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 Медичне забезпечення 
 

Запитання до здоров’я та лікування 

(станом на 7 квітня 2022 р.) 

 

Які правила медичного забезпечення? Чи є якісь обмеження? 

Охорона здоров’я ґрунтується на §§ 4 та 6 AsylbLG. 

Якщо постраждалі від війни страждають на гостре захворювання або болю, необхідні 
медичні та стоматологічні витрати покриваються. Крім того, можуть надаватися інші 
пільги, якщо вони необхідні для збереження здоров’я в окремих випадках. 

 

Який перебіг? Чи біженці матимуть електронну медичну картку? 

У районі Арвайлервідсутня електронна медична картка. На необхідні процедури буде 

видано сертифікат на лікування. Її Ви зможете отримати у районній адміністрації 
Арвайлера, соціальному відділі, телефоном, електронною поштою або факсом, 

безпосередньо перед майбутнім лікуванням або відвідинами лікаря. 

 

Контактні дані: 

 

Пані Пфайффер, тел. 02641/975-219, факс: 7219, пошта: krankenhilfe@kreis-ahrweiler.de 

Пані Італо, тел. 02641/975-384, факс: 7384, пошта: krankenhilfe@kreis-ahrweiler.de 

(Видача довідок про хворобу) 

Начальник відділу: пані Реттерат, тел. 02641/975-580, факс: 7580, пошта: Annette.Ret-

terath@kreis-ahrweiler.de 

 

Які види лікування вимагають попереднього дозволу та обговорення? 

Лікування у терапевта загальної практики (сімейного лікаря), гінеколога чи педіатра не 

потребує попереднього узгодження. Якщо ж потрібна консультація або лікування у 

фахівця, це потрібно заздалегідь погодити з районною адміністрацією. Те саме  

стосується і планового перебування у стаціонарі. Постраждалі мають подати 

направлення до районної адміністрації для затвердження лікування. 

 

Чи покриваються також витрати на ліки? 

На ліки, що необхідні для лікування (див. пункт 1). 

 

Чи покриваються витрати на необхідні щеплення та медичні обстеження? 

Покриваються витрати на вакцинацію, рекомендовану STIKO, та витрати на U-

обстеження. Зробити щеплення від коронавірусу пропонують безкоштовно в центрах 

вакцинації, в мобільному вакцинаційному автобусі або аптеках. 

 

Подальша інформація щодо коронавірусу: www.corona.rlp.de  

 

Чи покриваються витрати на швидку невідкладну допомогу? 

Транспортування можливе за певних медичних умов, рішення приймає лікуючий лікар. 

 

Чи звільнені біженці від додаткової оплати? 

Поки відповідна особа отримує пільги відповідно до AsylbLG, вона звільняється від 

додаткових платежів під час перебування у стаціонарі. 
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Як діяти при призначенні медикаментів та допоміжних (медичних) засобів 

(наприклад, інвалідних візків)? 

Попередні замовлення на ліки та допоміжні (медичні) засоби завжди необхідно 

подавати до районної адміністрації для погодження. Лікуючий лікар вирішує, які ліки і 
допоміжні засоби необхідні. 
 

Чи покриваються витрати на психотерапевтичне лікування? 

Ці витрати будуть покриті, тут також потрібно попередньо отримати дозвіл районної 
адміністрації. В окремих випадках можуть бути покриті витрати на перекладача. 

У Психосоціальному центрі для біженців (IN TERRA) в Майєні, Андернаху та Арвайлері 
постраждалі можуть отримати допомогу у вигляді порад, інформації та терапії. 
 

Інформація: Психосоціальний центр для біженців | PSZ (caritas-rhein-mosel-ahr.de) 

 

Чи покриваються витрати на перекладача для відвідування лікаря загальної 

практики або спеціаліста? 

Загалом, витрати на перекладача в таких випадках не покриваються. Лише у 

виняткових випадках, що залежать від тяжкості захворювання та пов’язаних з ним 

варіантів лікування ,може бути прийнято таке зобов’язання щодо витрат. В першу 

чергу, спробуйте скористатися допомогою членів сім’ї, друзів чи волонтерів.


