Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlayabilmeniz içindir.
Güncel fiyatları (Euro olarak) MUHAKKAK almanca yorumundan almanızı rica
ederiz.

Raporlu hastalık durumu (Krankenstand) konusunda
bilinmeye değer şeyler
Raporlu hastalık durumu – hastalık parası ile birlikte - sosyal sağlık sigortasının
sunduğu en önemli bir hizmettir. Her ikisi de, hastaların büyük maddi zararlar
yapmadan iyileşebilmelerini sağlar.

Koşul: Çalışma yetersizliği (Arbeitsunfähigkeit)
Çalışma yetersizliği
Raporlu hastalık durumu için doktor tarafından bir hastalığın ve bundan dolayı da çalışma
yetersizliğinin tesbit edilmesi şarttır. Her hastalık, otomatik olarak raporlu hastalık durumuna
yol açmaz. Ses telleri hastalandığında bir öğretmen harp dışı olurken, aynı hastalığa tutulan
bir teknik ressam belki çalışmaya devam edebilecektir.

Hastalık bildirisi (Krankmeldung)
Hastalığı bildirme ve OÖ.GKK’ya haber verme esas itibariyle tedavi eden doktorun görevidir.
Bu, genellikle ev doktorudur. Uzman doktorlar ve hastane ambülansları da hastalığa dair
bildiri yazabilirler. Seçilmiş doktor (Wahlarzt) tarafından yazılmış bir hastalık bildirisi tasdik
edilmesi için derhal OÖ.GKK’ya sunulmalı. Tedavi görmek için hastaneye yatırıldığınız veya
bir tedavi, dinlenme veya rehabilitasyon kuruluşunda kaldığınız zaman hastalık bildirisi
otomatikman yapılmış olur.
Önemli: Raporlu hastalık durumunu işverene bildirmekten hasta kendisi sorumludur. Esas
itibariyle raporlu hastalık durumu hemen firmaya bildirilmelidir.

Raporlu hastalık durumu başlangıcı
Raporlu hastalık durumu, prensip olarak doktorun çalışma yetersizliğini tesbit ettiği günden
itibaren başlar. Ancak çok önemli sebepler olduğu takdirde hastalık bildirisini bir gün önceki
iş günü tarihiyle yazmak mümkündür.

İyileşmeye öncelik
Haber verme zorunlulukları
Eğer hastalık
bir meslek hastalığı, bir iş kazası veya başka herhangi bir kazayla ilgili ise,
bir döğüşme sonucu ise veya
alkol veya uyuşturucu madde suiistimali sonucu ise,
hasta bunu tedavi eden doktora bildirme
mecburiyetindedir.
Raporlu hastalık durumu süresince hasta (hastalık bildirisinde verilmiş olan adreste )
OÖ.GKK için erişilir olmalıdır. Konut adresi ile ilgili her değişiklik hemen bildirilmelidir. Eyalet
dışında bir yerde kalmak istenildiği takdirde, önceden OÖ.GKK’nın onayı alınmalıdır.
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Raporlu hastalık durumunda davranış
Raporlu hastalık durumu süresince doktorun verdiği talimatlara uymak şarttır. Bilhassa yatak
istirahati ve doktor tarafından hastalık bildirisinde not edilen dışarıya çıkma saatlerine riayet
etme göz önünde bulundurulması gereken şeylerdir. Bunun ötesinde hastalığın iyileşmesine
engel olabilecek veya iyileşmeyi geciktirebilecek her şeyden („kaçak uğraşı“ gibi)
sakınılmalıdır. Bu kurallara aykırı davranıldığı zaman, ödenen hastalık parasının
durdurulmasına kadar erişebilecek olan zorlama tedbirleri öngörülür.

Denetleme emri
Başhekim ve hasta denetlemesi
Hastaları denetlemek ve onları muayene için başhekime çağırmak, OÖ.GKK’nın yasal
vazifesidir. Ayrıca bu sayede suiistimal etme de önlenmiş olur. Hastalar, hastayı ziyarete
gelenleri içeriye almak, onlara gerekli bilgileri vermek ve başhekimi ziyaret etme emrini
yerine getirmek mecburiyetindedirler. Sağlık durumu ile ilgili sebeplerden dolayı başhekimle
kararlaştırılmış olan termin tutulamazsa, tedavi eden doktor tarafından uygun bir tasdik
belgesi verilmesi gereklidir. İnandırıcı bir sebep olmadan başhekim tarafından yapılması
gereken denetleme imkanını kaçıranlar, ödenen paranın kesilmesi veya hastalık parasının
durdurulması gibi her türlü cezayı hesaba katmalıdırlar.
OÖ.GKK hastaların sadece az bir kısmını başhekim denetlemesine çağırır. Raporlu hastalık
durumu gerekliliği ve süresi, normal durumlarda tedavi eden doktor tarafından incelenir. Bu
arada hasta iyileşti diye bildirilirse (Gesundmeldung), tabii ki başhekimin çağırısı
hükümsüzdür.

Doktor onaylaması gerekli
Raporlu hastalık durumu süresi
Çalışma yeteneği olmadığı ve bu sebepten dolayı da doktor tedavisi gördüğü müddetçe,
hastanın raporlu hastalık durumu devam eder. Hasta kendi kendine – ve yeniden doktora
gitmeden – raporlu hastalık durumu süresini „uzatırsa“, sorunlar oluşabilir. Bu tabii ki, tedavi
eden doktor tarafından olasılı bir hastalık süresi bildirilmemiş ve hasta gerektiğinden uzun bir
zaman raporlu hastalık durumunda kalmışsa da geçerlidir. Bariz olmayan durumlarda,
hastanın raporlu hastalık durumu süresi boyunca hakikaten doktor tedavisinde bulunduğunu
kanıtlayan bir doktor onaylaması ile ispatlanmalıdır.

Hastalık parası (Krankengeld)
Firmaların parasal hizmetleri hastalık durumunda farklı düzenlenir. Uzun zaman süren
raporlu hastalık durumlarında ödenmesine devam edilen maaş kesilebilir. Hastalık parasını
ödemeyi o zaman OÖ.GKK üstüne alır. Hal ve şartlara göre hastalık parası evvelki net gelirin
yüzde 80 inden fazla tutabilir. (Daha ayrıntılı bilgileri özel bir danışmanda bulabilirsiniz).

İyileşme bildirisi (Gesundmeldung)
Genel olarak tedavi eden doktor hastanın iyileştiğini bildirmekten sorumludur. Belirli
koşullarda hastalar kendileri iyileştiklerini bildirebilirler – mesela internette www.ooegkk.at ile.
Tedavi veya dinlenme yurtlarında kalan hastaların taburcu edildikleri gün raporlu hastalık
durumu otomatik olarak sona erer.

Raporlu hastalık durumu belgesi (Krankenstandsbescheinigung)
Raporlu hastalık durumları işverene raporlu hastalık durumu belgesi gösterilerek
ispatlanmalıdır. Böyle bir belgenin düzenlenmesi ve gönderilmesi internetten de önerilebilir.

Enformasyonlar
Telefon: 05 78 07 – 0
Internet: www.ooegkk.at
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