
 

 

Медична допомога в Німеччині 

 

Шановні українські гості, 

деякі короткі відомості про медичну допомогу в Німеччині. 

Усім біженцям з України у разі хвороби додається медична допомога  за німецькою системою 

охорони здоров'я.  

Лікування здійснюється таким же чином, як і лікування  німецьких пацієнтів. 

Для цього Вам потрібно отримати в райному відділі (Landratsamt) лікувальне посвідчення.  

Німецька система охорони здоров'я складається з амбулаторної допомоги (сімейних лікарів та  

спеціалістів), а також зі стаціонарної допомоги. 

Перш за все, Вам  необхідно звернутися до сімейного лікаря (виняток, звичайно, надзвичайні 

ситуації). Він вас огляне, порадить і, якщо буде потрібно, направить  до фахівця. 

Будь ласка, пам’ятайте, що більшість лікарів мають графіки прийому пацієнтів.Тобто ви повинні 

заздалегідь зателефонувати до обраної вами практики та записатися на прийом. 

Дітям в Німеччині  медичну допомогу в основному додають дітячі лікарі  (педіатри) або лікарі  

загальної медицини. 

Якщо у вас стоматологіічні проблеми,  звертайтес безпосередньо до стоматологічної практики, 

через сімейного лікаря записуватись не потрібно. 

До 31.05.22 можливе відвідування лікарів тількі в окрузі Фюрстенфельдбрук (Landkreis 

Fürstenfeldbruck). 

 

-------------------------------- 

У разі надзвичайних ситуацій поза графіками прийому  пацієнтов (вночі та у вихідні дні) для 

всіх пацієнтів  також доступна медична служба швидкої допомогиu 

Будь ласка, пам'ятайте, що  лікарі швидкої допомоги дуже  перевантажені (тільки один лікар на 

два великих округи  Фюрстенфельдбрух і Дахау). В разі менш серйозних хвороб  відвідайте 

наступного ранку свого сімейного лікаря. 

Телефонна медична служба швидкої допомоги: Телефон:  116 117 

У Фюрстенфельдбруку у Вашому розпорядженні  є дежурна практика. У разі гострих 

захворювань поза графіками прийому пацієнтів Вашого сімейного лікаря Ви можете ввечері та у 

вихідні дні безпосередньо звертатися до дежурної практики.  

Години роботи: 

      ПН, ВТ, ЧТ: 18:00-21:00  



 

 

      СР, ПТ: 16:00-21:00 

     СБ, НД, святкові дні: 09:00-21:00  

Дежурна практика KVB 

Польцштрассе 9a,  82256 Фюрстенфельдбрук 

Також Дежурна практика KVB знаходиться за адресою München Pasing Steinerweg 5,  (Мюнхен, 

Пазинг, Штайнервег 5) 

 

---------------------------------------------------------------- 

У разі захворювань, що загрожують життю, округу  додає допомогу також  бригада швидкої 

медичної допомоги. 

Телефон швидкої медичної допомоги 

Телефон: 112 

------------------------------ 

Також поблизу з Вами знаходяться є 2 лікарні. 

1. Районна клініка Фюрстенфельдбрук (Kreisklinik Fürstenfeldbruck) за адресою: 

82256 Fürstenfeldbruck  , Dachauerstr 33 (Фюрстенфельдбрук , Дахауерштрасе 33), 

Tel 08141 990 

 

2. Лікарня Мюнхен Пазинг (Krankenhaus München Pasing) за адресою: 

 81241 München,   Steinerweg 5  ( Mюнхен,   Штайнервег 5) ,Tel  089 88920 

 

Сподіваємося, що ця інформація стане Вам у нагоді і що Ви   будете обтяжені проблемами зі 

здоров’ям якомога меньше. 

 

Доктор Cтефан Коємм                   Доктор Петер Хеслер 

Лікарі округу Фюрстенфельдбрук 


