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UPD — Із урахуванням інтересів громадян — Доступно —
Кваліфіковано

 Послуги служби UPD безкоштовно надаються на 
місці, по телефону, онлайн та в письмовій формі 
для тих, хто шукає поради

 Консультації проводяться німецькою, турецькою 
та російською мовами

 Зі службою UPD можна зв'язатися за номером 
телефона 0800 011 77 22 з понеділка по п'ятницю 
з 8:00 до 20:00 год та в суботу з 8:00 до 16:00 год

 Російськомовна гаряча лінія доступна з 
понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 та в суботу 
з 8:00 до 16:00 за номером телефона 0800 011 77 
24

 Регіональні консультації доступні у 30 
консультаційних пунктах

 Наразі ще існують деякі обмеження щодо 
можливості доступу на місцях

 www.patientenberatung.de
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Ми хотіли би поговорити з вами сьогодні про наступне: 

1. Чи належать мені виплати в рамках обов'язкового медичного страхування та 
страхування на випадок потреби у догляді?

2. Як стати учасником системи обов'язкового медичного страхування? 

3. Стосовно яких допоміжних засобів я можу подати заяву в рамках обов'язкового 
медичного страхування?

4. Як подати заяву на отримання допоміжних засобів в рамках обов'язкового 
медичного страхування? Що при цьому слід враховувати?

5. Де можна отримати допомогу у разі подання заяви на отримання допоміжних 
засобів?
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Що потрібно для отримання доступу до обов'язкового медичного страхування?

Необхідним є виконання чотирьох умов: 

 Посвідка на проживання — мета — тимчасовий захист

 Тимчасове посвідчення легального перебування у країні — довідка про 
чинність заяви щодо отримання посвідки на проживання

 Процедура розгляду матеріалів для упізнання та внесення особи у картотеку 
злочинців — призначено для встановлення та підтвердження особи

 Внесення до центрального реєстру іноземців — тимчасова заміна процедури 
розгляду матеріалів для упізнання та внесення особи у картотеку злочинців

Де можна отримати консультації у зв’язку із викладеним вище? 

Ви можете отримати консультацію в місцевих компетентних (імміграційних) 
органах або міграційній консультаційній службі. Ці служби можна також знайти із 
використанням наступної функції пошуку: 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Хто відповідає за охорону здоров'я та догляд за хворими у 
Німеччині?

 Система обов'язкового медичного страхування:
 бере на себе витрати, необхідні з медичної точки зору, такі як амбулаторне та стаціонарне 

лікування, лікарські засоби та перев'язувальні матеріали, лікувальні засоби, допоміжні 
засоби, медична реабілітація

 Соціальне страхування на випадок тривалого догляду
 за допомогою різних виплат підтримує тих, хто потребує догляду, щоб вони могли вести якомога 

більш незалежний і самостійний спосіб життя
 право на ці виплати виникає після участі в програмі страхування на випадок тривалого догляду 

протягом щонайменше двох років,
тобто наразі право на ці виплати відсутнє

 Соціальна допомога
 зазвичай покриває витрати на медичне обслуговування та догляд, якщо організації обов’язкового 

медичного страхування та соціального страхування на випадок тривалого догляду не є 
компетентними

 На даному етапі ми не згадуємо всі інші системи, оскільки вони зазвичай є необхідними
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Хто і за що відповідає 

насправді?
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Страхові медичні організації Управління соціального забезпечення 

Послуги обов’язкового медичного 
страхування та страхування на 
випадок тривалого догляду 

Допоміжні засоби для здоров'я

Ідентичний набір послуг 



Доступ до послуг обов’язкового медичного страхування
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У Німеччині існують різні варіанти обов’язкового медичного страхування: 

Працівники / Учні 
на виробництві 

Безробітні / 
Шукачі роботи 

Особи з інвалідністю (які не можуть 
працювати у зв'язку з інвалідністю)

Роботодавець Центр 
зайнятості

Управління 
соціального 

забезпечення

Медичне обслуговування



Інші види медичного страхування

Інше види страхування на випадок хвороби

В цьому випадку можна звернутися до управління соціального забезпечення.                                        

Там можна отримати такі послуги:

 Допомога на проживання 

 Медичні послуги 

 Допомога на інтеграцію
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Отримати членство в організаціях обов’язкового медичного страхування відносно нескладно.
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Стати членом страхової медичної організації

Страхові медичні організації

Ви звертаєтеся до страхової 
медичної організації

Там 
видається 
«тимчасове 
посвідчення 
про 
членство»

Центр зайнятості

З цим ви звертаєтеся до центру 
зайнятості

Процедура ще простіша, якщо ви працевлаштовані:
Якщо ви працівник, ваш роботодавець узгодить з вами обов’язкове 

медичне страхування.



Сімейне страхування
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Якщо один із батьків уже застрахований у Німеччині, можливе сімейне 
страхування в організації обов’язкового медичного страхування. 

Вікові обмеження для сімейного страхування: 
 до 18 років 

 до 23 років, якщо дитина не працює 
 без обмеження віку, якщо у дитини інвалідність, і вона потребує допомоги



Добровільне страхування: 

 Застосовується лише стосовно людей, які не отримують жодних виплат від 
центру зайнятості або управління соціального забезпечення

 Важливо! Люди, які приїхали до Німеччини у період з 24.02. по 01.06.2022, 
можуть оформити добровільне медичне страхування з 01.06.2022

 Заяву необхідно подати до організації обов’язкового медичного страхування

 Строки: Протягом 6 місяців з моменту початку перебування в Німеччині
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Як подати заяву на отримання допоміжних засобів в рамках 
обов'язкового медичного страхування? Що при цьому слід 
враховувати?
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1. Зверніться до 
лікаря

2. Отримайте рецепт

3. З рецептом 
відправляйтеся до 
магазину медичних 
товарів 

Магазин 
медичних 
товарів 

Страхова 
медична 
організація 4. Магазин медичних 

товарів виставляє 
рахунок страховій 
медичній організації за 
допоміжний засіб

Подання заяви на отримання 
допоміжних засобів



Що необхідно враховувати?

Доплата: 

 За кожен допоміжний засіб належить так звана «доплата»

 Вона становить мінімум 5 євро, максимум 10 євро. 
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Стандартне протезування:

 Догляд забезпечується достатніми та відповідними допоміжними засобами 
(«Стандартне протезування»)

 Допоміжні засоби, що виходять за ці рамки, називаються «доглядом більш 
високої якості»

• Допоміжний засіб не повністю оплачується страховою медичною організацією. 

• Витрати, що виходять за рамки необхідного з медичної точки зору належного 
догляду, повинні сплачуватися вами самостійно.                                                        

• У цьому випадку лікарі, які виписують рецепт, або магазин медичних товарів, 
зобов'язані надати інформацію. 



Страхова медична організація не несе відповідальності за 
кожний допоміжний засіб

 Стосовно допоміжних засобів на реабілітацію відповідальність можуть нести 
інші страхові організації

 Якщо страхова медична організація або управління соціального забезпечення 
не несуть відповідальності, вони повинні направити заяву відповідальній 
страховій організації протягом двох тижнів

 Крім того, ви не зобов’язані знати, яка страхова організація є відповідальною 
за оплату допоміжного засобу, стосовно якого ви подаєте заяву
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Де можна отримати допомогу у разі подання заяви на 
отримання допоміжних засобів?

Незалежне додаткове консультування з питань участі у громадському житті

Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Sozialverband Deutschland e.V.
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Усі контактні дані також можна знайти за посиланням: 

www.deutscher-behindertenrat.de
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Забезпечення допоміжними засобами в рамках обов’язкового 
медичного страхування/соціального страхування на випадок тривалого 

догляду
 Страхування в організації обов’язкового медичного страхування

 Право на допоміжні засоби, наприклад, слухові апарати, протези, ортопедичні та 
інші допоміжні засоби

 повинні бути необхідними в кожному конкретному випадку, 
 у якості допоміжного засобу під час лікування

• для забезпечення успіху лікування пацієнта,

• для запобігання загрозі інвалідності або

• компенсації інвалідності 

 у якості допоміжного засобу, призначеного для догляду (за наявності ступеня потреби 
догляду): 

• для полегшення догляду

• для зменшення дискомфорту особи, що потребує догляду

• для ведення більш незалежного способу життя 

 не можуть бути предметом широкого вжитку у повсякденному житті

 мають бути призначені лікарем або зазначені у висновку щодо визначення ступеня 
потреби догляду
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Можливі допоміжні засоби (детально)
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Допоміжні 
засоби

Оптичні пристрої для 
покращення зору 

Устілки  

Ортопедичні 
протези  

Тампони  

Допоміжні засоби 
для стояння   

Допоміжні засоби 
для пересування    

Допоміжні засоби 
для користування 

туалетом    

Слухові апарати   

... та багато інших видів допоміжних засобів. 
При цьому важливо, щоб індивідуальна потреба була визначена лікарем, а 
медична необхідність була оформлена у вигляді рецепту. 

Протези 
Допоміжні засоби 

для догляду 


