
 

 Інформація – інструкція для батьків 
українських сімей у місті Розенхаймi 

➢ Гінеколог:  Dr. med. Tatjana Geldner-Mischutina (розмовляє російською) 

Адреса: Heilig-Geist-Str. 42, 83022 Rosenheim 

08031 - 13966, www.frauenarztpraxis-geldner.de 

 

➢ Акушерка: Hanna Halafutdinov (розмовляє російською) 

Адреса:  Am Gries 8, 83026 Rosenheim 

0176 40385616, hanna.halafutdinov@gmail.com 

 

➢ Координаційний офіс для дітей раннього віку KoKi 

Адреса:  Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 

    
 08031 - 365-1588 або 08031 - 365-1481 

susanne.lein@rosenheim.de; sara.gebert@rosenheim.de 

 

KoKi підтримує вагітних жінок, одиноких батьків та сімей з дітьми від 0 до 3 років, 
надаючи безкоштовні консультації з питань розвитку, виховання, підтримки та догляду 
за дитиною, інформацію про актуальні пропозиції, направлення у відповідні 
спеціалізовані установи та через власні пропозиції (сімейна акушерка, догляд за 
дітьми, сімейні медсестри та педіатричні медсестри). 

Додаткову та оновленну інформацію знайдете за адресою: 

www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/fruehe-kindheit-koki.html 

 

➢ Консультаційні центри з питань вагітності 

Ці консультаційні центри надають допомогу не тільки з питань вагітності, але й 
пропонують підтримку сім’їм з маленькими дітьми до 3 років або й з старшимu. 
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Консультаційний центр з питань вагітності та сімейних питань «Sozialdienst 
Katholischer Frauen e.V. Südostbayern (SKF)» 

Адреса: Prinzregentenstraße 6 – 8 (вхід з вулиці Stollstraße), 83022 Rosenheim, 
08031 / 31412, schwangerenberatung-rosenheim@skf-prien.de, www.skf-prien.de 

 

Консультаційний центр з питань вагітності «Donum Vitae in Bayern e.V.» 

Адреса: Aventinstraße 2, 83022 Rosenheim, 08031 / 400575, rosenheim@donum-
vitae-bayern.de, www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de 

 

Державний консультаційний центр з питань вагітності в департаменті охорони 
здоров’я у місті Розенхаймі 

Адреса: Prinzregentenstraße 19, 83022 Rosenheim, 08031 / 392-6205, 
www.schwanger-in-rosenheim.de 
 

➢ Догляд за дитиною  

 
Шкільне навчання в Німеччині є обов’язковим. Догляд за дитиною в яслах чи садочку є 
добровільним, aле сім’ї мають право на місце у цих дитячих установах. Догляд у яслах 
чи садочку може полегшити вашій дитині вивчення німецької мови. Крім того, вона може 
грати з іншими дітьми. У цей вільнений час ви можете зробити важливі кроки для 
перебування в Німеччині (наприклад, курси німецької мови).  

У дитячих яслах Розенхаймy доглядають дітей віком від 1 до 3 років. 
Відвідувати садок можуть діти від 3 років.  

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтесь до управління у справах 
дітей, молоді та сім’ї: 

- Дитячі ясла:  08031 / 365-1514, Інформація тут www.rosenheim.de/stadt-
buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html 

- Дитячі садочки:  08031 / 365-1516, Інформація тут www.rosenheim.de/stadt-
buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html 

 

➢ Допомога вагітним через Федеральний фонд «Мати і дитина» 

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de 

 

➢ Підтримку, коли дитина безперервно плаче, має проблеми зі 
сном або годуванням, надає «Triangel» - допомога батькам з 
„важкими немовлятами“, 08031 / 365-3493 (Mo - Fr 8 – 16 
Uhr) 
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➢ Медичні огляди дітей  
 

Від народження до зарахування до школи ваша дитина має пройти 10 медоглядів. 

Витрати на це несуть медичні страхові компанії / служба соціального забезпечення. Будь 

ласка, візьміть з собою картку медичного страхування вашої дитини або довідку про 

медичне лікування (можна отримати в управлінні соціального забезпечення) для 

проходження медогляду. 

Управління соціального забезпечення 

Адреса: Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 
 

У місті Розенхайм працюють такі педіатри: 

Педіатрична практика Dr. med. Jost Dieckerhoff 

Адреса: Salinstraße 3, 83022 Rosenheim, 08031 / 37555 

 
Педіатрична практика Otto Laub 

Адреса: Happinger Straße 98, 83026 Rosenheim, 08031 / 3545735 

Основний напрямок: алергологія, дитяча пневмологія 

 
Педіатрична практика Dr. med. Michaela Reitz, Dr. med. Andrea Heck 

Адреса: Luitpoldstraße 9, 83022 Rosenheim, 08031 / 31034 або 08031 / 34421,  

Основний напрямок: дитяча кардіологія 

 

Педіатрична практика Stefan Schmidt 

Адреса: An der Burgermühle 10, 83022 Rosenheim, 08031 / 31497 

Основний напрямок: Класична гомеопатія 

 

Виклик аварійно-рятувальної служби / пожежної бригади    112 

У надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю або пожежі, будь ласка, 
завжди телефонуйте  112. Екстрений дзвінок є безкоштовним і його також 
можна здійснити за допомогою мобільного телефону. 

Будь ласка, завжди вказуйте свою адресу, поточне місце 
місцезнаходження! Після цього до вас буде відправлено швидку допомогу. 


