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SAGLIK 

 

 

SAGLIK HIZMETLERINE ERISIM 

Cenevre'ye henüz yeni geldiniz ve Hospice général’den yararlanıyorsunuz. Saglik hizmetlerinden 

nasil faydalanabilirim mi diyorsunuz?  

Bu belge size bu konu ile ilgili bilgiler sunmaktadir. 

 İltica saglik ağı 

 İltica sağlık agi nasıl çalışır? 

 Acil bir durumda ne yapmalı? 

 Çocuğunuz hastalanırsa ne yapmalı? 

 İlaç nasıl temin edilir? 

 Diş tedavisinden nasıl faydalanılır? 

 Saglik harcamalarınız nedir? 

 Kaza durumunda ne olur? 
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Iltica saglik agi  

İsviçre'de sağlık sigortası zorunludur ve Swiss Risk&Care ile sigortalısınız. 

Sosyal asistaniniz, Genevre’ye varisinizda size bir belge verdi. Bu belge ile saglik hizmetlerinden 

yararlanabilirsin. 

Sağlık hizmetleriniz , Göçmen Sağlığı Programı'nın (MSP) takibini içeren bir sağlık ağı çerçevesinde 

sizi, ilk atanacak doktora ve Pharmasile ağına yönlendirir. 

Göçmen Sağlığı Programından (MHP) bir hemşire size rehberlik edecek ve doktorunuzun adını 

verecektir (ilk irtibat kurulacak olan doktorun). 

Herhangi bir fiziksel, psikolojik veya zihinsel sağlık sorunu olmasi durumnda, hemşire veya 

doktorla görüsebilirsiniz. 

İltica saglik ağı nasıl çalışır?  

Yetişkinler için: 

İlk önce size tahsis edilen ilk atanan doktorunuz ile görüsmelisiniz. Ihtiyaç halinde, size 

durumunuz ile ilgili bilgi raporu vererek bir uzmanla iletişime geçecektir. 

Hiçbir durumda, bir jinekolog veya göz doktoru haricinde, basvuru doktorunuzun degerlendirme 

görüşü olmadan bir uzmana danışmamalısınız. 

Çocuklar için: 

Tercih edeceginiz bir çocuk doktorunda (özel çocuk doktoru, çocuk hastanesi veya Gençlik Sağlığı 

Programı) muayene olabilirsiniz. 

Saglik hizmetlerinden faydalanmak için göstermeniz gereken belgeler: 

 Oturum belgenizi (N,F,B) veya acil yardimlar için hareket tarihli belgeyi 

 Sağlık sigortası kartını (İsviçre Risk & Care) veya Genevre’ye varisinizda size verilen geçici 

saglik belgesini 

Kayıp ya da hırsızlık durumunda, sizinle ilgilenen kişiyle (sosyal hizmet uzmanı ya da mali ve idari 
yönetici) temasa geçmelisiniz. 
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Acil bir durumda nasıl tedavi olunabilir?  

Toplu bir konaklama merkezinde: 

 Göçmen Sağlığı Programında ki hemsirenizle irtibata geçebilir veya ilk atanan 

doktorunuza gidebilirsiniz. 

 Bekleyemeyecek kadar acil ise : sizi yönlendirmesi için saha ekibi ile irtibata geçmelisiniz 

Evinizde bu tür bir acil durumda: 

 Göçmen Sağlığı Programına başvurabilir veya  size atanan doktorunuza basvurabilirsiniz. 

Hiç kimse yok ve acil bir durumsa (beklenmemeli): 

 Toplu tasima ile HUG'un (Genevre üniversitesi hastaneleri) acil servislerine gidin (veya 

geceleyin taksiyle ulasabilirsiniz) (Taksiciden makbuz isteyin lütfen!) 

 Yalnizca hayati tehlike durumunda 144 numarasını arayın.. 

Dikkat ! Ambulans, ancak agir vakalarda çagirilmali. Kötüye kullanım durumunda, size ceza 
yazilabilir. 

Cocuğum hastalandiginda ne yapmaliyim  ? 

Bir hemsire veya size tavsiye edilen çocuk doktoruyla irtibata geçebilirsiniz. 

Eger bir acil durum ise : sizi yönlendirmesi için saha ekibi ile iletisime geçmelisiniz. Çocuklar, cocuk 
acile sevk edilirler. 

(14 dile çevrilmiş) "Çocuğunuzun sağlığı"  broşürü, çocuğunuza iyi bakabilmeniz için gerekli 

tavsiye ve bilgiler verir. 

Uygulamalar: 

 App Mon enfant est malade (Çocuğum hasta) uygulamasi hasta veya yarali 
çocuğunuza tedavi amaçli tavsiyelerde bulunur. 

 
 App : Infokids uygulamasi, çocugunuzun sagligi ile ilgili danisma gerektiginde, 

çocuk aciller içindir  

Acil durumda önemli adresler : 

Cocuk hastanesi 

Rue Willy Donzé 6 

1205 Genève 

https://www.hug-ge.ch/application-mobile/mon-enfant-est-malade
https://www.hug-ge.ch/application-mobile/infokids
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Ilaçlari nasil temin edilirim ? 

Ilaçlari temin etmek için : 

 Bir saglik reçetesi olmali (ilaçların karsilanip karsilanmadigini, doktorunuza sorarak emin 
olun). 
 

 Sadece Pharmasile listesindeki bir eczaneye gidin (kendi sosyal hizmet uzmanınız 
tarafindan size gönderilen listede mevcut) ve her zaman aynı eczaneye gidilmeli 
 

 Sağlık sigortası kartınızı veya bu arada, Genevre’ye varisinizda kabulde size verilen geçici 
saglik belgesini ve oturum belgenizi ibraz etmelisiniz (N, F, B veya acil yardım için hareket 
izin belgesini). 

 
Dikkat: Doktor tarafından reçeteye yazilmayan tüm ilaçların ücretini kendiniz karsilamak 
zorundasiniz. 

Dis tedavisinden nasil yararlanabilirim ? 

Diş tedavisinden faydalanmak için, Hospice tarafından verilen bir diş garantisi belgesine ihtiyacınız 
vardır. 

Ödememiz gereken ücretler nedir  ? 

Saglik masraflari Hospice tarafından takip edilir. Saglik ile ilgili bir fatura aldiginizda, bunu 
ödemeyin ve derhal sosyal hizmetler uzmaniniza ulastirin. 

Belirlenmis bir randevuya gelmeme durumunda: 50. - Chf tutarında bir ceza size fatura edilir. 

Lütfen dikkat : randevuya gidememe durumunda, cezadan kaçınmak için, ilgilileri 24 saat önceden 
bilgilendirmeniz gerekmektedir. 

Kaza durumunda ne olur ?  

Bir kaza durumunda masraflariniz, saglik sigortaniz tarafindan karsilanir, ancak sigortanızin 
masrafları karşılayabilmesi için bir kaza raporu tutanagi doldurmalisiniz. 

Eger çalisan birisi iseniz, çalistiginiz yerin, kaza sigortası, tedavi masraflarınızi karşılayacaktır. 

Her halukarda, sigortanız için kaza beyanı anketini hızlı bir şekilde doldurmanız önemlidir. 


