
Інструкція 
 
Німецький фонд допомоги онкологічним пацієнтам допомагає родичам онкопацієнтів з України, які 
лікуються в Німеччині 
 
Німецький фонд допомоги онкологічним пацієнтам створив фонд допомоги у розмірі 2,5 млн євро для 
родичів українських онкопацієнтів, які супроводжують постраждалих (дітей та дорослих) під час 
лікування в онкологічних центрах Німеччини. Тому що родичі є важливою психологічною та 
соціальною підтримкою в цій ситуації, яка вже є надзвичайно стресовою для онкопацієнта. З цього 
фонду допомоги витрати на проїзд, проживання та інші витрати членів сімей пацієнтів, які вже 
виникли або мають бути понесені, покриваються німецькою службою допомоги онкологічним 
пацієнтам в розмірі до 5000 євро на пацієнта. 
 
Цією ініціативою Німецький фонд допомоги онкологічним пацієнтам підтримує зусилля федерального 
уряду щодо лікування поранених і хворих українців у Німеччині, а також прийому онкопацієнтів з 
України безбюрократичним способом. За заявами федерального міністра охорони здоров’я Карла 
Лаутербаха, медична допомога українським онкопацієнтам, які приїжджають до Німеччини, 
забезпечена. Витрати на медичне обслуговування повністю покриватимуться Законом про пільги 
шукачам притулку. 
 
Формуляр заяви на підтримку від Німецького фонду боротьби з раком тепер доступний на вебсайті 
Німецького фонду допомоги онкологічним пацієнтам Deutsche Krebshilfe. 
 
Подати заяву можуть Комплексний онкологічний центр, усі онкологічні центри, сертифіковані 
Німецьким онкологічним товариством, та всі онкологічні центри для дітей. Фінансовий внесок, 
затверджений Німецькою онкологічної допомоги, перераховується на рахунок відповідного 
онкологічного центру разом з умовою перерахування коштів на рахунок родичів або виплати. 
 
Контактною особою Німецького фонду допомоги онкологічним пацієнтам є пані доктор Хоуваарт, 
координатор інтересів пацієнтів/представник пацієнтів (телефон: 0228/72990-410, електронна пошта: 
ukraine@krebshilfe.de). 
 
Що ви повинні зробити: 
 
Заповніть формуляр заяви. У формулярі необхідно вказати таку інформацію: 
 

• Онкологічний центр (заявник). 
• Ім'я та контактні дані онкологічного пацієнта. 
• Дані про супроводжуючих родичів. 
• Розрахунок витрат на проїзд та проживання, які вже були понесені та мають бути понесені, а 

також інші витрати для осіб, які супроводжують онкопацієнта. 
• Німецькі банківські реквізити онкологічного центру або родича. 
• Підпис лікаря з онкологічного центру. 

 
 
Додайте медичну довідку: її повинен заповнити лікар, який вас лікує. 
 
Завантажте формуляр заяви та форму «медичної довідки» з нашого вебсайту та заповніть їх в 
електронному вигляді. Надішліть підписані форми електронною поштою або поштою на адресу: 
 
ukraine@krebshilfe.de 
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