Hastalar için aile hekimi programı hakkında bilgi
Aile hekimi merkezli hizmet (HZV) olarak da adlandırılan aile hekimliği programında, aile hekiminizi,
tüm sağlık sorunlarınız için ilk muhatap kişi olarak seçersiniz.
Aile hekimliği programı size daha iyi ve daha kapsamlı tıbbi hizmet sunmak için oluşturulmuştur.
Günümüzde ise aile hekimliği sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Hasta olarak programa katılmak için aranan koşullar:
Bu programa katılarak, ilk önce daima aile hekimine başvurmayı kabul ediyorsunuz. Gerektiğinde o
diğer hekimler, klinik ve diğer sağlık mesleklerinin temsilcileri ile tedavinizi koordine ediyor. Uzman
doktorlar sadece aile doktorunuzun tavsiyesi üzerine ziyaret edilir (istisnalar: göz doktoru, jinekolog,
çocuk doktoru ve acil durumlar). Böylece aile hekiminiz muayenehanesinde sizinle ilgili tüm bulguları
bir arada toplayabilir ve her şeyi düzenli bir şekilde takip edebilir, örn. reçeteli ilaç kullanımınızı. Bu
şekilde örneğin ilaçların yan etkileri veya birbirleri ile etkileşimleri gibi riskler azaltılabilir.
Hasta olarak katılımınız ücretsiz ve isteğe bağlıdır. En az 12 ay boyunca seçtiğiniz aile hekiminize bağlı
kalacaksınız. Sağlık sigortanızı iptal etmediğiniz ve başka bir aile hekimi talep etmediğiniz sürece seçmiş
olduğunuz aile hekimindeki kaydınız otomatik uzatılır ve aile hekimliği programının avantajlarından
yararlanmaya devam edersiniz. Aile hekiminizin yerinde bulunmaması durumunda, muayeneniz
tarafından atanan aile hekiminizin temsilcisini ziyaret edebilirsiniz.

Hasta olarak aile hekimliği programına katılmanın sunduğu avantajlar:
Aile hekimliği programına katılarak aşağıdaki avantajlardan yararlanırsınız:







Aile hekiminiz size tedaviniz hususunda her konuda danışmanlık yapar ve sizinle gerekli tedavi
sürecini konuşur.
Aile hekiminiz tedavileriniz ile ilgili tüm verileri toparlar, tüm bulguların, tedavi ve kullanılan
ilaçların eksiksiz olarak belgelenmesini sağlar ve böylece sağlık durumunuzu daima düzenli ir
şekilde takip edebilir.
Aile hekiminiz tüm tedavilerinizi koordine eder ve gereksiz yere fazladan muayene olmanızı
veya hastaneye gitmenizi önleyerek gerekli yönlendirmeleri yapar.
Aile hekiminiz, aile hekimine özel ileri düzey eğitim kurslarını düzenli olarak ziyaret ederek
mesleki bilgilerini daima güncel tutar.
Aile hekiminiz size cazip hizmetler sunar: örn. özel randevu saatleri ve kısaltılmış bekleme
süreleri.

Katılım:
Aile hekimliği programına katılım beyanı imzalayarak, aile hekiminizin muayenehanesinde başvuru
talebinde bulunabilirsiniz. Aile hekiminiz başvurunuzu sağlık sigortası kurumuna iletir. Sağlık sigortası
kurumu talebinizi kontrol ettikten sonra, aile hekimliği programından hangi tarihten itibaren
yararlanacağınızı bildiren bir yazı alacaksınız.

