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Zam
an 
(daki
ka) 

Hedefler İçerik Yöntemler Malzemeler 

 Varış 
Karşılama 
 

Katılanlar isim kağıtları hazırlarlar (bant, kalem)  Bant, kalem  

5  1. Tanışma 
Selamlaşma, sunumcu ve katılanlar ile 
tanışma 

İsimleri öğrenme, katılanların beklentileri nelerdir, hangi sağlık bilgileri 
mevcuttur? 

Tanıtma  

2  
 

Zaman akışı tanıtma İçerik anlatılır 
2. Broşür tanıtılır 
3. Hukuki koşullar 
4. Sağlık hizmeti 
4.1 Memleketinizde hastalık durumunda neler yapılır (fikir alışverişi) 
4.2 Almanya’da hastalık durumunda neler yapılır 
4.3 Memleketinizde doktor ziyareti nasıl geçer (fikir alışverişi) 

.3 4.4 Almanya’da doktor ziyareti nasıl geçer 
4.5 Eczane 
5. Hastalanma yerleri & Tedbir yöntemleri   
6. Take Home Message 

Anlatım  
 
 

Afiş 

3  2. Broşür tanıtılır 
Broşürü anlama ve kavrama 

Broşürler dağıtılır ve içerik beraber gözden geçirilir Broşür dağıtılır Broşür 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hukuki koşullar 
Katılanlar hukuki koşulları bilmektedirler 

 AOK-Kartı anlatma  
 Sağlık yetki formu  Sağlık hizmet hakkı 
 Bedava sağlık hizmeti 
 Tıbbi temel sağlık hizmeti 
 Doktor seçme özgürlüğü 
 15 aydan sonra sağlık sigortası seçilmeli, mutlaka sözleşme 

yapınız (örn. AOK Hamburg)! 

Anlatım AOK-Kartı, 
sağlık yetki 
formu 

Arka plan bilgisi:  AsylbLG §4 Hastalık, Hamilelik ve Doğum için gerekli maddi ve manevi yardım 
 Akut hastalıklar 
 Akut Ağrılar 
 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, sargı bezleri   
 Diş tedavisi ağrılarda ve akut hastalıklarda, sadece tıbbi olarak zorunlu ise 
 Yeni Almanya’ya gelindiğinde ilk muayene 
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 Çocuk ve genç muayene (tedbir amaçlı) 
10  4. Sağlık hizmeti 

4.1 Memleketinizde hastalık durumunda 
neler yapılır? (fikir alışverişi) 

Soru: Memleketinizde hastalık durumunda nereye gidiyorsunuz? Tartışma 
 
 

 

15  4.2 Almanya’da hastalık durumunda 
neler yapılır? 

Almanya’da hastalık durumunda nereye gidiyoruz? Grafiği anlatma.  
„kırmızı“ bölümü anlatma: 
 Sadece çok acil durumlarda 112’yi arayınız: 5W-sorusu/ Acil 112 
 Öncelikle ev doktorun acil numarasını arayınız (116117) ya da 

hastaneye kendiniz gitmeye çalışınız 

Bilgi Sağlık hizmeti 
grafiği 

 
 

 4.3 Memleketinizde doktor ziyareti nasıl 
geçer (fikir alışverişi) 

Memleketinizde doktor ziyareti nasıl geçer? Fikir alışverişi Diyagram, tahta 

10  4.4 Almanya’da doktor ziyareti nasıl 
geçer? 

Almanya’da doktor ziyareti nasıl geçer? 
1. Doktor arama: Doktoru nasıl bulabilirim?  
Sigorta birliği (Kassenärztliche Vereinigung) internette doktorların 
isimlerini ve konuştuğu dilleri gösterir.   
2. Zamanında randevu alınız. Çoğu zaman randevu almak biraz zor 
olabilir. Randevulara zamanında gidilmeli ve zamanında iptal 
edilmeli.  
3.Önemli dokümanlar: 
 AOK-Kartı/Sağlık yetki formu,  
 Alerji kağıdı,  
 Aşı kağıdı,  
 Anneler için tıp kayıt defteri,  
 Doktor tarafından dokümanlar, ilaç kağıdı 
 Çocuk muayene defteri 
4. Tercüman, 
5. Yararlı: TipDoc (teşhis kağıdı) 
6. Doktorlar gizlilik yasasına uymalı 

Bilgi 
 

 

BMG-Broşürü, 
Tip-Doc  
Sunumcular için, 
Broşür ‘adresler’ 
 

5 Arka plan bilgisi: 
Doktor ziyareti 
Hastalık tablosu: Önceden mevcut olan hastalıklar hangileridir? Akut olan problem hangisidir? Ağrı, iltihap ve yaralar nerededir? 
Hastalık teşhisi:  Bedensel muayene, Cihazlarla yapılan muayene (röntgen, ultrasyon vb.)  
Terapi:                İyileştirmeyi hızlandıran tavsiyeler, örneğin; dinlenme, uyku, beslenme, sıcak tutma, soğutma, şifa banyoları 
İlaçlar (1. reçete ile alınanlar: sigorta tarafından ödenir, 2. reçetesiz alınanlar: kendiniz ödemeniz gerekir) 
Yardım malzemeleri: pansuman malzemeleri, koltuk değnek, tekerlekli sandalye, bandajlar 
Kişisel terapiler:  fizik-, ergoterapisi, logopedi, psikoterapi 

5 Hamburg’da bulunan danışma merkezleri hakkında bilgiler: 
AIDS ve cinsel yollarla bulaşan hastalıklar merkezi (Altona’da) (CASABLANCA): AIDS testi bedavadır, anonim, randevu almadan gidebilirsiniz  
Uyuşturucu danışmanlık (KODROBS): Almanca, Rusça, İspanyolca bağımlılık danışmanlığı, ayrıca Türkçe, Kürtçe, İngilizce, İtalyanca bilgi de 
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 verilebilir (haber verilmesi gerekir)  
5  4.5 Eczane ziyareti Almanya’da ilaçlar sadece eczanelerde alınır. 

İlaçların çoğu reçete ile almanız gerekir. 
Anlatım 
 

 

5  5.  Muayene nedenleri anlama ve tedbir 
yöntemlerinin önemini kavrama 

Zaman çizgisinde hastalanma yerleri gösterebilme:  
A:Önceden edinilen hastalıklar,  
B:Kaçma sürecinde edinilen hastalıklar,  
C:Almanyada edinilen hastalıklar 

Anlatım 
 

 

 Arka plan bilgisi: 
 
A. Anayurtta edinilen hastalıklar ve devamlı bir tedavi süreci gerektiren hastalıklar: kronik hastalıklar (örn. şeker hastalığı, yüksek tansiyon, eklem 
iltihapları), enfeksiyonlar (örn. HİV, tüberküloz, difteri, hepatit), travma (savaş, işkence veya cinsel şiddet) yada kronik-psikolojik hastalıklar. 
Almanya’daki doktorların enfeksiyon hastalıkların teşhis süreci anavatan göre uzayabilir, çünkü bu enfeksiyonların burada az tanınmış olma 
ihtimali var. 
B. Kaçma sürecinde edinilen yaralar, hastalıklar: yaralar, donmalar, yetersiz beslenme, soğuk algınlıklar, enfeksiyonlar (HIV, tüberküloz, difteri, hepatit), 
ishal, travma (zülüm, cinsel şiddet) 
C. Mülteci konaklarında edinilen güncel hastalıklar: toplu yerlerinde çok insan yaşadığından (enfeksiyon riski yüksek, hastalıklar kolay dağılabilir), farklı 
enfeksiyonlar meydana gelebilir (örn. Grip), yeni ortama alışma sorunları (yemek, hava) 

3  Take Home Message  
  

Take Home Message: 
Almanya’daki sağlık hizmeti çok iyi.  
Sizin de sağlık hizmetinden yaralanma hakkınız var.  
Sağlık hizmeti almak için doğru yolu seçiniz! 
15 aydan sonra mutlaka sağlık sigortasını seçiniz. 

Anlatım  

 Veda  Katılanlara teşekkür edilir ve veda edilir   


