Hessisches Landesprüfungs- und
Untersuchungsamt im Gesundheitswesen

Allgemeine Informationen zur Anerkennung ukrainischer
Abschlüsse in akademischen Heilberufen
Allgemeine Informationen über die Anerkennung einer ausländischen
Ausbildung in den Heilberufen finden Sie unter: www.anerkennung-indeutschland.de. Sie haben die Möglichkeit, sich für eine allgemeine Beratung
zunächst an eine der Beratungsstellen des IQ-Netzwerkes zu wenden:
www.hessen.netzwerk-iq.de.
Grundlage des Anerkennungsverfahrens für Angehörige akademischer
Heilberufe ist die Bundesärzteordnung und die Approbationsordnung für
Ärzte, das Zahnheilkundegesetz und die Approbationsordnung für Zahnärzte
und Zahnärztinnen sowie die Bundesapothekerordnung und die
Approbationsordnung für Apotheker. Sie benötigen für das Verfahren den
Nachweis über die Berechtigung zur selbständigen ärztlichen
Berufsausübung im Studienland, der Ukraine, in Form des
Universitätsdiploms, das Internaturzertifikat sowie den Nachweis über die
bestandene Staatsprüfung. Weitere Voraussetzung, auch für die Erteilung
einer Berufserlaubnis gem. § 10 Abs. 1 und 2 BÄO, ist das Vorliegen der für
die Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse. Die allgemeine
Hinweise zum Anerkennungsverfahren in Hessen und auch die
entsprechenden Antragsvordrucke finden Sie auf der Homepage des HLPUG
unter www.hlpug.de.
Bitte beachten Sie, dass ohne eine staatliche Berufsausübungserlaubnis in
Form einer Approbation oder vorübergehenden Berufserlaubnis
ärztliche/zahnärztliche/pharmazeutische Tätigkeiten in Deutschland nicht
wahrgenommen werden dürfen.

Deutsch - Ukrainisch
Загальні відомості про визнання українських дипломів за
медичними професіями
Загальну інформацію про визнання іноземного навчання в галузі
охорони здоров'я можна знайти на веб-сайті: www.ankennkennung-indeutschland.de
Ви можете спочатку звернутися до одного з консультаційних центрів
мережі IQ для отримання загальної консультації: www.hessen.netzwerkiq.de.

Основою процедури визнання представників вищої медичної професії є
Федеральний медичний закон і Положення про ліцензування лікарів.
Закон про стоматологію і Положення про ліцензування для стоматологів.
Федеральні положення фармацевтів і Положення про ліцензування для
фармацевтів.
Для проведення процедури потрібен документ, що підтверджує дозвіл
самостійно займатися медичною практикою в країні навчання. В Україні,
у вигляді диплома про закінчення медичного iнституту, сертифіката про
проходження інтернатури та підтвердження того, що ви склали
державний іспит.
Іншою передумовою, також для отримання професійної ліцензії
відповідно до § 10, параграфи 1 і 2 BÄO, є наявність мовних навичок,
необхідних для виконання професiйної дiяльностi.
Загальну інформацію про процедуру визнання в Хессені та відповідні
форми заяв можна знайти на веб-сайті HLPUG за адресою www.hlpug.de.
Зверніть увагу, що без державної ліцензії на медичну діяльність у формі
ліцензії на медичну діяльність або тимчасової ліцензії на медичну
практику
медична/стоматологічна/фармацевтична
діяльність
у
Німеччині не може здійснюватися.

Deutsch - Russisch
Общая информация для подтверждения диплома врача
полученного в Украине.
Информацию для подтверждения диплома в Украине можно найти в
приложении: www.ankennkennung-in-deutschland.de
Так же есть возможность получения консультации в приложении:
www.hessen.netzwerk-iq.de.

Основоположением для получения подтверждения диплома врача есть
Федеральный Медицинский Закон и положение о лицензировании
врачей.
Закон о стоматологии и положежнии о лицензировании стоматологов.
Федеральное положение о фармацевтах и положение о
лицензировании фармацевтов.
Для проведения процедуры необходим документ который
подтверждает разрешение самостоятельно заниматься медицинской
практикой в стране обучения.
В Украинене в виде диплома об окончании медицинского института,
сертификата о прохождении интернатуры и подтверждение того что вы
сдали государственный экзамен.
Дополнительным требованием для получения профессиональной
лицензии согласно . § 10 Abs. 1 und 2 BÄO необходимо знание
немецкого языка для выполнения своих обязанностей.
Общую информацию о процедуре подтверждения документов в
Хессене и соответствущие формы заявлений можно найти на
веб.сайте HLPUG по адресу: www.hlpug.de.
Обратите внимание на то что без государственной лицензии на
медицинскую деятельность вы не имеете права заниматься
медицинской деятельностью в Германии.

