
Poradnia medyczna i socjalna dla osób nieposiadających ubezpieczenia 
 

„Mieszkasz w Austrii, nie jesteś ubezpieczony i potrzebujesz pomocy medycznej?” 
 

Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, w Ambermed możesz uzyskać dostęp do: 
 
1. podstawowej opieki zdrowotnej 
2. leków 
3. porad socjalnych 
 

Wizyta w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Allgemeinmedizinische Ordination) 
możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu 
 

poniedziałek 13:30 – 16:00 
wtorek 8:30 – 11:00 
środa 13:30 – 16:00 
czwartek 8:30 – 11:00 
piątek nieczynne 

 
W przypadku nieobecności tłumacza danego języka, prosimy o przybycie z własnym 
tłumaczem w celu zapewnienia lepszej komunikacji oraz możliwości leczenia. 
 
 
Poradnia dla dzieci i młodzieży: Poniedziałek: 10:00 – 11:00 (tylko po wcześniejszym 
ustaleniu terminu) 
 
Lekarze specjaliści przyjmują tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz ze 
skierowaniem od lekarza medycyny ogólnej z AmberMed lub z organizacji partnerskiej (np. 
Caritas, Rotes Kreuz itd.)  
 

• okulistyka 
• chirurgia 
• dermatologia 
• ginekologia i położnictwo 
• laryngologia 
• interna (angiologia, diabetologia, hepatologia, kardiologia, reumatologia) 
• neurologia 
• ortopedia 
• psychiatria 
• urologia 
• interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychosocjalne (w zależności od 

dyspozycyjności psychoterapeuty wolontariusza i odpowiedniego tłumacza) 
• fizjoterapia 
• skierowanie do punktów diagnostycznych i laboratoriów 

Godziny otwarcia punktu wydającego leki 



poniedziałek 14:00 – 17:00 
wtorek nieczynne 
środa 14:00 – 17:00 
czwartek 9:30 – 12:30 
piątek nieczynne 

 
Wydanie leków następuje wyłącznie:  
 

• podczas godzin otwarcia punktu 
• przez farmaceutę pełniącego dyżur 
• najdłużej na miesiąc terapii 
• z ważną receptą (maksymalnie miesiąc od daty wystawienia) 

Nie pokrywamy kosztów za leki, którymi nie dysponujemy! 

 

Porady socjalne możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu: 
 
 

• wyjaśnienie kwestii związanych z możliwościami uzyskania ubezpieczenia 
zdrowotnego i/lub zapewnieniem podstawowych potrzeb życiowych 

• Informacje o możliwości otrzymania pomocy w nagłych wypadkach (żywność, 
ubrania, miejsca noclegowe itp.) 

• informacje o poradniach specjalistycznych, zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą itp. 

• pośredniczenie w kontakcie z innymi organizacjami i/lub jednostkami pomocy 
społecznej 

• pomoc w składaniu wniosków o płatność w ratach za powstałe koszty leczenia  
• pomoc w nabyciu bezpłatnych lub niskopłatnych niezbędnych środków leczniczych 

(okulary, opatrunki itd.) 
• wskazanie realnych perspektyw życiowych 
• socjalna interwencja kryzysowa 

 
 
W zależności od potrzeby możliwa jest obecność tłumacza, członka rodziny lub osoby 
zaufania (z wyłączeniem dzieci do 15. roku życia). 

 

 
Die polnische Übersetzung entstand im Rahmen der Lehrveranstaltung „Übersetzen 
Technik und Naturwissenschaften: Polnisch“ am Zentrum für Translationswissenschaft 
und wurde von Natalia Galicz angefertigt. 
 

 


