
Медична допомога біженцям з України

Медична допомога та відшкоду-
вання медичних витрат

	■ Якщо вам потрібна медична допомога, зверніться до лікаря загальної 
практики (GP). При необхідності GP направить вас до лікарні або до 
профільного фахівця. 

	■ Якщо ви маєте паспорт та індивідуальний номер громадянина (citizen 
service number), їх необхідно пред’явити при зверненні за медичною 
допомогою. У цьому випадку вам відшкодують медичні витрати за 
Програмою медичної допомоги біженцям з України (Regeling Medische 
zorg Ontheemden uit Oekraïne, RMO). Жодних дій з вашого боку не 
потрібно. Вам не потрібно сплачувати внесок на медичне страхування 
чи франшизу. Додаткову інформацію про медичні витрати, які 
відшкодовує ця програма, можна отримати за адресою. 
www.rmoekraine.nl.

	■ Ви зможете отримати необхідний медичний догляд, навіть якщо 
ви не маєте посвідчення особи. Тим не менш, рекомендуємо вам 
зареєструватись в органах муніципальної влади. Після реєстрації ви 
отримаєте нідерландський індивідуальний номер (burgerservicenummer, 
BSN). Це означає, що на вас буде поширюватись Програма медичної 
допомоги біженцям з України (Regeling Medische zorg Ontheemden uit 
Oekraïne, RMO). Завдяки цьому вам відшкодують витрати на медичне 
обслуговування у більшому обсязі.

Працюючим біженцям більше не 
потрібне медичне страхування

	■ Починаючи з 1 серпня 2022 року, вам більше не потрібно оформлювати 
медичне страхування для найму на роботу. Це пов’язано з тим, що вас 
страхуватиме RMO, і ваші медичні витрати відшкодовуватимуться за 
цією програмою. Ви отримаєте відповідний лист від медичної страхової 
компанії. Страхування RMO не означає, що вам потрібно компенсувати 
базові виплати з охорони здоров’я. Компенсація базових виплат з охорони 
здоров’я автоматично припинить дію разом із медичним страхуванням. 
Відшкодовувати вже виплачену компенсацію з охорони здоров’я не 
потрібно. 

	■ Проте ви можете зберегти медичне страхування, що діє, або укласти 
новий договір з іншим страховиком. Ви можете повідомити про це 
вашу медичну страхову компанію. У цьому випадку ви продовжите 
отримувати компенсацію з охорони здоров’я. Див. докладніше за 
адресою toeslagen.nl.

Додаткова інформація є за адресою:

www.refugeehelp.nl

Ця інформація спільно підготовлена Міністерством безпеки 
та правосуддя, Міністерством охорони здоров’я, соціального 
забезпечення та спорту, медичними страховими компаніями та CAK.

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
http://www.refugeehelp.nl

