Hastahane seçimi
Hastahane seçme özgürlüğü
Danimarka’da istediğiniz hastaneyi seçebilirsiniz. Bunun manası ülke sınırlari içinde bütün
devlet hastahanelerinden ve bazı özel hastahanelerden tedaviniz için faydalanabilirsiniz
Eğer bu imkandan faydalanmak istiyorsanız, sevkedildiğiniz bölümle bağlantıya geçiniz.
Oradaki personel sizi yönlendirecektir ve tıbbi kayıtlarınızın istediğiniz hastahaneye
gönderilmesini sağlayacaktır.
Eğer başka bir hastahanede tedavinizin sürmesini istiyorsanız, ön incelemelerden önce bu
isteğinizi bildirmenizde fayda vardır. Çünkü seçtiğiniz yeni hastahanede bu ön incelemeleri
belki kendisi yapmak isteyecektir.
Eğer acil olarak doktor sevki olmadan hastahaneye kaldırıldıysanız, ambulans sizi en yakın
hastahaneye götürecektir. Hastahanedeki tedavinizden sonra başka bir devlet hastahanesine
gitmeyi seçebilirsiniz. Bu durumda ulaş m masrafları size aittir.
Genişletilmiş hastahane seçimi özgürlüğü
Genişletilmiş hastahane seçimi özgürlüğünün manası, bütün hastalar, eğer hastalıklarının
teşhisi ve tedavisi devlet hastanesinde 1 aydan önce gerçekleşmez ise, hastalık teşhisi ve
tedavisi için özel bir hastaneye gitme hakkına sahiptirler. Üç şart yerine getirilmelidir:
•
•
•

Devlet hastanesine sevkedilmiş olmanız gereklidir.
Özel hastanenin, bölge devlet hastanesinden daha çabuk tedaviye başlayabilmesi
gereklidir.
Özel hastane ve bölgenin anlaşmalı olduğu bir hastane olmalıdır.

Genişletilmiş hastane seçme imkanından eğer ameliyat zamanınız değişir veya iptal olursa da
faydalanabilirsiniz. Hastane size yeni bir tarih sunarsa ki bu tarih önceki tarihten önce veya o
güne yakın bile olsa bu imkandan faydalanabilirsiniz.
Size hastaneden gelecek mektubun içinde hastane seçme özgürlüğü ve genişletilmiş hastane
seçimi imkanları hakkında bilgi yer alacaktır. Patient kontor’a başvurarak genişletilmiş hastane
seçimi imkanından faydalanabilirsiniz.
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Region Midtjylland

Hangi durumlarda genişletilmiş hastahane seçim özgürlüğü kullanılamaz?
Yukarıda belirtilen üç şartı yerine getirmiyor iseniz, bu imkandan faydalanamazsınız.
Bunun haricinde, genişletilmiş hastahane seçim özgürlüğünden faydalanamayacağınız durumlar
aşağıda belirtilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•

Organ naklinde
Kısırlaştırma
Đnfertilite tedavisinde
Đşitme cihazı tedavisinde
Kozmetik/estetik tedavilerinde
Cinsiyet değişimi ameliyatlarında
Đyileşme kampındaki konaklamalarınızda

Ulaşım
Eğer başka bir hastanede tedavinizin sürmesini istiyorsanız, ulaşım masrafları size aittir.
Midtjylland bölgesinin sizi sevkettigi hastanede tedavinize devam ederseniz, Midtjylland
bögesinin ödemek zorunda olduğu ulaşım masraflarınız konusunda yardım alabilirsiniz.
Ulaşım masrafları konusunda sorularınız varsa kørsel kontoret (ulaşım ofisine) başvurunuz.
Ölümcül kanser hastaları ve bazı kalp rahatsızlığına sahip hastalar için özel imkanlar
Eğer ölümcül bir kanser hastası iseniz veya ciddi bir kalp rahatsızlığına sahip iseniz böyle bir
durumda hem genişletilmis hastahane seçme özgürlügüne hem de hastane seçme özgürlüğüne
sahipsiniz. Bunun dışında sizin tedavinizde maksimun bekleme süresini ilgilendiren bazı özel
kurallar mevcuttur. Bu konu hakkındaki daha fazla bilgiye patient kontor’da bulunan (hasta
hakları için bir bölüm) ’’Kanser ve kalp hastaları için maksimum bekleme süresi’’ adlı broşürden
ulaşabilirsiniz. Bu form www.sundhed.dk adlı sayfada mevcuttur ve bu form dancadır.
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