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Ärztliche Behandlung - Behandlungsschein 

 

Liebe Patienten,  

wenn eine ärztliche Behandlung notwendig ist, nehmen sie bitte zunächst Kontakt mit einem 

Hausarzt oder Kinderarzt auf. Dieser setzt sich bezüglich der Abrechnung mit uns in 

Verbindung und fordert einen Behandlungsschein an. 

Behandlungsscheine können ausschließlich an Hausärzte, Kinderärzte und Zahnärzte 

ausgestellt werden.  

Hier einige Hinweise zum Ablauf: 

 Damit wir dem Arzt einen Behandlungsschein ausstellen können, muss zuvor eine 

Anmeldung beim zuständigen Einwohnermeldeamt mit entsprechender Stellung 

eines Leistungsantrags erfolgen.  

 Aufgrund des hohen Antragsaufkommens erfolgt die Erfassung in der EDV leider 

zeitverzögert. Scheine können erst ausgestellt werden, wenn die Erfassung in 

unserer EDV abgeschlossen ist.  

Der Hausarzt/Kinderarzt entscheidet ob eine fachärztliche Mitbehandlung erforderlich ist und 

stellt in diesem Fall einen Überweisungsschein aus. Bitte legen sie den Überweisungsschein 

zur Genehmigung bei uns vor.  

Bitte senden Sie uns die Überweisungsscheine  

Per Post:  Schwalm-Eder-Kreis 

  Sozialverwaltung- Krankenhilfe 

  34574 Homberg 
 

per Fax:  05681-775282 

 

per Mail:  krankenhilfe@schwalm-eder-kreis.de 

 

Eine Anmeldung bei einer Krankenkasse ist frühestens nach 18 Monaten in Deutschland 

möglich.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit! 

 



Лікування – Довідка для лікування 

 

 Дорогі пацієнти, 

 

Якщо ви потребуєте лікування,будь ласка зверніться до сімейного чи дитячого лікаря. 

Вони зв*яжуться з нами та дають запит щоб отримати рахунок за лікування. 

Довідки для лікування можуть видати виключно сімейні, дитячі лікарі та стоматологи. 

Тут підказки щодо перебігу: 

 Щоб ми могли видати лікарю довідку для лікування, ви повинні напередодні 

зареєструватися в паспортному столі та заповнити заявку на отримання 

фінансової допомоги. 

 В зв*язку з високою кількістю надійшовших заявок в електронну базу данних 

обробка даних здійснюється з затримкою. Довідки можна отримати тільки тоді, 

коли відбувалася оброка електронних данних. 

Сімейний лікар приймає рішення чи можливе сумісне лікування більш вузьких 

спеціалістів і видає в цьому разі направлення. Будь ласка подавайте направлення для 

дозволу до нас. 

Будь ласка відправляйте направлення  

 

На почту       Schwalm-Eder-Kreis 

  Sozialverwaltung- Krankenhilfe 

  34574 Homberg 
 

По факсу:  05681-775282 

 

Чи по ел. скриньці:  krankenhilfe@schwalm-eder-kreis.de 

 

Реєстрація для медичного страхування можливе не раніше після 18 місяців 

перебування в Німеччині. 

 

Дякуємо Вам за розумінні і спільну роботу! 
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