Preluarea costurilor pentru anticoncepționale
Femeile până la împlinirea vârstei de 22 de ani, au dreptul la îngrijire cu anticoncepționale
prescrise medical. Până la această limită de vârstă, costurile sunt suportate de casa de
asigurări sociale.
După cea de-a 22-a zi de naștere, femeile trebuie să suporte ele înseși costurile pentru
anticoncepționale.
Deoarece costurile pot fi foarte ridicate, Autoritatea pentru muncă, social, familie și integrare,
face posibilă preluarea costurilor pentru femeile din Hamburg cu mijloace financiare
reduse, în cadrul unui proiect.
Solicitarea și preluarea costurilor se efectuează prin Familienplanungszentrum e.V. și pro
familia Hamburg e.V.

Când este posibilă o preluare a costurilor?
O preluare a costurilor este posibilă pentru femeile din Hamburg, care se află într-o situație
economică sau socială împovărată.
Puteți înainta o cerere pentru preluarea costurilor pentru anticoncepționalele prescrise medical
(nu prezervative), dacă vă încadrați în următoarea situație:
-

Aveți domiciliul în Hamburg.
Aveți 22 de ani sau sunteți mai în vârstă și

Obțineți unul din următoarele beneficii:
-

Îndemnizație de șomaj II sau ajutor social conform SGB II („Hartz 4“),
Asigurare minimală / Ajutor de întreținere conform SGB XII,
Beneficii conform legii privind beneficiile pentru solicitanții de azil (AsylbLG),
Beneficii conform legii privind promovarea calificării profesionale (BAföG),
Alocație pentru chirie,
Alocație pentru copii sau
Ajutor pentru calificarea profesională.

În plus, o preluare a costurilor este posibilă dacă venitul dumneavoastră este sub limita de
venit stabilită conform § 85 SGB XII. Informații referitoare la aceasta, obțineți de la centrele de
consultații.
Dacă îndepliniți premisele, obțineți de la centrul de consultații o adeverință pentru preluarea
costurilor pentru farmacie sau cabinetul de ginecologie. Astfel, nu trebuie să achitați
dumneavoastră anticoncepționalele.

De ce documente aveți nevoie?
-

Rețetă, iar în caz de necesitate, o evaluare a costurilor (de ex. la sterilete) de la medicul
ginecolog,
O decizie actuală privind prestațiile sociale aprobate mai sus amintite sau
O dovadă a venitului obținut și contractul de închiriere la solicitantele cu un venit mic
conform § 85 SGB XII

Cum se realizează preluarea costurilor?
1. Stabiliți o programare la medicul dumneavoastră ginecolog, pentru a obține de acolo o
rețetă, iar în caz de necesitate, o evaluare a costurilor.
2. Stabiliți o programare la unul din cele două centre de consultații și aduceți cu
dumneavoastră și documentele numite mai sus. Atenție: sunt posibili timpi de așteptare.
3. După verificarea documentelor, obțineți de la centrele de consultații o aprobare de
preluare a costurilor.

4. Cu aprobarea de preluare a costurilor, mergeți înapoi la medicul dumneavoastră
ginecolog sau la farmacie și obțineți de acolo anticoncepționalele.
5. Medicul dumneavoastră ginecolog sau farmacia dumneavoastră, trimite aprobarea de
preluare a costurilor împreună cu factura, direct la centrul de consultații.
Dumneavoastră nu trebuie să faceți nicio plată anticipată.
6. Centrul de consultații achită factura la medicul dumneavoastră ginecolog sau la
farmacia dumneavoastră.

Informații și aplicații
La centrele de consultații se poate ajunge după cum urmează:
Familienplanungszentrum e.V.
Bei der Johanniskirche 20
22767 Hamburg
www.familienplanungszentrum.de
Telefon: 040 / 439 28 22

Ore de consultații telefonice pentru stabilirea
programărilor:
Luni, Miercuri, Joi, Vineri
Ora 10-13
Marți, Joi
Ora 16-18

pro familia Landesverband Hamburg e.V.
Seewartenstraße 10, Haus 1
20459 Hamburg
www.profamilia-hamburg.de
Telefon: 040 / 309 974 910

Ore de consultații telefonice pentru stabilirea
programărilor:
Luni, Marți, Joi
Ora 10-14
Miercuri
Ora 14-16
Vineri
Ora 10-12
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