Fragen und Antworten für geflüchtete Ukrainer*innen: Medizinische Hilfe

Медичне обслуговування | Коронавірус
17. Мені потрібний лікар та/або необхідні ліки?
В екстрених випадках звертайтеся у відділення невідкладної допомоги в клініці Ернста фон
Бергмана за адресою: Charlottenstraße 72, 14467 Potsdam. Крім того, усі лікарські кабінети
повинні надавати невідкладну допомогу пацієнтам, які до них звертаються. В неробочий час в
лікарні Йозефкранкенхаус (Josefkrankenhaus) працює Служба швидкої медичної допомоги (KV
Regio Med) для надання невідкладної допомоги. Усі контакти з лікарями в
Потсдамі/Бранденбурзі можна знайти на домашній сторінці Бранденбурзької асоціації лікарів
обов’язкового медичного страхування (KVBB) Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung
Brandenburg (KVBB).

18. Я переїхав, і я отримав лист від страхової компанії. Де я можу отримати довідку про
лікування/медичну страхову компанію?
Деякі листи від медичної страхової компаніі не вдалося доставити. Окремі поштові відправлення
з листками/картками медичного страхування знаходяться за адресою: Belehrtstraße 3 A, будинок
M/N. Будь ласка зверніться до Belehrtstraße 3 A, Haus M/N вівторок і четверг від 09:00 до 12:00 на
стійці 2 у приймальній чі є для Вас пошта, для отримання. Якщо стійка не працює, зверніться будь
ласка до охоронця.

19. Що таке первинне обстеження і де його можна провести?
При первинному обстеженні перевіряється загальний стан здоров’я відповідної особи та
з’ясовується, чи є туберкульоз легень (ТБ). Первинне обстеження є обов’язковим для біженців у
комунальних приміщеннях (також і в залах Метрополіс / Metropolishalle та Біосфера / Biosphäre).
Дату для первинного обстеження організовує керівник / організатор комунального закладу. Але
ж також і українцям, які знайшли приватне житло, рекомендується пройти первинне обстеження.
Звертайтеся в поліклініку Потсдам електронною поштою через E-Mail ukraine@poliklinikevb.de і
тоді Ви отримаєте запис на прийом.
Усі інші види медичного лікування проводять лікарі загальної практики. Усі контакти з лікарями в
Потсдамі/Бранденбурзі можна знайти на домашній сторінці Бранденбурзької асоціації лікарів
обов’язкового медичного страхування (KVBB) Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung
Brandenburg (KVBB).

20. Де я можу здати тест на коронавірус?
Відповідно до Постанови про право щодо тесту на виявлення збудника коронавірусної інфекції
(Testverordnung) біженці з України мають право на безкоштовний тест для громадян (Bürgertest).
Це право мають також особи, які не застраховані у порядку обов'язкового медичного
страхування. Для здачі аналізу достатньо документа, що посвідчує особу, чи закордонного
паспорта. Якщо експрес-тест дає позитивний результат, ви можете здати ПЛР-тест у спеціально
уповноважених центрах тестування. Карта всіх центрів тестування на коронавірус, що є в
Потсдамі, розміщена за адресою www.potsdam.de/corona-test
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21. Які зроблені в Україні щеплення від коронавірусу визнають у Німеччині?
Вакцини «Супутник» та Sinovac, поширенi в Україні, у Німеччині не схвалені. Тому щеплення цими
вакцинами не визнається. Людина, яка щепилася цими вакцинами, у Німеччині юридично не
вважається щепленою. Передбачена можливість пройти первинну вакцинацію з використанням
однієї з визнаних у Німеччині вакцин. В Земельному адміністративному центрі Потсдам можна
безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу. Додаткову інформацію на тему щеплення від
коронавірусу розміщено за адресою: https://www.potsdam.de/vakcinaciya-proti-covid-19-upotsdami.

22. Я недостатньо (достатньо) вакцинована/-ний проти корони. Де можна зробити щеплення від
коронавірусу?
Особам, які не вакциновані або не повністю вакциновані проти коронавірусу, настійно
рекомендується зробити щеплення. Щеплення від коронавірусу в Потсдамі безкоштовні для
людей віком від 5 років. Зробити щеплення від коронавірусу можна у сімейних лікарів, лікарів
загальної практики або лікарів-спеціалістів. В залежності від наявності щеплення будуть
робитися вакцинами BioNTech, Moderna та Novavax. Тут ви знайдете огляд практик вакцинації у
всій землі Бранденбург, у тому числі і в Потсдамі, які проводять вакцинацію від коронавірусу.

23. Я перехворів на коронавірус. Де мені отримати довідку про перенесене захворювання?
Для того, щоб вам видали довідку про перенесене захворювання, вам потрібне підтвердження
позитивного результату ПЛР-тесту. Таке підтвердження ви можете отримати в центрі тестування,
де ви здали тест на коронавірус. Маючи на руках позитивний результат ПЛР-тесту, ви можете
звернутися до однієї з аптек Потсдама, де вам видадуть відповідну довідку.
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