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Semt Sağlık Merkezleri
Semt sağlık merkezi nedir?
Bir semt sağlık merkezinde aşağıda belirtilen çeşitli sağlık
hizmeti sunucuları iş birliği yaparak çalışırlar:
- aile hekimi
- hemşire
- fizyoterapist
- sosyal hizmet görevlisi
- sağlık promotörü

fizyoterapist
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sosyal hizmet
görevlisi

Semt sağlık merkezi kimlere hizmet verir?
Sağlık merkezimiz, faaliyet gösterdiğimiz bölge sınırları içinde ikamet
eden herkese hizmet sunar.
Hangi semt sağlık merkezine hasta olarak başvurabilirsiniz?
- Herhangi bir semt sağlık merkezinin resepsiyon görevlisine sorun.
- www.gentsewijkgezondheidscentra.be adlı internet sitesine bakın.

hemşire

aile
hekimi
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‘t Vlot Semt Sağlık Merkezi’nde
kimler çalışır?
Aile Hekimi

Sağlığınızla ilgili sorunlarınızda size yardımcı olur.

Hemşire

Kan alır, yara bakımı yapar ve aşı yapar.

Fizyoterapist

Hareket sorunlarınızda ya da ağrılarınızda size yardımcı olur.

Sosyal Hizmet Görevlisi

İdari işler, para, barınma, çalışma, boş zaman … gibi konularla
ilgili sorunlarınıza çözüm bulmada size yardımcı olur.

Sağlık Promotörü

Hastalar ve mahalle sakinleri için sağlık ve refahla ilgili projeler
ve etkinlikler düzenler.

5

‘t Vlot Semt Sağlığı Merkezi tarafından
sunulan yardımın maliyeti nedir?
Ücretsiz
- Eğer bir semt sağlık merkezine kayıtlıysanız.
- Ücretsiz yardım almak için aile hekimi, fizyoterapist veya hemşire
tarafından sunulan tüm bakım hizmetleri için ‘t Vlot Semt Sağlık
Merkezi’ne gelmek zorundasınız.
Sağlık sigortası, kayıtlı hasta sayısına göre semt sağlık merkezine ödeme
yapar. Sağlık sigortanız (henüz) yok mu? Yine de gelebilirsiniz. Birlikte bir
çözüm ararız.

Ücretli
- Semt Sağlık Merkezi dışında başka bir aile hekimi, fizyoterapist veya
hemşireden yardım alırsanız
Sağlık sigortası ve semt sağlık merkezi muayene ücretini geri ödemez.
- Saat 19.00’dan sonra, hafta sonlarında veya resmî tatillerde
1. Nöbetçi hekimi arayarak randevu alın (telefon numarası: 1733).
2. Muayenede ücretin size düşen bölümünü (hastaya düşen küçük
katkı payı) nöbetçi hekime ödersiniz.
- Tatil için Belçika’da bulunuyorsanız
1. Çevrenizdeki bir aile hekiminden randevu alın.
2. Muayene ücretini aile hekimine ödeyin.
3. Sonra ‘sunulan hizmetin faturasını’ semt sağlık merkezine getirin.
Ücreti size geri öderiz.
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- Tatil için Belçika dışında bulunuyorsanız
1. Çevrenizdeki bir aile hekiminden randevu alın.
2. Muayene ücretini aile hekimine ödeyin.
3. Sonra ‘sunulan hizmetin faturasını’ sağlık sigortanıza verin.
Sağlık sigortası ücreti size geri öder.
- Uzman muayenesi veya hastanede yatma
1. Masrafları muayenede ya da sonrasında size gönderilen
faturayla ödersiniz.
2. Sağlık sigortanız daha sonra bu ücreti size geri öder.
- Tahlil yaptırma (Örneğin: Kan tahlili yaptırdınız)
Ücretini muayeneden sonra size gönderilen faturayla ödersiniz.
- Tıbbi gereçleri/malzemeleri uzun süre kullanmanız halinde
(örneğin uzun süreli yara bakımı için), bu gereçlerin masraflarını
kendiniz ödersiniz.
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‘t Vlot Semt Sağlık Merkezi’ne Kayıt
Yaptırma veya Sildirme
Nasıl kayıt yaptırabilirim?
Bölgemizde yaşıyorsanız kayıt olabilirsiniz.
Merkezimize www.wgctvlot.be adlı site üzerinden online
olarak da kayıt yaptırabilirsiniz
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Bir randevu alın:
09 277 99 11
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Randevuya gelirken yanınıza
almanız gerekenler nelerdir?
- Kimlik kartınız ve şifresi
veya tıbbi kart
- 12 yaşından küçük çocuklar:
Kids-ID veya isi+ kart
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Merkezimiz hakkında daha
detaylı bilgilendirilirsiniz.
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Bir sözleşme imzalarsınız:
- Bir aile hekimi, fizyoterapist veya
hemşire tarafından sunulan tüm
bakım hizmetlerini merkezimizde
almak için geçerli olan
- tüm şartları kabul ettiğinize dair.

Kaydımı nasıl sildirebilirim?
1. Semt Sağlık Merkezimize gelin ve kaydınızı sildirmek için imza atın.
2. Kaydınızın silinmesi için sağlık sigortası yaklaşık 1 aylık bir süreye
ihtiyaç duyar. Bu bir ay içinde de semt sağlık merkezimize gelmeye
devam ederseniz.
3. Bir ay sonra kaydınız silinir. Artık Semt Sağlık Merkezimiz dışında
başka bir aile hekimi, fizyoterapist veya hemşireye başvurabilirsiniz.
Muayene ücretlerinizi sağlık sigortanız geri öder.

+- 1 ay
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Randevu nasıl alınır?
Biz sadece randevuyla çalışıyoruz ve çalışma saatlerimiz pazartesiden
cumaya kadar 08.00 ile 19.00 saatleri arasıdır.
1

Her zaman önceden randevu
alın
- Randevunuzu telefonla
09 277 99 11, veya resepsiyona
başvurarak, mümkünse öğleden
önce, alabilirsiniz.
- Eğer 2 kişi için randevu
alıyorsanız bunu resepsiyon
görevlisine bildirin öyle ki sizin
için yeterli zaman ayırabilelim.
- Eğer semt sağlık merkezimize
gelemiyorsanız, lütfen saat
10’den önce telefon edin.
Bu durumda biz evinize geliriz.
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Randevunuza tam zamanında
gelin ve gelince önce resepsiyona
uğrayın.

Hastaneden taburcu olduktan sonra ne olur?

ZIEKENHUIS

Belli bir süre hastanede yatmak zorunda kaldınız ve sonrasında
bir hemşire veya fizyoterapist yardımına ihtiyacınız varsa: ?

1

Mümkün olan en kısa sürede
semt sağlık merkeziyle
iletişime geçin.

2

Biz ihtiyaç duyduğunuz
bakımı başlatırız.

DIKKAT:
Sağlık sigortası, semt sağlık merkezimizde çalışmayan hemşirelere
veya fizyoterapistlere ödediğiniz masrafları geri ödemez.
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Kurallar
1. Randevunuza tam zamanında gelin. Geç mi kaldınız? O zaman yeni
bir randevu almanız gerekebilir.
2. Eğer gelemiyorsanız mümkün olan en kısa sürede bize bildirin.
3. Bazen sizden önceki randevu planlanandan daha uzun sürebilir ve
biraz daha uzun beklemeniz gerekebilir. Tüm sağlık hizmeti sunucularımız herkesi randevu zamanında görebilmek için ellerinden geleni
yapıyorlar.
4. Tercüman istiyorsanız randevu sırasında bunu danışmaya bildirin veya
yanınızda birini getirin.
5. Aile hekimine danışarak, sık sık kullandığınız ilaçların reçetelerini
telefonla yazdırabilirsiniz. Lütfen reçeteye ihtiyacınız olmadan 2 gün
önce telefon edin.
6. Bir hemşire veya fizyoterapistten yardım almanız için bir hekimin
veya uzmanın reçetesi gerekir. Evden çıkamayacak durumdaysanız
hemşireler ve fizyoterapistler evinize gelirler.

Kişisel Bilgileriniz
- Yeni bir telefon numarası aldınız mı?
- Aile durumunuzda değişiklik oldu mu?
- Taşındınız mı?
En kısa sürede resepsiyon görevlisiyle iletişime geçin. Yeni ikamet adresiniz
bizim faaliyet bölgemizin sınırları dışında kalıyorsa kaydınızı sildirmek
zorundasınız.
Yeni mahallenizdeki semt sağlık merkezine kaydolabilirsiniz. Resepsiyon
görevlisi size yardımcı olabilir.

13

Özel Yaşamınızın Gizliliği
- Merkezimizde çalışanlarla paylaşılan bir elektronik tıbbi dosya
ile çalışıyoruz. Semt sağlık merkezimizin bütün sağlık hizmeti
sunucuları sizin dosyanıza bakabilir.
- Semt sağlık merkezinin tüm çalışanları meslek sırrı saklama
yükümlülüğüne tabidirler. Semt sağlık merkezi dışındaki kişilerle
kişisel bilgilerinizi paylaşmamız yasaktır.
- Kayıt sırasında kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuza dair
bilgilendirilirsiniz.

Şikâyet veya Öneri
- Aldığınız hizmetten memnun değilseniz?
•

Şu adrese bir e-posta gönderin info@wgctvlot.be

- Bir öneriniz var mı?
•
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Şu adrese bir e-posta gönderin info@wgctvlot.be
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‘t Vlot Semt Sağlık Merkezi
Bizi New Orleansstraat, 9000 Gent te bulabilirsiniz.

ULAŞABILIRLIK

6 numaralı otobüse binin ve Glasgowstraat durağında inin. Victor Carpentier okuluna
kadar yürüyün ve sonra sağa dönün. Sokağın sonunda merkezimizi bulacaksınız.
RANDEVU ALMAK

Hafta için hergün saat 08.00 ve 19.00 arasi 09 277 99 11 den arayabilirsiniz.
Aile hekimlerimiz, fizyoterapistlerimizin ve hemşirelerimizin saatlerini
www.wgctvlot.be den bakabilirsiniz.

Facebook’umuza göz atın https://www.facebook.com/wgctvlot

