Hasta bilgileri
„Aile Hekimi merkezli tıbbi bakım“
Sayın Hastalarımız, Yasal Sağlık Sigortalıları olarak – Sağlık Sigortası tarafından Aile
Hekiminizden özel bakım hakkınız var. Bu genelde „Aile Hekimi tarifi“ olarak Sağlık
Sigortanızdan sizlere sunuluyor. Bu özel Aile Hekimi bakımından faydalanmak için,
gönüllü bir sözleșme, yani „Aile Hekimi merkezli tıbbi bakıma“ katılabilirsiniz.
Sizden ricamız, bizde böyle bir Aile Hekimi sözleșmesine ücretsiz olarak kayıt
olmanızdır
Bir bakıștaki avantajlarınız:
- Sağlığınız söz konusu olunca, biz sizin partneriniziz – biz sizi muayene ediyor ve
bilgilendiriyoruz. Bu size özel sağlık risklerinizin genel bakıșını kolaylaștırıyor.
Gerektiğinde sizi uzman doktorlara sevk ederek, Terapistlere yönlendiriyor ve bakımınızı
kontrol altında tutuyoruz . Böylelikle doğru bakımınız ve ilaçların birbirleriyle uyumu
sağlanıyor.
- Bizim bürokrasimiz azalıyor ve böylelikle hastalarımız için zamanımız artıyor.
- Size daha fazla hizmet sunabiliyoruz – mesela görüșme saatlerinde bekleme süresi
azalıyor. Yardım gerektiğinde Uzman Doktorlarla görüşmek için aracı oluyoruz.
Böylece en kısa zamanda özel muayeneler sağlanıyor.
- Biz her zaman tıbbi açıdan en güncel durumdayız – Bunu özel Aile Hekimlerine
sözleșmeli yüksek düzeyli eğitim kursları sağlıyor. Bu kurslara katılım Aile Hekimleri için
zorunludur.
- Biz size yüksek muayenehane donatımı sunuyoruz - Merkezi tıbbi bakım
sözleșmesine katılarak, sizlere modern tıbbi donanımlar sunmakla görevlendirildik.
- Böylelikle sizin „yanınızda ve yakınınızdayız“ – Aile Hekimi sözleșmeleri, Aile
Hekiminize düzenli gelir planlamasını sağlayarak, muayenehaneyi iktisatlı ediyor – bu
doktorunuza emekliliğe ayrılırken halefiyet bulmakta faydalı oluyor.
Dezavantajı yok:
- Aile Hekimi sözleşmesine katılmanın size hiç bir cent ekstra maliyeti yok. Serbest
doktor seçeneği tabiki size kalıyor. Siz sözleșme ile Aile Hekiminizi en az bir yıl süreliğine
belirliyorsunuz. Acil durumda ve artık „anlașamıyorsanız“ her zaman için Aile Hekiminizi
değiștirmek mümkün. Önemli olan sizin icin, her zaman (acil durumlar hariç) öncelikle
bize gelip ve „doğru“ sevk edilmeden bașka doktora gitmemeniz.
Sevk edildikten sonra kendi arzu ettiğiniz uzman bir doktora gidebilirsiniz.
Sorularınız mı var, veya sözleşmeye katılmak mı istiyorsunuz?
Biz Aile Hekiminiz ve ekibi olarak sizi bilgilendirmeye hazırız .

