
Ресурси для біженців з України у Вініпезі 

Надзвичайні ситуації або невідкладні питання  
 
Негайно зателефонуйте за номером 9-1-1  
 
Загальні питання охорони здоров’я та допомога 
 
Health Links-Info Santé                                 
Телефон: 204-788-8200                                               
Безкоштовні дзвінки: 1-888-315-9257  
 
Health Links-Info Santé — це телефонна інформаційна служба 
24/7, де працюють досвідчені та обізнані медсестри, які можуть 
допомогти клієнтам розібратися, що саме їм потрібно. 
 
Неекстрена медична допомога  
 
Якщо новоприбулі з України потребують неекстреної допомоги 
або їм потрібно звернутися до лікаря, вони можуть звернутися 
до клінік групи Walk-In Connected Care (WICC). 
 
При цьому краще перед візитом зателефонувати і 
повідомити, хто прийде у клініку Walk-In (WICC).  
Години роботи у кожній клініці різні, будь ласка, 
зателефонуйте або перевірте на вебсайті, щоб дізнатися 
більше.  
 
Допомога у клініках Walk-In надається медсестрами, 
помічниками лікарів та зареєстрованими медсестрами. 
 
Клініка Walk-In Connected Care ACCESS у районі Winnipeg West 
280 Booth Drive 
Телефон: 204-940-2084 
 
Клініка Walk-In Connected Care ACCESS у районі Fort Garry  
135 Plaza Drive                                          
Телефон: 204-940-7100 
 
Клініка Walk-In Connected Care ACCESS у районі NorWest 
785 Keewatin Street 
Телефон: 204-938-5900 
 
Клініка Walk-in Connected Care у районі McGregor 
363 McGregor Street 
Телефон: 204-940-1963 
 
Клініка Walk-In Connected Care Centre de santé Saint-Boniface 
170 Goulet Street 
Телефон: 204-940-3838 
Додаткову інформацію можна отримати на сайті:  
https://wrha.mb.ca/locations-services/walk-in-connected-care/ 

Психічне здоров’я та залежність 
 
Зателефонуйте за номером 911 для отримання невідкладної 
допомоги у сфері психічного здоров’я та/або залежності або 
перевезення до Центру медичних наук для надання 
невідкладної допомоги дітям (Health Sciences Centre Children’s 
Emergency Department) для медичного втручання  
 
Послуги у разі кризових станів 
 
Klinic Crisis Line (24/7)                                                                                                                         
Телефон: 204-786-8686 
Безкоштовні дзвінки: 1-888-322-3019 
 
Лінія для запобігання самогубству та підтримки (24/7)                                                                                             
Безкоштовні дзвінки: 1-877-435-7170 
www.reasontolive.ca 
 
Кризова лінія у разі насильницьких дій сексуального 
характеру (24/7)            
Телефон: 204-786-8631                                     
Безкоштовні дзвінки: 1-888-292-7565         
                                                                                                     
The Link (раніше — Macdonald Youth Services), мобільна 
кризова команда та провінційна цілодобова лінія з кризових 
питань для молоді                                                                                                                               
Телефон: 204-949-4777                                    
Безкоштовні дзвінки: 1-888-383-2776  
 
24/7 Мобільна антикризова служба 
Ця команда працює для людей/сімей, що переживають кризу 
психічного здоров'я.  
Телефон: 204-940-1781    
 
Центр реагування на кризи психічного здоров'я  
Walk-in Center, відкритий 24/7 (без неохідності попереднього 
призначення)  
Надає невідкладні послуги з психічного здоров'я для дорослих  
817 Bannatyne Avenue (на Tecumseh)  
Телефон: 204-940-1781  
 
Клініки RAAM 
Клініка Rapid Access to Addites Medicine (RAAM) — це проста у 
доступіклініка walk-in, куди людина може прийти за допомогою 
у використанні речовин та у разі проблем з залежністю без 
попереднього призначення або офіційного направлення. 
 
Два місця у Вінніпезі:  
Центр кризового реагування (CRC) 
817 Bannatyne Avenue 
Клініка Walk-in: Реєстрація відкривається о 12:00 по вівторках, 
середах та п’ятницях 
Телефон: 204-792-7159 
Центр River Point 
146 Magnus Avenue 
Клініка Walk-in: Реєстрація відкривається о 12:30 по понеділках 

https://wrha.mb.ca/locations-services/walk-in-connected-care/
http://www.reasontolive.ca/
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та о 09:00 по четвергах. з 9:30 до 11:30. 
Телефон: 204-944-6209  
Безкоштовні дзвінки: 1-855-662-6605(Телефонуйте(телефонуйте 
з понеділка по п’ятницю з 08:30 по 16:30) 
Програми зі зменшення шкоди (Harm Reduction Supplies), 
доступні 24/7 
Для отримання допомоги у сфері послуг RAAM у CRC 
звертайтеся до Навігатора послуг за адресою: 204-940-2433 
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Психічне здоров’я та залежність 
 
Послуги у некризових ситуаціях  
 
Пункти централізованого прийому для надання 
психологічної допомоги дітям та підліткам у некризових 
ситуаціях 
Пункт централізованого прийому забезпечує центральну 
точку для всіх послуг у службі психічного здоров’я дітей та 
підлітків Shared Health Child and Adolescent Mental Health 
Service. 
Ця послуга дозволяє клієнтам і сім'ям отримувати доступ до 
відповідних програм і послуг, виходячи з індивідуальних 
потреб клієнта і його сім'ї. 
165 St. Mary’s Road 
Телефон: 204-958-9660 
 
Служба централізованого прийому для допомоги молоді у 
разі залежності (Youth Addictions Centralized Intake Service) 
Youth Addictions — провінційна служба, яка пропонує 
інформацію та підтримку батькам щодо Закону про 
боротьбу з наркотиками (підтримка батьків).  
Сервіс призначений для допомоги людям, які намагаються 
розібратися в організаціях з допомоги молоді у разі 
залежності та пошуку відповідної програми. 
165 St. Mary’s Road 
Телефон: 204-958-9692 
Безкоштовні дзвінки: 1-877-710-3999 
 
Street Connections 
Послуга мобільного фургона від компанії WRHA Public 
Health, яка надає різноманітні послуги та ресурси: 
Медсестри знаходяться у фургоні з п’ятниці по вечір суботи  
Вони пропонують тестування на різні захворювання, що 
передаються статевим шляхом (STI), а також тестування на 
вагітність, пренатальні послуги, інформацію про варіанти у 
разі вагітності, вакцинацію проти гепатиту A та B, грипу та 
інших захворювань, обробку незначних ран та абсцесів, а 
також можуть спрямувати вас на інші програми та послуги 
 
Street Connections забезпечує продукти для чистих ін’єкцій. 
Ми також беремо використані голки і безпечно утилізуємо 
їх. 
Ми також надаємо презервативи, змазку та інформацію про 
безпечніший секс. 
 
Street Connections може приїхати додому для заміни голок 
та послуг, які може надати медична сестра.  
 
496 Hargrave Ave. 
Звичайні години роботи: Пон.-п’ятн.: 08:30–16:30 
Звичайні години роботи фургону: Пон.-п’ятн.: 18:00–23:15      
Суб.:  17:00–22:15 
Телефон: 204-981-0742  
www.streetconnections.ca   
 

Послуги усного перекладача 
 
У WRHA Language Access працюють висококваліфіковані 
акредитовані перекладачі, які надають послуги багатьма 
мовами. Це зменшує ризики, пов’язані з мовними 
бар’єрами, а також підвищує безпеку пацієнта, доступність 
послуг та рівність. Послуги усного перекладача WRHA 
доступні 24/7 при особистому контакті або дистанційно 
(відеоконференція, конференц-дзвінок). 
 
Послуги надаються безоплатно для надання медичних 
послуг, що фінансуються державою, таких як лікарні, служби 
медичного обслуговування, CancerCare MB, платні лікарі, що 
працюють у закладах охорони здоров’я Вінніпега 
 
Для запиту послуг перекладача: Зателефонуйте 204-788-
8585 (24/7) або надішліть ваш запит факсом до офісу 
Language Access. 
Форми запиту послуг перекладача факсом можна знайти за 
адресою: 
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/r
equest-form.php  
 
Датальніше за адресою: 
https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/ 
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Лінія допомоги Манітоби у разі залежності (Manitoba 
Addictions Helpline) 
1-855-662-6605 
 


