Шановні пацієнти,
Ми, лікарі-стоматологи будемо раді надати вам послуги з діагностики та лікування.
Щиро запрошуємо вас до наших стоматологічних кабінетів.
Для проведення лікування потрібно, щоб ви могли спілкуватися з лікаремстоматологом. Лікар-стоматолог повинен буде поставити вам запитання – наприклад,
де саме ви відчуваєте біль, як довго ви відчуваєте біль, чи відчуваєте ви тиск. Ваші
відповіді важливі, щоб визначити ваш стан та призначити лікування, що підходить саме
вам.
Лікар-стоматолог повинен повідомити вас про це лікування та можливі ризики
лікування. Тому важливо, щоб ви могли вказати, наприклад, чи є у вас алергія на певні
ліки, чи є у вас такі захворювання, як ВІЛ чи гепатит С, чи ви вагітні. Якщо стоматолог
буде лікувати вас, не отримавши цієї інформації або не повідомивши вас, він може бути
притягнутий до кримінальної відповідальності і, перш за все, це може загрожувати
вашому здоров’ю.
Якщо ви самі не володієте німецькою мовою, візьміть із собою когось, з ким зможе
поспілкуватися стоматолог. Ця людина не обов’язково повинна бути професійним
перекладачем, але повинна мати достатні знання, щоб розмовляти та розуміти
німецьку мову.
Просимо вас також взяти з собою на лікування заповнену анкету пацієнта, що
додається.
Також візьміть із собою документ, що посвідчує особу, та талон медичного
обслуговування. Для отримання інформації про талон медичного обслуговування, будь
ласка, зверніться до відповідного органу місцевої адміністрації (часто це управління
соціального захисту) або до керівництва закладу, в якому ви зараз перебуваєте.
Ми подбаємо про вас якнайкраще!
Ваші лікарі стоматологи в Вестфалії-Ліппе
Примітка
Будь ласка, зверніть увагу, що покриття витрат на стоматологічне лікування включаючи лікарські засоби та перев'язувальні матеріали, а також іншші полслуги,
необхідні для одужання, поліпшення або полегшення стану або наслідків хвороби,
надаються лише для «лікування гострих захворювань та больових станів».
Покриття витрат на зубне протезування можливе лише в тому випадку, якщо
лікування є невідкладним з медичних причин та за наявності затвердженого
відповідальним органом плану лікування та витрат (§ 4, абз. 1 Закону про пільги для
шукачів притулку).

