Hasta hakları
nelerdir?
- Sunulan sağlık hizmetinde faydalanma
- Bilgilendirilme ve durumu hakkında bilgi isteme
- Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve
değiştirme
- Muayene sırasında, sağlık bilgilerinin üçüncü
kişilerle paylaşılmasında ve hizmetlerden
yararlanma kapsamındaki diğer işlemleri
sırasında mahremiyet
- Sağlık hizmetlerinden yararlanmada rıza
bildirme
- Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma
- Dini vecibelerini yerine getirebilme
- Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma
- Şikâyet ve dava açma hakkı
- Hastaneye olan borcundan dolayı rehin
tutulmama

Hastanın
sorumlulukları nelerdir?
- Randevu tarih ve saatine uyma, değişiklikleri
ilgili birime bildirme
- Personele sözlü ve ﬁziki saldırıya yönelik
davranışlarda bulunmama
- Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural
ve uygulamalarına uygun davranma, katılımcı bir
yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası
olduğu bilinciyle hareket etme
- Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları,
gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer
varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili
bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru
olarak aktarma
- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole
gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri
bildirimlerde bulunma
- İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile
diğer hastaların ve personelin haklarına saygı
gösterme
- Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya
sorun yaşadığında hasta iletişim birimine
başvurma
https://hastahaklari.saglik.gov.tr/

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق
اﳌﺮﻳﺾ؟
، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﻖ اﳌﺮﻳﺾ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص.وﺿﻌﻪ وإﻋﻼﻣﻪ
 ﺣﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻐﻴري اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،واﳌﻮﻇﻔني
 ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻻﺧﺮى ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴّﺔ و اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ أﺛﻨﺎء
. اﻟﻔﺤﺺ
، ﺣﻖ اﻟﺮﴇ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ، ﺣﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ، ﺣﻖ أداء اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺰاﺋﺮ او اﳌﺮاﻓﻖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى ورﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ رﻫﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ-

ﻣﺎ ﻫﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺮﻳﺾ؟
 اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻨﺪ، ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد،ﺗﻐﻴري اﳌﻮﻋﺪ
 اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﴫف اﻟﻌﺪواين اﻟﺠﺴﺪي وﴏف،اﻻﻗﻮال اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﻮﻇﻒ
 اﻟﺘﴫف ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت وﴍوطاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ،اﻟﻴﻬﺎ
،اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
 اﻻدﻻء مبﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﻜﺎوى واﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك،واﳌﻌﺎﻟﺠﺎت واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أي أدوﻳﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻳﺮﺟﻰ اﻋﻼم اﳌﺆﺳﺴﺔ
،ﺑﺄﻗﴡ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ وﺑﺪون أي ﻧﻘﺼﺎن
 اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺮدود واﻻﻋﻼم ﻋﻦ وﺿﻊاﳌﻌﺎﻟﺠﺔ واﳌﺠﻲء ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
،ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ
 اﻟﺮﺟﺎء اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻇﻔني واﳌﺮﴇ اﻻﺧﺮﻳﻦواﳌﺮﴇ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
،اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﱃ ﻗﺴﻢ اﺗﺼﺎﻻتاﳌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ او ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎده اﻧﻪ
.ﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮﻗﻪ
:اﻟﻌﻨﻮان ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﺖ
https://hastahaklari.saglik.gov.tr/
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Geçici koruma kimliğine sahip
kişilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm
kurumlarda sunulan sağlık
hizmetlerinden ücretsiz yararlanma
hakkı vardır. Bu kişiler, kayıtlı
oldukları şehirdeki devlet
hastanelerine randevu alarak
gidebilir.

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌني

ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻓريﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة
 ميﻜﻦ ﻟﻬﺆﻻء اﻻﺷﺨﺎص ان ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﻴني ﻣﻮﻋﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﻠني ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺬﻫﺎب اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
.اﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

Kayıtsız veya sadece
ön kaydı olan kişilerin
sağlık hizmetlerine erişimi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce henüz kayıt
işlemleri tamamlanarak kendisine kimlik
verilmemiş kişiler ve geçici kimlik belgesi olup da
SGK provizyonu alınamayanlar, sadece acil sağlık
hizmetleri ve halk sağlığını tehlikeye
düşürebilecek bulaşıcı ya da salgın hastalık
durumlarında birinci basamak sağlık
hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler.
Çocuklara yönelik koruyucu sağlık faaliyetleri
kapsamında ise gerekli aşıların yapılması ilk
basamak sağlık hizmetleri kapsamındadır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ:
Birinci basamak sağlık kuruluşları olarak
nitelendirilen kuruluşlarda ilk kademe tanı, tedavi
ve rehabilitasyon hizmetlerinden
yararlanabilirsiniz. Göçmen sağlığı merkezleri, aile
sağlığı merkezleri, ana-çocuk sağlığı ve aile
planlaması merkezi ve verem savaş dispanserleri
birinci basamak sağlık kuruluşu olarak kabul edilir.
Bu kurumlar aracılığıyla ayrıca şu hizmetlere
ulaşabilirsiniz:
● Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve
aşılama hizmetler
● Bebek, çocuk ve ergenlere sağlanan hizmetler
● Kadın ve üreme sağlığı ile ilgili hizmetler
Göçmen Sağlığı Merkezleri’nden acil durumlarda,
bulaşıcı ve salgın hastalık durumlarında, kimlik
ibrazı şartı aranmadan hizmet alınabilir. Kimlik
ibrazı müdahale sonrasında da yapılabilir.
Merkezlerde Arapça bilen personel mevcuttur.
Tedavi ve ilaçlar ücretsiz sağlanır. Randevu
alınması gerekmez.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK
HİZMETLERİ:
Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet
hastaneleri ve dal hastaneleri ikinci basamak
sağlık kuruluşlarıdır ve sevk şartı aranmaksızın
randevuyla başvurabilirsiniz.

ﺣﺼﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻐري ﻣﺴﺠﻠني
او اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻوﱄ
ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ
ان اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﰲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة ومل ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ اﻟﻬﻮﻳﺔ
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ميﺘﻠﻜﻮن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻟﻜﻦ
مل ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛام ميﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ا,اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻟﺼﺤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎل اﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ا
ﳌﻌﺪﻳﺔ او ﰲ ﺣﺎل اﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ.اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﺘﴩ وﺗﻬﺪد ﺻﺤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺣامﻳﺔ اﻻﻃﻔﺎل ﺗُﻌ ّﺪ ﻣﻦ ﺑني اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺈ ّن
إمتﺎم اﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﻳﺘﺄﻃّﺮ ﺿﻤﻦ أوﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت
.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

:ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻻوﻟﻴﺔ

ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﻌﻼج
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ
 ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻣﺮاﻛﺰ.ﺻﺤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ
 اﻟﻄﻔﻞ و ﻣﺮاﻛﺰ- ﺻﺤﺔ اﻷﴎة وﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﺔ اﻷم
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة وﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻞ ﻛﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
.اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
:ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
● ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ
.اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ
 اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر،● اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ
.واﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻋﻤﺮ اﳌﺮاﻫﻘﺔ
.● ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮأة واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ميﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺪون اﻻﺷﱰاط ﻣﻦ اﺟﻞ اﺑﺮاز
اﻟﻬﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻛﺎﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ
. ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء اﳌﺪاﺧﻠﺔ.واﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ.ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻇﻔني ﻳﺠﻴﺪون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻻ ﻳﺸﱰط ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ.اﻟﻌﻼج و ﺗﻮﻓري اﻻدوﻳﺔ ﻣ ّﺠﺎﻧﺎ
. ﻣﻦ اﺟﻞ اﳌﻮﻋﺪ

:ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ

اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗ ﱡﻌ ّﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
دراﺳﺎت و ﺑﺤﺚ و اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜّﺎين ﺣﻴﺚ ميﻜﻨﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
. ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ دون اﺷﱰاط اﻹ ﺣﺎﻟﺔ

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite
hastaneleri ise üçüncü basamak kuruluşlardır.
Bu kurumlarda genel muayene, kapsamlı sağlık
hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri verilmektedir.
Üniversite sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerine de tıpkı diğer hastanelere olduğu
gibi doğrudan başvuru yapabilirsiniz. Özel
hastanelerde ise acil sağlık hizmetleri ve kamu
hastanelerinden sevk edilme haricinde, ancak
ücret karşılığı tedavi olabilirsiniz.

İlaç ve Tıbbi Cihazlar
● Yalnızca doktor reçetesinde yer alan ve Sağlık
Uygulama Tebliğ kapsamındaki ilaçları anlaşmalı
eczanelerden ücretsiz olarak alabilirsiniz.
● Sağlık Uygulama Tebliğ ve 5510 sayılı kanun
uyarınca vatandaş olmayanların faydalanabileceği
tıbbi cihazları ücretsiz edinebilirsiniz.

Engelli Durum
Bildirim Raporu
● Engelli bireylerin devletin sağladığı bazı hizmet ve
sosyal yardımlardan faydalanabilmesi için gereklidir.
● Raporu temin için, yetkili sağlık kuruluşlarına
belgelerinizle başvurmalısınız.
● Kimlik sahibi olan kişilerden başvuru ücreti alınmaz.
● %50 ve üzeri ağır engelli raporunuz varsa
Kızılay’dan Sosyal Uyum Yardımı kapsamında
engelli yardımı alabilirsiniz.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
- Kimlik belgesi ve fotokopisi,
- Yönlendirme yazısı veya kişisel başvuru dilekçesi,
- Son 6 ay içinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf

Muayene Randevusu
Nasıl Alınır? (Alo 182)
- 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına
sahip olmak gerekir.
- 182 no’lu telefon numarası aranarak randevu
alınır. Randevu almak istenen hastane ve bölüm
(poliklinik) bilgisi belirtilir; doktor seçme hakkı vardır.

أﻣﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت و اﳌﺸﺎﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 ﺗﻘﺪم.ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ
 ﺧﺪﻣﺎت،ﻫﺬه اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺎم
.اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻲ
.و اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻣﺒﺎﴍة متﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
، و اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﻌﻼج ﻓﻘﻂ
.ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺪواء و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ
● ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪواء ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻃﺎر ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﻮﻓﺮ
. اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ
 و ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻲ5510 ● وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺷﺨﺎص ﻏري اﻟﺤﺎﻣﻠني ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ميﻜﻨﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ،
.اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ
و اﻹﻋﺎﻗﺔ
● ﻣﻦ اﻟﴬوري ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺎﻗني ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
. اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
● ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻊ
. اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
● اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻠﺬﻳﻦ ميﺘﻠﻜﻮن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ
. رﺳﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 او اﻛرث50 ● اذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮاﻟﻌﺠﺰ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﺎﻗني ﻣﻦ اﻟﻬﻼل
. اﻷﺣﻤﺮ ﰲ اﻃﺎر اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
: اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄّﻠﺐ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ و ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ او ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﺨﴢ اﻷﺷﻬﺮ اﻻﺧﻳﺮة6  ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﰲ5 -

ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ
(182 اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ؟ )أﻟﻮ

99  ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻣﺘﻼك اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﻳﺘﻢ. ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ182 -  ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺮاد اﻟﺬﻫﺎب اﻟﻴﻪ و اﺳﻢ اﻟﻘﺴﻢ
و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت (اﻟﻌﻴﺎدة)؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر
. اﻟﻄﺒﻴﺐ

Tercüme desteği
nasıl alınabilir?

ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰﺟﻤﺔ؟

Hizmet alacağınız sağlık kuruluşuna
gittiğinizde, öncelikle danışma birimine
uğrayarak tercüman olup olmadığını teyit
ediniz. Arapça bilen personelin bulunmaması
durumunda aşağıdaki numaralardan tercüme
hizmeti alabilirsiniz:

ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ا
ﻟﺨﺪﻣﺎت؛ ﻳﺮﺟﻰ اوﻻ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت وا
 ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮا.ﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﱰﺟﻢ ام ﻻ
ﺟﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷرﻗﺎم
: اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ادﻧﺎه ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰﺟﻤﺔ

+90 850 288 38 38 (Sağlık Bakanlığı
Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık
ve Çağrı Merkezi)

 )وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ+٩ ٠٥٨ ٨٨٢ ٨٣ ٨٣
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺮﴇ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﳌﻜﺎﳌﺎت ا
(ﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ

ÖNEMLİ NOT: Kimi hastanelerde Arapça bilen
hekimlerin hizmet verdiği poliklinikler
bulunabilmektedir. 182 no’lu hattan muayene
randevusu alınırken o hastanede ve ilgili
bölümde Arapça bilen hekimlerin bulunup
bulunmadığı bilgisi sorulabilir.

Dilek, talepler ve hasta
haklarıyla ilgili konular için
nereye başvurulabilir?
● Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (Alo 184)
Sağlık hizmetlerinin işleyişine yönelik bilgi
alabilmek, sağlık sistemine yönelik talep ve
eleştirilerde bulunabilmek, sağlık hizmeti alırken
hizmetin herhangi bir aşamasında yaşadığınız
sorunları iletebilmek için Sağlık Bakanlığı iletişim
hattı olan 184 no’lu telefonu arayabilirsiniz.
● Hasta Hakları Birimi:
Hastane içindeki hasta hakları birimi,
hizmetlere erişimde yaşanan zorluklar ya da
ihlallerle ilgili şikâyetleri kabul eder. İnternet
üzerinden ulaşılan ve Türkçe dilinde hizmet
veren https://hastahaklari.saglik.gov.tr/
adresinden de görüş ve şikâyet bildiriminde
bulunabilirsiniz.
● Hastanelerde görev yapan Sosyal Hizmet
Uzmanları
Hastanelerde hassas vakalarda
başvurulabilecek sosyal hizmet uzmanları
görev yapmaktadır.

 ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت:ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ
. ﻋﻴﺎدات ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻃﺒﺎء ﻳﺠﻴﺪون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﻄﻠﺐ اﳌﻮﻋﺪ ميﻜﻦ١٨٢ اﺛﻨﺎء اﻻﺗ ّﺼﺎل ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻓﻴام إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ و اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺮاد اﻟﺬﻫﺎب اﻟﻴﻪ

اﻳﻦ ميﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق
اﳌﺮﴇ واﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻤﻨﻴﺎت؟
(١٨٤ ● ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ )أﻟﻮ

ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
 ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص آﻟﻴﺔ١٨٤
 اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ واﻟﺸﻜﺎوى،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ
 اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻠّﺘﻲ،ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺤﺔ
ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻜﻢ ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
. اﻟﺼﺤﻴﺔ
ّ

:● ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﳌﺮﻳﺾ

ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﳌﺮﻳﺾ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻟﻠﺸﻜﺎوي اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠّﺘﻲ
ميﻜﻨﻜﻢ أﻳﻀﺎ اﻻدﻻء. ﺗﱡﻮاﺟﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﺣﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
 اﻟﻠّﺬي ﻳﻘﺪّمhttps://hastahaklari.saglik.gov.tr/
.اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ

● اﳌﻮﻇﻔني اﻟﺨﱪاء ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
:اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻮﻇﻔني ﺧﱪاء ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ميﻜﻦ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ

