
Невідкладни стани
У раз� надзвичайної ситуац�ї, що
загрожує життю, телефонуйте за
номером 

Інформація стосовно медичної 
допомоги для шукачів притулку 

з України в Німечинні

112

Приклади нев�дкладн�х стан�в
включають:
• гостра задишка,
• гострий б�ль у грудях,
• гострий б�ль у живот�,
• гостре запаморочення,
• нещасний випадок та травми,
• ускладнення п�д час ваг�тност�,
• гострий псих�чний розлад,
• гостра небезпека самогубства,
•нев�дкладна допомога з
наркотиками,
• алерг�чний шок,
• Втрата св�домост� або кома.

Нев�дкладна медична допомога
надається без попереднього
п�дтвердження оплати медичних
послуг - Krankenbehandlungsschein

Тод� приїде до вас швидка з
фельдшерам та л�карем.

Звернення до лікарні
До л�карн� сл�д звертатися лише  п�сля
консультування  з с�мейним л�карем,
або у нев�дкладних випадках
(приклади вказани праворуч).
Планову госп�тал�зац�ю необх�дно
погодити заздалег�дь. 

Важливо!
У вс�х �нших ситуац�ях, як� НЕ
загрожують життю, вам сл�д
звернутися до свого с�мейного л�каря
або зателефонувати за номером 116
117.

Аптекі та ліки
У Н�меччин� багато л�к�в можна
в�ддавати пац�єнтам лише в аптеках. 
Фармацевт дасть вам певн� л�ки ,
лише якщо у вас є рецепт в�д л�каря
(наприклад антиб�отики, засоби в�д
високого кров'яного тиску, засоби, що
знижують р�вень цукру, засоби при
порушеннях роботи щитовидної
залози та �нши). Є також численн�
безрецептурн� л�ки , як� не потребують
рецепта( наприклад легк� знеболююч�
препарати, протизастудн�, в�там�ни та
�нши).  Витрати на безрецептурн� л�ки  
не покриваються в�дпов�дним
державним органом
У будь-який час дня � ноч� в м�ст�
працює щонайменше одна аптека.
Адреса чергової аптеки можна
знайти:.
https://www.aponet.de/apotheke/notdiensts
uche

Важливо!
Прийом л�к�в без попереднього
консультування з л�карем небажаний.



Отримання підтвердження
оплати медичних послуг -
Krankenbehandlungsschein

Звернення до
сімейного лікаря
Зазвичай ви повинн� шукати
с�мейного л�каря/л�каря загального
проф�лю (пед�атра для д�тей), який є
першим контактним пунктом щодо
проблем з� здоров’ям.

С�мейни л�кар� також виписують
рецепти на л�ки та доправляють
пац�єнт�в на стац�онарне л�кування.

Дал� надаємо схему рег�страц�� у
с�мейного л�каря :

Отримайте п�дтвердження оплати
медичних послуг -

Krankenbehandlungsschein
(процес отримання вказано

праворуч)
 
 Заздалег�дь запиш�ться на прийом до

л�каря. Позапланов� зустр�ч� не бажан�,
звичайна попередня реєстрац�я.

 
 
 
 

Позаробочу годину сл�д звертатися до
чергового с�мейного л�каря у вашому

рег�он� за номером 
 
 

 п�сля 21 години треба звертатися до
нев�дкладної приймальн� до

найближчої л�карн�.

П�дтвердження оплати медичних
послуг зазвичай д�йсний лише
протягом короткого пер�оду часу
(квартал). Ви отримаєте цю дов�дку 
 в�д орган�в влади свого рег�ону
(наприклад, служба соц�ального
захисту - Sozialamt). Це п�дтвердження
оплати медичних послуг необх�дно
пред'явити л�карю. Якщо л�кар
призначив вам л�ки, або хоче
доправити вас до л�карн�,
в�дпов�дальна попередня згода з
державним органом.

П�дтвердження оплати медичних
послуг в першу чергу надається
пац�єнтам з важкими хворобами  , з
загостренням хвороб, з больовим
синдромом, ваг�тним. Також
надаються щеплення, рекомендован�
пост�йною ком�с�єю з вакцинац�ї у
Н�мечинн�. Проводяться необх�дн�
медичн� огляди.

Додатков� п�льги повинн� подаватися
окремо в�д в�дд�лу соц�ального
забезпечення (Sozialamt) та, можливо,
повинн� бути оц�нен� департаментом
охорони здоров’я (Gesundheitsamt),
наприклад, хрон�чн� захворювання
без болю, зубн� протези, психотерап�я,
л�кування в стац�онар� (кр�м
нев�дкладних).

В�дв�дування на дому, будь то
с�мейний л�кар або черговий л�кар,
зд�йснюються лише для пац�єнт�в, як�
прикут� до л�жка або наст�льки
нерухом�, що не можуть в�дв�дати
с�мейного л�каря/л�каря загального
проф�лю (пед�атра для д�тей).
Якщо у вас немає автомоб�ля, щоб
д�статися до л�каря, вам доведеться
орган�зувати власний транспорт. Це
не прив�д вимагати в�зиту додому.
Ви можете щепитися проти COVID19
безкоштовно. Наприклад, в
Центральному пункту прибуття
(Zentrale Ankunftstelle), багатьох
аптеках, у л�карських каб�нетах або в
спец�ально обладнаних центрах
щеплення (Impfzentrum) у будь якому
м�ст�. Це ж стосується Antigen-тест�в.

Важливо!
У будь-якому випадку дотримуйтесь
домовленого запису до л�каря!
Якщо ви розпочали л�кування у
одного л�каря рекомендовано
залишатися з цим л�карем, щоб вся
�нформац�я по л�куванню з�йшлася
там.
Якщо ви погано волод�єте н�мецькою
мовою, бажано попросити людину,
як�й ви дов�ряєте та яка волод�є
н�мецькою, супроводити вас до л�каря.
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