„Pomocnik farmaceuty”
(Polsko-Ukraiński słownik medyczny , praktyczna
terminologia, zwroty, inf. producenta leku, wywiad z
pacjentem, karta wizyty lekarskiej, inne)
(FARMACEUCIDLAUKRAINY.PL)
Strona NIA dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy

(PUNKTY RECEPCYJNE)
Punkty Recepcyjne (PR) – prośba o włączenie się w akcję Członków Izby oraz
techników farm. w celu pomocy obywatelom Ukrainy

Słownik zwrotów Polsko-Ukraińskich
Pharmindex słownik Polsko-Ukraiński (np. co dwa dni, łyżeczka stołowa, co 24
godziny...)
Praktyczna terminologia fachowa w codziennej pracy w aptece
Informacje producenta leku
Mini-słowniczek - POL_UA
Polsko-Ukraiński słownik medyczny
Polsko-Ukraiński słownik medyczny 2
Polsko-Ukraiński słownik medyczny (choroby, zapalenia, itp.)
Zwroty grzecznościowe, pytania do pacjenta (w języku polskim, ukraińskim
oraz czytanie tekstu /dla osób nie znających jęz. ukraińskiego - wymowa/)
Zwroty medyczne_
Top-150-lekow-UA-z-kategoriami
Wywiad medyczny: Rodzice - dziecko - farmaceuta (języki: ukraiński-rosyjskiangielski-polski

Wywiad pediatryczny Polsko-Ukraiński
Wywiad z pacjentem w języku ukraińskim przetłumaczony na polski
Karta wizyty lekarskiej w jęz. UA-Polski (nadciśnienie tętnicze i choroby serca)
Wybrane leki zarejestrowane w_Ukrainie
Karta do kontaktu z pacjentem (karta komunikacji w języku UA z rysunkami)
Karta do kontaktu z pacjentem (karta komunikacji w języku POLSKIM z
rysunkami)
Formularz dotyczący wystawiania recept na produkty lecznicze
Deklaracja pomocy w punktach recepcyjnych!
Wykaz ukraińskich leków refundowanych
Mały słowniczek farmaceutyczny POL-UA („pomocnik farmaceuty” POL-UA)
Słowniki zwrotów polsko-ukraińskich: pomoc w komunikacji z pacjentami z
Ukrainy
Praktyczna terminologia fachowa w codziennej pracy w aptece
Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą
wiedzieć świadczeniodawcy? (Aktualności Centrali NFZ z 14.03.2022)
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa + spotkanie szkoleniowe: 15.03.2022 r.
Pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy – zbiórka
Komunikat w sprawie doprecyzowania schematów szczepień przeciwko Covid19 dla osób z Ukrainy
Apel Ministra Zdrowia do samorządu Lekarskiego i Aptekarskiego z 3 marca
2022 r. w sprawie zbiórek leków dla Ukrainy
Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla
walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanych i koordynowanych przez
służby państwowe
Komunikat NIA z 25.02.2022 r. w sprawie realizacji recept spoza UE, w tym z
Ukrainy
Materiał szkoleniowy (prezentacja – plik .pdf): „Pacjent z Ukrainy w aptece” z
15.03.2022 r.

