Atención sanitaria pública
para desplazados de
Ucrania
Охорона здоров’я переселенців
з України
Departamento Salud Dénia

Debido al conflicto en Ucrania, el Departamento de Salud de Dénia,
en cumplimiento de las directrices establecidas por la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pùblica ha puesto en marcha un Plan
Especial para garantizar el acceso a la atención sanitaria pública en
la Marina Alta de las personas desplazadas de Ucrania
¿Dónde se puede tramitar?
• Centros de Salud de la Marina Alta
• Oficina de Acreditación del Hospital de Denia
• Ayuntamientos de la Marina Alta
• mostrador.virtual@marinasalud.es
¿Cuál es la documentación que se debe presentar?
• Documento identificativo (DNI , pasaporte...)
• Certificado de empadronamiento, en caso de tenerlo, si no
dispone del mismo solo el documento identificativo.
• Teléfono de contacto o dirección de correo electrónico.
En el caso de los menores de edad también se deberá presentar:
• Documento identificativo de la madre, padre, tutor/a.
• Documento identificativo de la persona acogedora en el caso
de no estar con su padre/madre/ tutor legal.

Nuestro equipo se pondrá en contacto para gestionar la entrega de
la tarjeta SIP provisional, este documento permitirá el acceso al
sistema sanitario público en toda la Comunidad Valenciana.
En el caso de los menores de edad se les proporcionará de manera
inmediata una cita con el servicio de Pediatría que se encargará
de hacerles una revisión médica y proporcionarles las vacunas que
puedan necesitar.

У зв’язку з конфліктом в Україні, Департаменто охорони здоров’я
Денії , відповідно до вказівок, встановлених Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pùblica, розпочав Спеціальний план щодо
гарантування доступу до медичної допомоги для переселенців з
України.
Де його можна оформити?
• В поліклініках по місцю проживання.
• В Офісі по акредитації у лікарні в Денії.
• В Міських радах по місцю проживання.
• Або по електронній почті mostrador.virtual@marinasalud.es
Яку документацію необхідно подати?
• Документ, що посвідчує особу (паспорт).
• Свідоцтво про реєстрацію(прописка), якщо вона є, якщо її
немає, то лише документ, що посвідчує особу
• Контактний телефон або адреса електронної пошти.
У разі неповнолітніх також мають бути представлені:
• Документ, що посвідчує особу матері, батька, опікуна.
• Документ, що посвідчує особу , з якою вона на даний час
знаходиться, в разі якщо вона не перебуває з батьком/матір’ю/
законним опікуном.
Наша команда зв’яжеться з вами, щоб організувати оформлення
медичної картки (SIP), і саме цей документ надасть вам право на
користування всіма медичними послугами по всій провінції
Валенсії.
Що стосується неповнолітніх, то їм одразу нададуть запис на
прийом до педіатрії, яка буде відповідати за медичний огляд та
вакцинацію, яка може знадобитися.
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