Najczęściej zadawane pytania:

Potrzebuję informacji i pomocy

Co muszę wiedzieć, jeśli chcę wjechać z Ukrainy do UE lub Niemiec lub tam zostać?
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców zamieścił na swojej stronie internetowej informacje dla
Ukraińców na temat wjazdu i pobytu w Niemczech. Informacja jest dostępna w języku niemieckim,
ukraińskim i rosyjskim.
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/Informationen
EinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
Pytania i odpowiedzi dotyczące wjazdu z Ukrainy do Niemiec i pobytu w Niemczech
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faqukraine.html?nn=282388
Także Pro Asyl oferuje informacje na temat wjazdu i pobytu w Niemczech dla Ukraińców (w języku
ukraińskim):
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Hinweise_Ukrainisch_250222.pdf
Pro Asyl kieruje ludzi do lokalnych ośrodków doradztwa dla uchodźców:
https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/
(stan na 03.03.2022)
Handbook Germany stworzył specjalną stronę internetową "Ukraina" z ważnymi informacjami
dotyczącymi wjazdu i pobytu w języku ukraińskim, rosyjskim i niemieckim:
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html
Bezpłatna infolinia federalnego punktu kontaktowego dla uchodźców z Ukrainy niepełnosprawnych
i/lub potrzebujących opieki
https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/

Oferty zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy
w języku niemieckim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim: https://www.unterkunft-ukraine.de/
https://www.eurordis.org/ukraineresources/rarebnb

Jak długo mogę przebywać w UE jako uchodźca z Ukrainy?
Wszyscy Ukraińcy otrzymują prawo stałego pobytu na okres jednego roku, który może być
przedłużony do trzech lat. UE uchwaliła tzw. dyrektywę o masowym napływie wysiedleńców
z Ukrainy, która ma zapewnić tymczasową ochronę uchodźcom z Ukrainy w sposób szybki i łatwy,

bez konieczności przeprowadzania indywidualnych procedur azylowych. Od 3 marca 2022
obowiązują we wszystkich krajach UE takie same warunki standardowe.
Dyrektywa o masowym napływie wysiedleńców ma przede wszystkim na celu uregulowanie
stworzenia minimalnych standardów socjalnych. Ponadto wszyscy poszukujący ochrony mają
zapewniony tymczasowy, ale bezpieczny status pobytu. Obowiązuje następujące postępowanie:






Osoby objęte ochroną czasową mają dostęp do rynku pracy, mogą prowadzić samodzielną
działalność na własny rachunek albo mogą się ubiegać o pozwolenie o pracę.
Osoby poszukujące ochrony otrzymują zabezpieczenie społeczne w postaci ubezpieczenia
zdrowotnego, które obejmuje co najmniej ostre zagrożenia zdrowotne.
Dzieci mogą chodzić do szkoły w Niemczech.
Ochrona kończy się po roku, ale może zostać przedłużona do maksymalnie dwóch, a następnie
trzech lat na podstawie nowej decyzji Rady Europejskiej.

Oferta dotyczy również migrantów z krajów trzecich, którzy w Ukrainie złożyli wniosek o azyl lub
posiadali inny status ochronny.

Prosimy o jak najszybszy kontakt z niemieckimi urzędami w celu uzyskania ubezpieczenia
zdrowotnego! Jest to szczególnie zalecane w przypadku opieki ambulatoryjnej w poradniach
mukowiscydozy.

Mogę jako uchodźca z Ukrainy uzyskać dostęp do opieki medycznej w zakresie mukowiscydozy w
Niemczech?
Wychodzimy z założenia, że opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy w zakresie mukowiscydozy
jest również zabezpieczona, mimo że według naszej wiedzy osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy
mają w Niemczech prawo "tylko" do podstawowej opieki zdrowotnej. Konkretnie oznacza to, że
mają oni prawo do leczenia ostrego bólu oraz do korzystania z usług, które łagodzą lub leczą
choroby i ich skutki. Opieka w czasie ciąży i porodu oraz szczepienia są również dostępne dla
uchodźców.
O ile nam wiadomo, mogą pacjenci z mukowiscydozą w ramach tego "ograniczonego prawa do
opieki zdrowotnej" otrzymywać leki zawierające enzymy trawienne oraz być leczeni w przypadku
ostrych infekcji.
Prosimy o jak najszybszy kontakt z niemieckimi urzędami w celu uzyskania ubezpieczenia
zdrowotnego! Jest to szczególnie zalecane w przypadku opieki ambulatoryjnej w poradniach
mukowiscydozy.
Informacje na temat pomocy medycznej w nagłych wypadkach dla uchodźców można znaleźć tutaj:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/integrationsarbeit-in-den-bereichen/gesellschaftund-teilhabe/gesundheitsversorgung-von-fluechtlingen-1865506

Portal wyszukiwania urzędów do spraw cudzoziemców:
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/?coord=836060.5674559&

Co to jest Mukoviszidose e.V.?
Organizacja Mukoviszidose e.V. z siedzibą w Bonn została założona w 1965 r. i od tego czasu
jednoczy pacjentów, członków rodzin, lekarzy, terapeutów i naukowców. Stowarzyszenie łączy różne
doświadczenia, kompetencje i perspektywy. Jej celem jest umożliwienie każdej osobie dotkniętej
mukowiscydozą prowadzenia jak najbardziej samodzielnego życia. W tym celu Mukoviszidose e.V.
zapewnia pomoc do samopomocy, poprawia możliwości terapii i popiera badania naukowe.
Mukoviszidose e.V. wstawia się ponadto w interesach osób dotkniętych mukoviszidosą wobec
decydentów politycznych, systemu opieki zdrowotnej i gospodarki.

Jak znajdę najblizszą poradnie leczenia mukowiscydozy?
Pod poniższym linkiem znajdują się adresy placówek zajmujących się mukowiscydozą w Niemczech.
Adresy można filtrować według kodu pocztowego, miasta lub kraju związkowego.

https://www.muko.info/adressen/cf-einrichtungen

Gdzie można znaleźć grupy samopomocy, w których można wymieniać się informacjami z innymi
pacjentami?
Grupy samopomocy i stowarzyszenia zorganizowane w Mukoviszidose e.V. oferują szeroki zakres
doświadczeń i wiedzy na temat życia z mukowiscydozą, wsparcie i pomoc na miejscu. W grupach
odbywają się regularne spotkania. Do przeglądu:

https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen

Co oferuje Mukoviszidose e.V.?
Organizacja Mukoviszidose e.V. ma różne oferty pomocy dla osób dotkniętych chorobą i ich bliskich.



Kontakt z grupami samopomocy https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen
Poradnictwo psychospołeczne i społeczno-prawne

https://www.muko.info/angebote/beratung/psychosoziale-und-sozialrechtlicheberatung




Poradnictwo psychologiczne w kryzysach życiowych

https://www.muko.info/angebote/beratung/psychologische-beratung
Wsparcie finansowe https://www.muko.info/angebote/finanzielle-unterstuetzung
Poradnictwo online w zakresie pytań dotyczących kwestii psychospołecznych i społecznoprawnych związanych z mukowiscydozą https://muko.beranet.info/

media społecznościowe

https://twitter.com/mukoinfo
https://www.facebook.com/mukoinfo/
https://www.instagram.com/mukoinfo/
https://www.linkedin.com/company/mukoviszidose-e-v-/
Jeśli chcesz się sam zaangażować na rzecz innych osób dotkniętych mukoviszidozą, albo masz
pytanie, na które nie znalazłeś tutaj odpowiedzi? Napisz do nas e-mail na adres info@muko.info.
Skontaktujemy się z Tobą.

