
 
 

 
 
 
Linka zdravia pre Ukrajinu – Rýchla zdravotná konzultácia v ukrajinskom jazyku, ktorej služby 
využilo od marca už viac ako 2 800 utečencov, rozširuje svoje bezplatné služby. Dostupná je naďalej 
denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky na čísle +421 2 21 02 50 75 a online na ua.diagnose.me.  
 
Nové bezplatné služby od 1. 7. 2022: 

• Ak ste občanom Ukrajiny a nachádzate sa na Slovensku, môžete si telefonicky alebo na 
stránke ua.disagnose.me dohodnúť konzultáciu so špecialistami z rôznych medicínskych 
oblastí - internista, pediater, ORL, onkológ, neurológ, diabetológ, infektológ, endokrinológ, 
cievny chirurg, gynekológ či dermatológ. Kompletný zoznam nájdete na ua.disagnose.me.  

• K dispozícii je aj psychologická poradňa.  
• V prípade závažných diagnóz môžete získať druhý lekársky názor od medzinárodných 

špecialistov na stanovenú diagnózu a liečbu.  
• Linka vám sprostredkuje i vybrané krvné testy a odbery nad rámec neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti. Ide napríklad o kompletný krvný obraz potrebný na vydanie lekárskeho 
potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, odbery pre CRP, testy na potravinové alergie, 
kultivačné vyšetrenie z výteru hrdla, test na močové či vaginálne infekcie. Testy môžete po 
rezervácii termínu absolvovať v jednom zo 16 odberných centier alebo si ich vyzdvihnúť na 
samotestovanie vo vybraných lekárňach po celom Slovensku. Výsledky sú pri väčšine 
vyšetrení doručené elektronicky do 1 až 2 dní.  

• Naďalej funguje doterajšia linka zdravia pre rýchle zdravotné konzultácie v ukrajinskom 
jazyku. 

 
Kompletné informácie o službe nájdete na ua.diagnose.me.  Linka zdravia pre Ukrajinu neslúži ako 
linka prvej pomoci a v prípade urgentného zdravotného problému je potrebné volať Záchrannú 
zdravotnú službu na čísle 155, resp. 112. Linku prevádzkuje Diagnose.me s podporou NN Slovensko.  
 
 
Лінія здоров’я для України – Швидка медична консультація українською мовою, послугами 
якої вже скористалися понад 2 800 біженців, розширює безкоштовні послуги. Вона, як і 
раніше, доступна щодня з 07:00 до 19:00. за телефоном +421 2 21 02 50 75 та онлайн на  
ua.diagnose.me. 
  
Нові безкоштовні послуги з 1 липня 2022 року: 



• Якщо ви є громадянином України і перебуваєте в Словаччині, ви можете отримати 
медичну консультацію спеціаліста за телефоном або на сайті ua.disagnose.me. До ваших 
послуг фахівці з 20 різних медичних напрямків – терапевт, педіатр, ЛОР, онколог, невролог, 
діабетолог, інфекціоніст, ендокринолог, судинний хірург, гінеколог чи дерматолог. Повний 
список можна знайти на сайті ua.disagnose.me. 

• Тут також є можливість отримати психологічну консультацію.  
• У разі важких діагнозів ви можете отримати другий медичний висновок міжнародних 

спеціалістів щодо поставленого діагнозу та лікування.  
• Лінія є посередником для здачі окремих аналізів крові та тестів, які не входять до пакету 

невідкладної медичної допомоги. До них належать, наприклад, загальний аналіз крові, 
необхідний для видачі медичної довідки, аналіз на CРБ, тести на харчову алергію, мазок із 
зіву на мікрофлору, тести на інфекції сечовидільної системи чи вагінальні інфекції. Після 
попереднього запису, ви можете здати аналізи в одному з 16 центрів забору аналізів або 
зробити їх самостійно за допомогою тестів, придбаних в спеціальних аптеках. Результати 
більшості аналізів надсилаються в електронному вигляді протягом 1-2 днів.  

• Продовжує роботу медична лінія для швидких медичних консультацій українською мовою. 
  
Повну інформацію про послуги можна знайти на сайті ua.diagnose.me. Лінія здоров’я для 
України не є лінією для надання першої медичної допомоги, а при виникненні невідкладних 
проблем зі здоров’ям необхідно зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги за 
номером 155 або 112. Лінія обслуговується Diagnose.me за підтримки NN Slovensko. 
 
 
 
 
 
 
 


