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REFUGIUM
Flucht und Gesundheit

Hamburg’da sağlık hizmeti
Gesundheitsversorgung 
in Hamburg

REFUGIUM – Kaçış ve sağlık

Bu broşür HAW Hamburg Üniversitesi, sağlık bilimleri

bölümü tarafından REFUGiUM – Kaçış ve sağlık projesi için

oluşturuldu. Bu bilgiler size, ailenize ve arkadaşlarınıza

Almanya’da sağlığınızı korumanıza ve hastalık durumunda

çabuk iyileşmenize yardımcı olur. 

REFUGiUM ile bu konularda bilgi sahibi olabılırsınız

■■■■ Almanya’da sağlık hizmeti

■■■■ Almanya’da psikolojik sağlık

■■■■ Almanya’da hijyen

■■■■ Almanya’da ağız hijyeni

■■■■ Almanya’da fiziksel hareketler

■■■■ Almanya’da beslenme

Siz ve sağlığınız bizim için önemlidir!
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Ev Eczanesine neler bırakılmalı?

■■■■ Ağrı kesici ve soğuk algınlığı için ilaçlar

■■■■ Sindirim sorunları ve ishal için ilaçlar

■■■■ Yaralar için dezenfektan, piflik kremi, yanık merhemi 

■■■■ Sivrisineğe karşı ilaçlar, güneş yanığı kre-mi,

kaşıntıya karşı ilaçlar (Antihistamini-kum)

■■■■ Ezik, kas gerilmesi ve burkulmalar için merhemler 

■■■■ Yara bandı, steril kompresler ve gaz bezleri

■■■■ Ateş ölçer, Makas, cımbız 

■■■■ Soğuk kompresler (Buzdolabında sak-layınız)

■■■■ Sıcak su torbası 

Online-Arama

Doktorlar, psikoterapi ve ebeler için adres bilgilerine 

buradan ulaşabılırsınız:
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■■■■ Şeker hastalığı
■■■■ Yüksek tansiyon
■■■■ Astım
■■■■ Kalp-tansiyon hastalığı 
■■■■ Enfeksiyonlar (HIV, tüberküloz, difteri,

hepatit)
■■■■ Travma (Savaş, işkence, cinsel şiddet)
■■■■ Kronik göz hastalıkları

■■■■ Yaralar
■■■■ Donmalar
■■■■ Yetersiz beslenme ve malnütrisyon
■■■■ Soğuk algınlıklar
■■■■ Enfeksiyonlar (HIV, tüberküloz, difteri,

hepatit)
■■■■ ishal
■■■■ Travma (Tecavüz, zülum, cinsel şiddet) 

■■■■ Enfeksiyonlar (Mide-bağırsak
hastalıklar, ağır soğuk algınlığı, HIV)

■■■■ Soğuk algınlığı
■■■■ Beslenme değişiklişi
■■■■ Hava değişiklişi
■■■■ Travma
■■■■ Tecrit 
■■■■ Travma dan sonra stres bozukluğu
■■■■ Cinsel şiddet

AsylbLG §4 Hastalık, Hamilelik ve Doğum için gerekli
maddi ve manevi yardım
■■■■ Akut hastalıklar
■■■■ Akut Ağrılar
■■■■ ilaç ve sargı bezleri, ayrıca hastalığı iyileştirmek ve hafifleştir-

mek için gerekli yardımlar)
■■■■ Koruyucu aşılar §§ 47, 52 Abs. 1 Satz 1 SGB XII 
■■■■ Sigortanın ödediği koruyucu aşılar
■■■■ Diş protezleri, ama sadece tıbbi gereklilik olduğunda ve 

başka bir tedavi yöntemi bulunmadığında! 
■■■■ Hamile bayanlar & yeni doğum yapan bayanlar � tıbbi

yardım ve bakım, Ebe yardımı, ilaçlar, sargıbezleri  
■■■■ Diş tedavisi ağrılarda ve akut hastalıklarda, sadece 

tıbbi olarak zorunlu ise
■■■■ Yeni Almanya’ya gelindiğinde ilk muayene
■■■■ Çocuk ve genç muayene (tedbir amaçlı)

Önceden edinilen
hastalıklar

Kaçış sırasında
edinilen hastalık
ve yaralar

Almanyada edini-
len hastalıklar

Hastalık tablosu: 
■■■■ Önceden mevcut olan

hastalıklar hangileridir?
■■■■ Akut olan problem 

hangisidir?
■■■■ Ağrı, iltihap ve yaralar 

nerededir?

Hastalık teşhisi:
■■■■ Bedensel muayene
■■■■ Cihazlarla yapılan muayene

(röntgen, ultrason vb.) 

Terapı:
■■■■ iyileştirmeyi hızlandıran 

tavsiyeler, örneğin; dinlenme,
uyku, beslenme, sıcak tutma,
soğutma, şifa banyoları

■■■■ ilaçlar 
1. reçete ile alınanlar: sigorta
tarafından ödenir
2. reçetesiz alınanlar: 
kendiniz ödemeniz gerekir

■■■■ Yardım malzemeleri: pansu-
man malzemeleri, koltuk
değnek, tekerlekli sandalye,
bandajlar

■■■■ Kişisel terapiler: fizik-, ergo-
terapisi, logopedi, psiko-
terapi

Önemli!
Randevu alınız, zamanında 
gidiniz, bekleme süresi olduğunu
unutmayınız.

Unutmayınız:
■■■■ AOK-KARTI yada sağlık 

yetki formu
■■■■ Tercüman
■■■■ Eski sağlık raporları
■■■■ Aşı kağıdı
■■■■ Alerji kağıdı
■■■■ Anneler için tıp kayıt 

defteri
Doktorlar size yardim etmek
zorunda, ayrıca gizlilik yasasına
uymak zorundadırlar. 

Acil 112
NERDE – oldu?
NE – oldu?
KAÇ – yaralı/hasta olan var?
HANGi – yaralar/hastalıklar mevcut?
BEKLE – gelen soruları bekleyınız

Doktor ziyareti
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