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Де я можу отримати медичну допомогу? 
Медичні кабінети та центри медичної допомоги пропонують лікування в Німеччині амбулаторно та в 

лікарні (стаціонарні). Якщо у вас з’явилися симптоми або ви хочете лікувати тривалі захворювання, 

зазвичай спочатку слід звернутися до лікаря загальної практики (лікаря загальної медицини, лікаря 

для дітей та підлітків). У разі медичної необхідності буде видано направлення до іншого спеціаліста 

або госпіталізація. Необхідні ліки, що відпускаються за рецептом, можуть бути призначені лікарем за 

рецептом. Потім ви можете самостійно забрати ліки в аптеці, пред’явивши рецепт. 

Якщо вам потрібна медична допомога у гострому випадку (не загрожує життю) у неробочий час, ви 

можете зв’язатися з дежурною медичною службою за телефоном 116117. 

У екстрених випадках (наприклад, у разі нещасного випадку або підозри на інфаркт/інсульт) ви 

можете звернутися до відділення невідкладної допомоги лікарні або зателефонувати до служби 

екстреної допомоги за номером екстреної допомоги 112. 

Де я можу отримати психологічну підтримку? 
Діти, підлітки та молодь (віком до 25 років) можуть безкоштовно та цілодобово користуватися 

кризовим чатом Україна та отримувати цифрову психосоціальну підтримку: https://  

https://krisenchat.de/ukraine .  

Отримати безкоштовну психологічну допомогу в Саксонії-Ангальті можна в психосоціальних центрах 

(PSZ): https://www.psz-sachsen-anhalt.de/kontakt/ . Якщо ви маєте право на пільги відповідно до 

Закону про пільги для шукачів притулку, витрати на психотерапевтичне лікування можуть 

покриватися відповідно до цього Закону. 

Хто несе витрати на лікування? 
Біженці з України, які потребують допомоги, напр. Медичне  обслуговування, спочатку не 

застраховані. У принципі, ви маєте право на пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів 

притулку Asyl. У разі хвороби вам надається загальна медична допомога відповідно до Закону про 

пільги шукачам притулку. 

• Якщо ви страждаєте від гострої хвороби або відчуваєте біль, ви маєте право на медичне 

лікування, включаючи необхідні ліки та пов’язки. 

• Подальші пільги можуть бути надані, якщо вони необхідні для збереження здоров’я в 

окремих випадках. 

• Біженці з особливими потребами (наприклад, інвалідність, досвід тортур або насильства), які 

мають дозвіл на проживання відповідно до § 24 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz про проживання, 

можуть отримати додаткові пільги (§ 6 Abs. 2 AsylbLG). 

Зверніться за порадою до органу влади, відповідального за дотримання Закону про орієнтування 

шукачів притулку (Vollzug des Asylbewerberleitungsgesetzes). Там можна дізнатися, який орган є 

відповідальним у вашому адміністративному районі/окремому місті. Там видається довідка про 

лікування, яку ви пред’являєте лікарю, лікарні чи іншим постачальникам послуг. 
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Контактні дані органів влади AsylbLG 

 

Landkreis/kreisfreie Stadt 
Місто районного/районного рівня 

Behörde für AsylbLG 
Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, E-Mail)  
 
Повноваження для AsylbLG 
Контактна інформація (адреса, телефон, 
електронна пошта) 

Altmarkkreis Salzwedel  Altmarkkreis Salzwedel  
Karl-Marx-Straße 32 
Tel.-Nr.: (03901) 840 0  
soziales@altmarkkreis-salzwedel.de  

Landkreis Anhalt-Bitterfeld Am Flugplatz 1 
06366 Köthen (Anhalt) 
Tel.-Nr.: (03496) 60 0 
auslaenderamt@anhalt-bitterfeld.de  
amt33@landkreis.digital    

Landkreis Börde Gerikestraße 5 
39340 Haldensleben 
Tel.-Nr.: (03904) 7240 0 
migration@landkreis-boerde.de    

Burgenlandkreis Migrationsagentur 
Schönburger Str. 41 
06618 Naumburg 
Tel.-Nr.: (03445) 73 0 
burgenlandkreis@blk.de  

Stadt Dessau-Roßlau Zerbster Str. 4 
06844 Dessau – Roßlau 
Tel.-Nr.: (0340) 204 0 
sozialamt@dessau-rosslau.de  

Stadt Halle (Saale) Südpromenade 30 
06128 Halle (Saale) 
Tel.-Nr.: (0345) 221 0 
soziales@halle.de  

Landkreis Harz Friedrich-Ebert-Str. 42 
38820 Halberstadt 
Tel.-Nr.: (03941) 5970 0 
sozialamt@kreis-hz.de  

Landkreis Jerichower Land Bahnhofstraße 9 
39288 Burg 
Tel.-Nr.: (03921) 949 0 
Ausl.Amt@lkjl.de  

Stadt Magdeburg Wilhelm-Höpfner-Ring 4 
39090 Magdeburg 
Tel.-Nr.: (0391) 540 0 
sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de    

Landkreis Mansfeld-Südharz Rudolf-Breitscheid-Str. 20-22 
06526 Sangerhausen 
Tel.-Nr.: (03464) 535 0 
landkreis@mansfeldsuedharz.de   
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Saalekreis Fritz-Haber-Straße 7 a 
06217 Merseburg 
Tel.-Nr.: (03461) 40 0 
asylblg@saalekreis.de  

Salzlandkreis Karlsplatz 37 
06406 Bernburg 
Tel.-Nr.: (03471) 684 0 
auslaenderbehoerde@kreis-slk.de  

Landkreis Stendal Wendstraße 30 
39576 Hansestadt Stendal 
Tel.-Nr.: (03931) 60 6 
auslaenderbehoerde@landkreis-stendal.de   

Landkreis Wittenberg Breitscheidstraße 4 
06886 Lutherstadt Wittenberg 
Tel.-Nr.: (03491) 479 0 
asyl-auslaenderangelegenheiten@landkreis-
wittenberg.de  
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