт/ віза,
посвідка на постійне проживання.
Всі державні послуги охорони здоров’я Вам доступні безкоштовно
Для отримання інформації 80001234 (понеділок-четвер 8:30 - 17:00, п’ятниця- 8:30 - 15:00, англійською та
російською мовами)
для закордонних номерів : +371 67045005
Міністерство охорони здоров’я www.vm.gov.lv
Національна служба здоров’я www.vmnvd.gov.lv



Інформація Міністерство охорони здоров'я 
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Інформація Міністерство охорони здоров'я 

Citizens of Ukraine who arrive and will stay in Latvia will be eligible to all the state funded healthcare services


Citizens of Ukraine who arrive and will stay in Latvia will be eligible to all the state funded healthcare services, including
medication available to the residents of Latvia. No patient’s co-payments are required.
Upon arrival in Latvia, Covid-19 test is not required.
Receipt of services is not subject to presentation of Covid-19 certificate, only a personal identity document is required –
passport and/or visa, permanent residence permit.
All the state funded healthcare services are available to you for free.
For information

80001234 (Monday-Thursday 8:30–17:00, Friday from 8:30–15:00, in English and Russian)

from foreign phone numbers: +371 67045005
Ministry of Health www.vm.gov.lv
National Health Service www.vmnvd.gov.lv



"Information for Ukrainian citizens about health care services in Latvia" 
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"Information for Ukrainian citizens about health care services in Latvia" 

Veselības aprūpes pakalpojumi Ukrainas pilsoņiem/ Інформація Міністерство охорони
здоров'я
Skatīt vairāk

Psihoemocionālais atbalsts Ukrainas pilsoņiem/ ПСИХОЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА
Skatīt vairāk

Darba iespējas Ukrainas mediķiem/ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
ЛІКАРІВ
Skatīt vairāk

Nevalstisko organizāciju atbalsts/ Підтримка неурядових
організацій



Skatīt vairāk

Valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”/ Допомогу у Латвії забезпечать за
цілодобовим телефоном
Skatīt vairāk

Klīnisko universitāšu slimnīcu sniegtais atbalsts/ Підтримка, що її надають клінічні університетські
лікарні
Skatīt vairāk

Informācija un atbalsts tuberkulozes ārstēšanai un diagnostikas pakalpojumiem/ Інформація та
підтримка громадянам України з лікування туберкульозу та діагностичних послу
Skatīt vairāk

https://www.vm.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem-informaciya-dlya-gromadyan-ukraini

