
Шлях прийому охорони здоров'я неповнолітніх Українців 

 

Для того, щоб забезпечити належне медичне обслуговування всіх дітей, які примусово 

виїжджають з України, та на скільки це можливо, стандартизувати, на основі наукових даних, 

передбачається: 

 

1) SТР код(тимчасово присутній іноземець), дійсний протягом 6місяців,з можливістю 

поновлення, який може бути виданий на спеціальному прилавку, тимчасово присутньому в 

Префектурі Беневенто, або у відділі реєстрації здоров'я комплексного відділення Охорони 

Здоров'я, вулиця XXIV Травня-82100 Беневенто(БН) (години роботи:понеділок, вівторок, 

середа, п'ятниця з 8:30до 12:00, четвер з 15:00 до 16:30, номери телефонів: 0824.308554, 

0824..308527) з режимом доступу: фронт-офіс пред'явлення :документу що посвідчує особу, 

самооголошення про бідність. Час очікування: протягом дня; 

 

2) STP код, крім того що можите скористатися перевагами спеціального реєстру здоров'я 

неповнолітніх які знаходяться в районі Беневенто, буде гарантовано доступ до мед. оглядів(це 

включає в себе вибір сімейного педіатра, до якого можна звернутися) або ж таки, як, 

наприклад, рекомендовані та обов'язкові щеплення, передбачені чинним національним 

планом. 

 

3) Вищезгадані щеплення можна зробити в центрі вакцинації Беневенто, розташований на вул. 

Don Emilio Matarazzo(Rione Libertà) 82100 Беневенто. Тел. 0824.357711- fax0824. 357722 з 

понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00,після надання культурного посередника з певними 

навичками охорони здоров'я, для підтримки відносин між лікарем і паціентом та використання 

інформаційних інструментів, а також для реєстрації та доступності даних про стан здоров'я, 

без шкоди для потреб захисту приватності неповнолітніх на всьому шляху прийому. 

 

4) За пропозицію вакцинації для неповнолітніх 0-17років + 364 дні наведені показання щодо 

конкретного статусу вакцинації: 

 

 

Не вакцинований Пропозиція вакцинації відповідно до віку як 

вимагає закон 119/2017 і з PNPV2017-2019 

Документація/ 

неповна довідка про щеплення 

- пропозиція вакцинації відповідно до віку, як 

передбачено від PNPV 2017-2019 

- завершення вже розпочатих первинних 

циклів 

-або планові ревакцинаціі 

Регулярно вакцинуватися з належним чином 

підтвердженим про щеплення 

 

  

5) Неповнолітнього можна зарахувати до дитячого садка або загальноосвітньої школи, за 

умови наявності документів що підтверджують що щеплення були проведені, або ж документ 

про звільнення від вакцин, або відстрочка вакцини, або запис на прийом для вакцинації в 

територіально компетентним ASL. 

 


