ALMANYA'DA SAĞLIK BAKIMI

Yabancı bir ülkede yeni bir başlangıç büyük zorlukları beraberinde getirir. Pek çok
şey şu ana kadar bildiğinizden farklıdır. Bu sağlık bakımınız için de geçerlidir.

SAĞLIK SİGORTASI (ZORUNLU)
İkamet dairesine kayıt yaptırmanızı izleyen birinci günden itibaren bir özel veya yasal sağlık sigortasına
sigorta yaptırmak zorundasınız. Türkiye`de olduğu gibi, çalışanlar iş sözleşmesine bağlı olarak sosyal
sigorta sistemine dahil olmakla yükümlü olup, bu sosyal sigorta sağlık, emeklilik, işsizlik ve bakım sigortasından oluşmaktadır.
Dikkat: Devlet memurları, esnaflar veya işsizler özel ve gönüllü yasal sağlık sigortası arasında seçim
yapabilirler.
SAĞLIK SİGORTASINDA KATKI PAYLARI
Almanya'da sosyal sigorta masraflarını işveren ve çalışan benzer oranlarda üstlenir. Sizin ödemeniz gereken kısım işveren tarafından doğrudan maaşınızdan kesilir. Sağlık sigortası için katkı payı tutarı maaşa
göre belirlenir.
ELEKTRONIK SAĞLIK SIGORTASI KARTIYLA (eGK)
BKK·VBU'nun elektronik sağlık sigortası kartıyla (eGK) sağlık bakımı edinebilirsiniz.
Lütfen her doktor ziyaretinde veya hastanede eGK kartını ibraz edin. Masraflar BKK·VBU tarafından karşılanacaktır. eGK kartınız bir çiple donatılmış olup, bu çipte isim,
doğum tarihi ve adres gibi verileriniz kayıtlıdır. 15 yaş altındaki çocuklara fotoğrafsız
eGK verilir. eGK kartınızı özenle muhafaza edin. eGK başka kişiler tarafından kullanılamaz. Böyle bir durum sizin için ceza gerektiren sonuçlar doğurabilir. Yeni eGK kartınız
elinize geçmeden önce bir doktoru ziyaret etmeniz gerekirse BKK·VBU'dan geçici bir
belge alırsınız. Muayenehanede bu belgeyi ibraz edin.
TIBBİ TEDAVİ / DİŞ TEDAVİSİ
Tıbbi tedavi için sağlık sigortası ruhsatına sahip tüm doktorlar ve diş hekimleri hizmetinizdedir. Size en
yakın doktorları www.bkk-arztfinder.de adresinden bulabilirsiniz.
Muayenehaneye kayıt yaptırırken eGK kartınızı ibraz edin. Tedavi masrafları BKK·VBU tarafından
karşılanacaktır.
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ÖNERİ: Uzun bekleme sürelerinden kaçınmak için doktor ziyaretinizden önce ilgili doktordan telefonla
randevu alabilirsiniz.

İLAÇLAR
Almanya'da ilaçlar eczanelerden alınmaktadır. İlaçlar reçeteli ve reçetesiz olmak üzere iki türlüdür. Reçeteye tabi ilaçlar için doktor size bir kırmızı belge (reçete) düzenler. Bu reçeteyi eczaneye verip ilacınızı
alırsınız.
Reçeteye tabi ilaçlar için ücret ödemezsiniz. Bunlar BKK·VBU tarafından karşılanacaktır. Reçetesiz ilaçlar,
örneğin burun spreyi veya ağrı kesiciler veya eczanedeki başka ürünler için ücreti kendiniz ödersiniz.
ÖNERİ: Almanya'da eczaneleri büyük kırmızı A işaretinden tanıyabilirsiniz.
HASTANEDE TEDAVİ
Sizi muayene eden doktor hastanede tedavi görmeniz veya ameliyat olmanız gerekip gerekmediğine
karar verir. Bunun için size kırmızı bir belge (hastanede tedavi talimatı) verir. Bu belge hastanede tedavi
öncesinde BKK·VBU tarafından onaylanmalıdır. Özel klinikler dışında tüm hastaneler hizmetinizdedir.
Hastanede tedavi için ek ödeme yapmanız gerekmez. Hastanede tedavi masrafları BKK·VBU tarafından
karşılanacaktır.
ÖNERİ: Hastanelerin acil ayakta tedavi birimleri muayenehane değildir. Lütfen bu bölümlere sadece
olağanüstü acil durumlarda başvurun.
DİĞER HİZMETLER
BKK·VBU tıbbi gereklilik halinde başka hizmetleri de üstlenmektedir. Bunun için doktor size bir talimat
düzenler. İyileştirici yöntemler (örn. fizyoterapi, ergoterapi, logopedi) için düzenlenen ilk reçeteler BKK·VBU'nun onayını gerektirmez. Doğrudan terapistlere gidebilirsiniz. Bazı yardımcı araçlar için düzenlenen
reçeteler (örn. yürüteçler, tekerlekli sandalyeler, bandajlar) ise BKK·VBU tarafından önceden onaylanmalıdır. Tıbbi bir acil durum nedeniyle bir ambulansa ihtiyacınız olduğunda BKK·VBU'nun önceden onayı
gerekli değildir. Bu hizmetler için ek bir ücret ödemezsiniz. Masraflar BKK·VBU tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM
BKK·VBU
Lindenstraße 67
10969 Berlin
ücretsiz saat hizmet hattı 0800 1656616
(pazart.-perş. saat 10-16; cuma 8-14)
ücretsiz hizmet faksı 0800 1656617

info@bkk-vbu.de		

facebook.com/bkk.vbu

Ücretsiz değişim hizmeti:
Sağlık sigortası değişikliğinde size destek veriyoruz.
Sizin için bütün formaliteleri biz hallediyoruz. Daha
ayrıntılı bilgi www.meine-krankenkasse.de adresinden
veya doğrudan QR kodu üzerinden edinilebilir.

