
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке Брюссельський орієнтаційний центр (BOC)? 
Брюссельський соціально-медичний орієнтаційний центр (BOC) доступний для бенефіціарів тимчасового захисту 
(БТЗ) з України. Брюссельський орієнтаційний центр надає цим людям доступ до медичної та психіатричної 
допомоги та/або консультацій, а також інформацію про систему соціального захисту Брюсселя 

Коли планується остаточне закриття? 
Центр остаточно закриється у п'ятницю 23 грудня 2022 року наприкінці робочого дня. Останній візит до 
Брюссельського орієнтаційного центру буде можливий з середи 21.12 по п'ятницю 23.12 (включно) з 9:30 до 17:30, з 
останнім входом о 16:00. 

Користуючись нагодою, хотіли б щиро подякувати всім партнерам, які в той чи інший спосіб долучились до 
створення та функціонування цього центру. 
 

Що робити, якщо у Вас виникли питання щодо доступу до медичної допомоги?  
Бенефіціари тимчасового захисту українського походження в Брюссельському столичному регіоні можуть звертатися до: 

• Для медичного спостереження: до лікаря загальної практики (пошук через Fédération des Associations de Médecins 
Généralistes de Bruxelles ou en appelant le 1710) або до ASBL «Ukrainian Voices RC».  

• У разі необхідності вони можуть звернутися до відділення "Швидкої допомоги" найближчої лікарні. 

• Для підтримки психічного здоров'я доступний номер 0800/12347. 

• З більш загальних питань орієнтації та підтримки в бельгійській системі охорони здоров'я: звертайтеся до ASBL 
"Ukrainian Voices Refugee Committee", rue Montoyer 34, 1040 Brussels. 

• Для всіх новоприбулих організовано пункт охорони здоров'я в пункті реєстрації осіб, яким надано тимчасовий 
захист (40 Place Victor Horta, 1060 Brussels). Тут надається перша та/або невідкладна медична допомога, а також 
проводиться ревакцинація та обстеження на туберкульоз. 

 

Наполегливо рекомендуємо бенефіціарам тимчасового захисту перебувати в порядку належності до товариства 
взаємного страхування, більше інформації в листівці за посиланням 

 

Що робити, якщо у Вас виникли питання щодо соціальної допомоги? 

• З усіх питань, що стосуються соціального захисту (діти, люди похилого віку, інваліди...): звертайтеся до  ASBL 
«Ukrainian Voices Refugee Committee».  

• Біженці можуть звернутися до CPAS (Державного центру соціального забезпечення) муніципалітету, в якому вони 
зареєстровані та проживають, з посвідченням про тимчасовий захист та документами, що посвідчують особу. 

 

Що робити, якщо у мене виникнуть питання щодо реєстрації? 
   Зверніться до веб-сайту Брюссельського столичного регіону 'Help Ukraine'  

 

Контакти ASBL «Ukraine Voices Refugee Committee» 

ASBL «Ukrainian Voices Refugee Committee», rue Montoyer 34, 1000 Bruxelles 
Facebook: Ukraine Voices Refugee Committee  
E-mail : ukrnvoice-committee@refugee-committee.org 

 

Retrouvez également des infos sur : 

www.ccc-ggc.brussels 

www.iriscare.brussels 

www.helpukraine.brussels Boulevard Pachéco 34 – 1000 Bruxelles 

Брюссельський Орієнтаційний Центр (BOC) 
Для бенефіціарів тимчасового захисту (БТЗ) 

 

 Остаточне закриття центру 23 грудня 2022 року 

https://famgb.be/fr/la-medecine-generale-je-suis-patient-detail/actualites/choisir-son-medecin-generaliste/
https://famgb.be/fr/la-medecine-generale-je-suis-patient-detail/actualites/choisir-son-medecin-generaliste/
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/centre-denregistrement
https://www.helpukraine.brussels/fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085097783323
http://www.ccc-ggc.brussels/
http://www.iriscare.brussels/
http://www.helpukraine.brussels/

