Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur.
Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz.

Sağlık Sigortasında kendi kendini sigorta ettirme § 16 ASVG
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG Genel Sosyal Sigorta Yasası)

Hizmetler Değerler 2016
Sözleşmeli doktorlar tarafından tıbbi yardım
Şu sıra Yukarı Avusturya’da aşağı yukarı 660 genel tıp doktoru ve 435 uzman doktor Yukarı
Avusturya Sosyal Sağlık Kurumuyla/Oberösterreichische Gebietskrankenkasse sözleşmelidir.
Siz kendiniz doktorunuzu seçersiniz. İlke olarak bir takvim yılı süresince her üç aylık dönemde
OÖGKK’ın hesabına birçok genel tıp doktoru („Hausarzt“) veya aynı bilimdalından olan birçok
uzman doktoru ziyaret etmeye izin yoktur. Sözleşmeli doktorlardan e-card veya sevk kağıdı/
Überweisungsschein yoluyla faydalanabilirsiniz.
e-card’ın fiyatı yıllık 10,85* Euro’dur ve ödenmesi OÖGKK tarafından emredilir.
Sözleşmeli doktorların, sadece yasal yönergeler kapsamında yaptıkları hastalık tedavilerini hesaba
alma izinleri vardır.
Bunlar hastalar için ücretsizdir.

Seçenek doktorlar/Wahlarzt tarafından tıbbi yardım
Seçenek doktorlar, Sağlık Kurumuyla sözleşmesiz, muayenehanesi olan doktorlardır. Bu sebepten
dolayı da bu doktorlar OÖGKK ile direkt olarak hesaplaşamazlar.
Bir seçenek doktora gittiğiniz takdirde, özel hasta sayılırsınız ve bundan dolayı da hesabı siz
kendiniz ödemelisiniz. Ödediğinizi kanıtlayan faturayı OÖGKK’ya gösterirseniz, bir sözleşmeli
doktorun aynı hizmet için alacağı tutarın yüzde 80’ini geri alırsınız. Bu düzenleme, yurtdışında bir
hastalık tedavisi için para ödemeniz gerektiği zaman da geçerlidir.

Sözleşmeli hastanede yatak tedavisi
OÖGKK, olke genclinde ücretterin genel ölçekte ayaktan ve yatarak hastane hizmetlerinin tüm
masraflarını üstleniyor.
Hastaneye yatış durumunda, Yukarı Avusturya sigortalıları enfazla 28 Gün – takvim yılı 25 Gün bir
maliyet katkısı ödemektedir.
Sigortalı Aile üyeleri enfazla 28 Gün – takvim yılı ödemektedir.
Taşıma ve ulaşım bedellerini, sadece en yakın hastaneye sevk durumunda, tazmin etmek
mümkündür.
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Günlük klinik tedavisi
Günlük klinikte yapılan tedaviler „hastanede yatak tedavisi“ gibi sayılır. Bu sebepten dolayı
masrafları karşılama veya geri ödeme durumlarında hastanede yatak tedavisi için uygulanan aynı
ilkeler geçerlidir.

Eczalar (ilaçlar ve daha başka eczalar)
İlaçlar, doktorlar tarafından reçeteye yazılır ve genel eczanelerden veya doktorların
muayenehanesindeki ecza dolaplarından Sağlık Kurumu hesabına alınır. Yönergeye göre, reçete
ücretleri üst sınırı erişilene kadar 5,70* Euro tutarında olan reçete ücreti direkt olarak eczaneye
ödenmelidir.

İyileşme için gerekli yardımcı araç ve gereçler
İyileşme için gerekli yardımcı araç ve gereçler, doktor tarafından yazılan reçete ve bunun OÖGKK
tarafından onaylanmasından sonra, bandajcılar, ortopedik ayakkabı yapanlar, gözlükçüler ve
akustik kulaklık satanlar gibi sözleşmeli uygun ortaklardan alınır.
Bu durumda prensip olarak, her mal için kararlaştırılmış olan sözleşmeli fiyat listesinin yüzde
onunu, en az 32,40* Euro, iyi görmeye yarayan araçlarda ise en az 97,20* Euro, hasta kendisi
öder/Selbstbehalt.
Tüzüğe uygun üst sınır, iyileşme için gerekli yardımcı araç ve gereçler için 1.296,-* Euro, bedenin
eksik kesimleri için kullanılan yedek parçalar ve hastalara mahsus asansörler için 3.240,-*
Euro’dur. Tıbbi rehabilitasyon çerçevesi dahilinde verilen araçların (örneğin: tekerlekli sandalyeler)
toplu sözleşme gereği saptanmış olan masraflarını tamamiyle OÖGKK karşılar.
Sadece bir kere veya kısa bir süre için kullanılabilen, devamlı ihtiyaç olan yardımcı araç ve gereç
(örneğin: idrarı tutamamanın bakımı) masraflarının yüzde onunu hasta öder.

Şeker hastaları/Diabetiker bakımı
Belirli koşullar altında şeker hastalarına, her üç ayda bir ve ücretsiz olarak ihtiyaçları olan araçlar
ve kontrol maddeleri OÖGKK yoluyla evlerine gönderilir. Uzman doktor tarafından yazılmış bir
reçete ve uygun bir eğitim şarttır.

Hasta nakliyatı
Eğer tıbbi sebeplerden dolayı kamu ulaşım araçları ile hareket etmek imkansız ise, OÖGKK
yurtiçinde cankurtaran, taksi veya özel araba ile yapılacak olan hasta nakliyatının masraflarını
karşılar. Tedavi eden kurumun (doktorun verdiği nakliyat emri) onayı gereklidir. Cankurtaran ve
taksi nakliyatları için, kararlaştırılmış ücret tarifesi miktarında bir ödeme yapılır, özel arabayla
yapılan nakliyatlar için resmi kilometre ücretinin yarısı ödenir. Sadece oturduğunuz yerden veya
geçici olarak bulunduğunuz yerden en yakında bulunan uygun bir tedavi yerine ve oradan da tekrar
geriye olan mesafe için masrafların karşılanması mümkündür.
Üstlenilmeyen nakliyat masrafları şunlardır: yurtdışında veya yurtdışından Avursturya’ya nakliyat,
kurtarma masrafları ile ilgili nakliyat, spor ve turistik faaliyetler esnasındaki kazalarla ilgili nakliyat,
ikametgahın değişmesi sebebiyle yapılan nakliyatlar ve kür veya dinlenme yerlerine olan nakliyat.
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Taksi ile yapılan nakliyatların her seferinde, reçete ücreti miktarında bir masraf payı düşer. Reçete
ücreti ödemesinden muaf tutulan kişiler ve aynı zamanda, örneğin sürekli tedaviye gidilmesi
gereken diyaliz tedavisi ve radyoterapi gibi özellikle gerekçesi olan durumlarda gereken nakliyatlar
için masraf payı ödenmesi gerekmez.
Taşıma ücreti: Eğer hastanın oturduğu yer ve en yakında bulunan uygun bir tıbbi tedavi veya
bakım kuruluşu arasındaki mesafe 20 kilometreden daha fazla ise, OÖGKK taşıma ücretine ek
olarak kilometre başına 0,09* Euro veya, doktor tarafından hastaya birisinin eşlik etmesi gerektiği
onaylanmışsa, 0,14* Euro tutarında bir miktar öder.

Sağlığı pekiştirmeyi sağlayan önlemler (Kür ve dinlenme yerleri)
Kür ve dinlenme yerlerinde kalma, ilke olarak üzerinde hak sahipliği olmayan istemli hizmetlerdir.
Bunlar, beş yıl içerisinde sadece iki kere onaylanır. OÖGKK’nın konutlarında yapılan kür ve
dinlenme genelde 21 gün sürer. Kür ve dinlenme yerlerinde kalabilme için gereken dilekçeler
tedavi görülen yerden verilmeli ve onaylanması için kür veya dinlenmeye başlamadan önce Sağlık
Kurumuna gösterilmeli. Kalınan her gün için gelirinize bağlı, şu sıra 7,78* Euro’dan 18,90* Euro’ya
kadar bir ek ödeme yapılması gereklidir. GKK konutları dışında yapılan kürler için, dilekçe yoluyla
bir para yardımı verilebilir.

Diş tedavisi, takma diş ve çene kemiği düzeltmeleri
Diş tıbbı ile ilgili hizmetler, e-card’ı gösterme şartıyla sözleşmeli diş doktorları veya diş ambülansı
tarafından yapılır. Ücretsiz hizmetler şunlardır: koruyucu diş tedavisi (örneğin: dolgular, kök
tedavisi gibi) ve cerrahi diş tedavileri (örneğin: diş çekme, kök uçlarının ameliytla alınması gibi).
Özel istekler ve takma diş, çene kemiği düzeltmeleri v.s. gibi hizmetler söz konusu olursa,
masrafların bir kısmını hasta kendisi ödemelidir.

Genel Sağlık Kontrolü/Vorsorgeuntersuchung
Senede bir defa ücretsiz olan Genel Sağlık Kontrolü yaptırmanız mümkündür.

Psikoterapi
OÖGKK, psikoterapistteki tedavilerin masraflarına bir seans (60 dakikalık oturum) için 21,80* Euro
tutarında maddi yardımda bulunur. Gerekli olan: 2. Psikoterapi yapılmadan önce, tıbbi muayene
onayı.

Tatilde bakım
Geçici olarak ikamet edilen (örneğin: tatilde) başka bir eyalette, Avrupa Birliğinin üye ülkelerinde ve
sözleşmeli ülkeler olan Boşnak ve Hersek, Hırvat, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ve ayrıca
Türkiye’de de Sağlık Sigorta Koruması vardır.
Geçici olarak ikamet edilen bir yerde doktor yardımı gerekirse, e-card ile Avusturya sınırları içinde
Sosyal Sağlık Kurumunun/Gebietskrankenkasse sözleşmeli doktorlarına baş vurulabilir. Arka yüzü
Avrupa Sağlık Sigortası Kartı olarak biçimlendirilmiş olduğu için, Avrupa Birliğinin üye ülkelerinde
de e-card’ı göstermek gereklidir.
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Sözleşmeli ülkeler için Tatilde Hasta Bakımı Formlarını/ Urlaubsbetreuungsscheine ücretsiz olarak
OÖGKK’dan alabilirsiniz. Tatile gittiğiniz yerden Avusturya’ya geri getirme masrafları karşılanmaz.

* Bütün değerler 2016 yılı için geçerlidir ve yıllık uyarlamaya tabi tutulur!!

Sigorta hizmetlerimizle ilgili daha başka sorularınız var mı?
Bizi aşağidaki telefon numarasıyla arayınız:
05 78 07 -0
Bizi, tabii ki internette de bulabilirsiniz:
www.ooegkk.at

Dostça selamlar
OÖ GEBIETSKRANKENKASSE

Leistungen Werte 2016_Selbstversicherung in der KV §16 ASVG_Türkisch

