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muayenehane vizyonu
Grup muayenehane uygulaması olarak pratisyen
hekim olarak bireyselliğimizi kaybetmeden, tıbbın
uygulanması içinde tüm doktorlarla aynı standartları
ve değerleri uygulamaya çalışıyoruz. İyi bir karşılıklı
işbirliği ve düzenli konsültasyon sayesinde, tüm
hasta dosyalarının her zaman farkında olduğumuzu
garanti ediyoruz. Bu şekilde, bir meslektaşımız yokluğunda aynı bakımı sunabiliyoruz. Biz bir grup
muayenehane takımıyız, ancak bir doktor seçmekte
özgürsunuz. Ev ziyareti için,olası tercihinizi iş düzenlemesine sığdırabildiğimiz ölçüde dikkate alıyoruz.
Vizyonumuz web sitemizde:
www.huisartsenpraktijkkolderbos.be bulunabilir.
Tüm tıbbi veriler elektronik bir küresel tıbbi kayıtta
(GMD) saklanır. Bu şekilde bakımın sürekliliğini her
zaman sağlayabiliriz.
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Uygulamamızda, bilimsel olarak kanıtlanmış yönergelere (EBM veya Kanıta Dayalı Tıp) dayanarak
yüksek kaliteli tıp uyguluyoruz. Bunun için düzenli
olarak tazeleme kurslarını takip ediyoruz.
Uygulamamızın amacı her hastaya kaliteli birinci
basamak hizmeti sunmaktır. Bu bakımı, diğer saglik
calisanlari (uzmanlar, diğer pratisyen hekimler, fizyoterapistler, psikologlar, konuşma terapistleri,...) ve
yetkili makamlarla (hükümet, palyatif bakım ağı,
sağlık sigortası fonları, Çocuk ve Aile,...) iyi bir işbirliği ile mümkün kılmak istiyoruz.
Pratisyen hekim olarak mesleğimizi her zaman bu
vizyonu göz önünde bulundurarak yürütüyoruz ve bu
nedenle bu uygulama dahilinde size, hastaya özel
tıbbi bakım sunabilmeyi umuyoruz.

bizimle iletisime gecebilirsiniz...
Pratisyen hekim olarak hastalarımızın sağlık sorunlarına açık olmak istiyoruz.
O nedenle genç hem de yaşlılar için, hem akut
hastalıklar hem de kronik durumlar için hizmetimiz
vardır. Sağlık sorunlarının önlenmesi çok önemlidir
ve bu yüzden önlemeye de dikkat ediyoruz.
Sağlık sorunları için konsültasyonlara ek olarak,
aşağıdakiler gibi diğer birçok şeye gidebilirsiniz:
•
•
•
•

•
•
•

Hamilelik danismanligi
Yenidoğan bebeğinizin 7ci gün muayenesi
Çocuk ve yetişkinlerin aşıları
Siğili veya cilt lezyonlarının kriyoterapisi
(doktor tarafından değerlendirmeden sonra)
hemşire tarafından yapilan terapi
Seyahat tavsiyeleri ve seyahat aşıları
Yaraların ve kesiklerin dikişi bakılır
Spor belgeleri

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

EKG (elektrokardiyogram)
Akciğer fonksiyonlarının incelenmesi
Diyabet, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kan basıncının artması, KOAH, sigarayı
bırakma, aşırı kilo, akciğer hastalıkları gibi
kronik durumların rehberliği...
Tarama muayeneleri için başvurular
(örneğin meme kanseri, prostat kanseri,
kolon kanseri vs.)
Rahim ağzı kanseri tespiti için smearlar
Aile ve yaşam sorularıyla rehberlik
Cinsel sorunlarla rehberlik
Sağlık eğitimi – hastalık ve sağlığın
açıklanması
Evde bakımın koordine etme
Palyatif evde bakımın koordinasyonu ve
yardımlı ölüm

3

danisma

Sadece randevuyla çalışıyoruz. Bu şekilde bekleme
sürelerini minimumda tutmaya çalışıyoruz.
Tercihen www.huisartsenpraktijkkolderbos.be web
sitesi üzerinden online randevu alın.
Ayrıca 089 35 26 87 numaralı telefondan da randevu
alabilirsiniz.
Tercih ettiği doktorun dolu olduğunu fark ederseniz,
randevu için her zaman sekretere danışabilirsiniz.
Lütfen yapılan randevuda 8 dakika önceden hazır bulunun. Ayrıca planlanan zamanlara bağlı kalmaya
çalışıyoruz. Ancak aciliyetler öngörülemez. Bu nedenle, acil bir itiraz nedeniyle hala beklemek zorundaysanız önceden özür dilemek isteriz.
Hazır bulunamıyorsanız (zamanında), lütfen randevunuzu iptal edin (telefonla), böylece başka birine
yerinizi alma fırsatı verirsiniz. Mümkünse, bunu 8
saate kadar önceden yapın.
Kişi başı bir randevu veriyoruz. Örneğin bir operasyon veya görüsme için ekstra zamana ihtiyacınız
olduğunu düşünüyorsanız, daha fazla zaman
sağlayabilmemiz için lütfen bundan bahsedin. 2 kişi
ile geliyorsanız, lütfen 2 randevu alın.
Tüm randevu saatleri doluysa ve yine de aynı gün
danışmak istiyorsanız, lütfen 089 35 26 87 numaralı
telefondan bizimle iletişime geçin. Daha sonra aynı
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gün bir randevunun gerekli olup olmadığını ve hala
mümkün olup olmadığını kontrol edeceğiz.
Danışmak için her zaman kimlik kartınızı ve sağlık
sigortasından bir çıkartmayı yanınızda götürün. Sigortanin karsilamadigi tutar bedelinide unutma. Bunu
nakit olarak, bancontact veya payconiq (bazı doktorlar) aracılığıyla kabul ediyoruz. Çocuklarınız için ISI
kodunu sekretere veya ulusal sicil numarasına
muhtemelen sağlık sigortası fonundan bir etiketle
iletmeniz gerekir veya çocuğunuzun da bir kimlik
kartı vardır. Kimlik verileri olmadan, doktor gelecekte
reçete veya sertifika yapamaz.
Her doktorun tüm hasta kayıtlarına erişimi vardır. Bu
sayede tüm doktorlar hastalarımızın en önemli tıbbi
sorunlarının farkındadır.

kurallar
Kurallar icin sizi websitesine yonlendiriyoruz. Web
sitesinde duyurular bolumune bakin.

recete

notlar

Reçeteler genellikle artık kağıt üzerinde verilmez.
Doktor size reçete verirse, seçtiğiniz eczaneden
yapılan reçeteyi kimlik kartınızla alabilirsiniz.

recete tekrari
Doktor size reçete verirse, seçtiğiniz eczaneden
yapılan reçeteyi kimlik kartınızla alabilirsiniz.
Tekrari receteleri (en fazla) 3 ay sureyle verilir,
ondan sonra konsultasyon icin geri gelmelisiniz.
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banka kartinla ödeme/sigortanin karsilama-digi tutar bedeli
Uygulamamizdan banka kartinla odeme yapabilirsiniz. Guvenlik nedenleriyle ve kolaylik olsun
diye nakit odeme tercihimizdir. Sigortanin karsilamadigi tutar bedeli herzaman 1 ile 6 euro arasinda
degisebilir. Eger sigortanin karsilamadigi tutar unutulursa, doktor bunu dosyanizi not edecek ve birdahaki sefere odemeneniz gerekiyor. Magisterial
preparatlar durumunda, doktor bazen kağıt bir versiyon verebilir. Doktor ev ziyareti için gelirse de
mümkündür. Tekrarlanan reçeteler (maksimum) 3 ay
boyunca verilir, daha sonra konsültasyona geri dönmeniz gerekir. Kimlik kartınızla ilaçları seçtiğiniz
eczaneden alabilirsiniz.

6

sekreterler

Sabah saatlerinde telefonda hızlı bir şekilde size
yardımcı olacak iki sekreter bulunmaktadır. Ayrıca
öğleden sonra ve akşamları telefonla çok kolay erişilebiliriz.
Sadece çok acil durumlarda doktorla iletisim kurulabilir. Doktorun konsültasyonlarla meşgul olduğuna
saygı gösterin. Aşırı durumlarda, doktordan sizi geri
aramasını isteyebilirsiniz.
Sekreterlik 08.00 - 15.00 ve 15.30 - 19.00 saatleri
arasında sürekli açıktır. Sadece 15.00 - 15.30 saatleri
arasında sekreterlik mevcut değildir. Kapanış saatinden sonra görevli doktora bağlanacaksınız.

ev ziyaretleri

nöbetci

Ağır hastalar, yatalak veya daha az hareketli olan
kişiler ev ziyareti talep edebilir.
Bunun için 089 35 26 87 numaralı telefondan sabah
08.00 ile 11.00 arasında aramak en doğrusudur.
Ancak bu şekilde aynı gün gelebileceğimizi garanti
edebiliriz. Uygulama odasında daha iyi araştırma ve
tedavi seçenekleri olduğundan, mümkünse her
zaman uygulamaya kendiniz gelmenizi rica ediyoruz.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde, 089 201090 tarihinde telefonla bizimle iletişime geçtikten sonra,
Genk'teki (Limburghal'ın karşısında) Pratisyen Hekim
muayenehane GAOZ, Jaarbeurslaan 23'e gidebilirsiniz. İnternet sitesi:
www.huisartsenprometheus.be/nl/wachtdiensten

notlar

Haftanın geceleri (18'den itibaren). Akşam saat
18:30 den sabah 8.00'e kadar kendi mayenehanemiz kapalidir. Gorevli nöbetçi muayenehane bu numaradan 089 35 26 87 ulasabilirsiniz. Daha sonra
bağlanirsiniz.
Nöbetçi eczane: www.apotheeklimburg.be

acil durumlar
Acil yardım gerektiğinde, elbette her zaman arayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda size yardımcı olmak için
elimizden geleni yapacağız.
Sizi telefonla arayan doktor durumunuzun çok acil
olduğuna, zamanında gelemeyeceğine hükmediyorsa, sizden hastanenin acilservisine gitmenizi
isteyecektir.
Hemen uygulamaya ulaşamadığınız hayati tehlike
durumlarında 112 acil numarayı arayın.
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raporlar ve receteler
Raporlarin ve formların doldurulması ve recetelerin
yapilmasi icin, yalnizca konsultasyon sirasinda
mumkundur. Bu nedenle bunun için randevu almalısınız.
Kabinede, bunu doğru bir şekilde uygulamak için
gerekli bilgiye ve zamana sahibiz. Yeterli reçete yapabilmemiz için lütfen hangi ilaca ihtiyacınız
olduğunu ve ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğunu evde
önceden kontrol edin. Bunu bir listeye lutfen yazin.

sonuclar ve sorular
Konsültasyon sırasında yapılan telefon görüşmeleri
hem doktorlar hem de hastalar için yıkıcıdır. Bu yüzden muayenehaneye gelmenize tavsiye ederiz. Gelemezseniz sekreterler bir doktoru haberdar eder.
Daha sonra sizi boş bir zamanda arayacak. Bunun
aynı gün olacağını garanti edemeyiz. Doktor
meşgulken saygı gösterin.
Tıbbi sonucunuz hakkında kapsamlı sorular ve/veya
daha fazla planlama için, bolca zamanımız olması için
randevu almak en iyisidir.
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Bazen beklenmedik bir şekilde reçeteye ihtiyacınız
olduğunu anlıyoruz. İstisnai durumlarda danışmada
bir reçete düzenlenebilir. Ancak, bunu alışkanlık haline getiremeyiz.
Sağlık nedenleriyle devamsızlık sertifikaları her
zaman bir konsültasyonun parçasıdır.
Hem başvuran hem de devreden için sahte sertifika
başvurusunda bulunmak cezalandırılır.

global tibbi dosya
Pratisyen hekiminiz tüm önemli tıbbi verilerinizi (operasyonlar, kronik hastalıklar, uzmanlardan gelen raporlar, tedaviler ve aşılar hakkındaki veriler vs.)
Global Tıbbi Dosyanızda (GMD) toplar.
Bu dosya, pratisyen hekiminizin, uzmanlarınız ve
diğer sağlık calısanları arasında daha iyi danışma
sağlayan sağlık durumunuzun genel bir resmine
sahip olmasını sağlar.
GMD dosyanizin heryil guncellemeniz gerekiyor ve
RIZIV bunun icin ucret sagliyor. Bu tutar doğrudan
sağlık sigortası fonu tarafından üçüncü taraf ödeme
programı aracılığıyla ödenir ve bu nedenle bir hasta
olarak sizin için ücretsizdir. Buna ek olarak, GMD'niz
uygunsa, grup uygulamamız dahilinde bir ev ziyareti
veya muayene için geri ödemenin % 30'a düşürülmesinden yararlanabilirsiniz. Uygulamayı her ziyaretinizde kimlik kartınızı sekretere göstermelisiniz.

guvenlik
Uygulamanın içinde ve çevresinde bizim ve sizin
güvenliğiniz için kamera gözetimi vardır. Ciddi olaylar
durumunda, polis görüntüleri isteyebilir.
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bilgilendirilmis onay
Bu dijitalleşen zamanlarda pratisyen hekimler olarak
diğer saglik calisanlari ve hastanelerle daha verimli
çalışmamız mümkündür. Bu, yalnızca sağlık verilerinizi paylaşmak için bilinçli izninizi vererek yapılabilir.
Onayınızı verirseniz, sağlık calisanları tıbbi
geçmişiniz, ilaç, aşı vs. Bu şekilde, birlikte daha iyi
çalışabilir, gereksiz soruşturmalardan kaçınabilir ve
size daha iyi yardimci olabiliriz. Bu verileri yalnızca
terapötik ilişki içinde olduğunuz sağlık calisanlari
görüntüleyebilir. Bir örnek: deniz kenarina giderseniz
ve yerel hastaneye yatırılmak zorunda kalirsaniz, acil
durum doktoru onay vererek, olup olmadığınızı ve
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hangi ilacı aldığınızı ve tıbbi geçmişinizin ne
olduğunu, alerjiniz olup olmadığını, daha önce
ameliyat olup olmadığınızı vs. Bu, hızlı ve verimli
hareket etmeyi mümkün kılar.
Nasıl onay verirsin? Bunu evde kendiniz yapabilirsiniz: www.patientconsent.be.
Daha sonra elektronik kimlik kartınızla giriş yapmanız gerekmektedir. Bunu doktorda, eczanede
veya hastanede de yapabilirsiniz. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilir ve sağlık calisanlarindan
her zaman belirli bilgileri paylaşmamasını isteyebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

onanmis egitimli muayenehane
1 Ekim 2018 itibariyle pratisyen hekim eğitimine
(HAIO) başladık. Bir HAIO zaten üniversiteden mezun
oldu ve doktor olarak mezun oldu. Pratisyen hekim
olarak uzmanlığının son üç yılı boyunca devam eder.
Bu nedenle kendisinden bir ev ziyareti talep edebilirsiniz veya konsultasyon icin gidebilirsiniz. Bir
HAIO'nun yaptığı her şeyi, her gün uygulamadaki
diğer doktorlarla tartışır. Her hafta ortak bir ekip
toplantısı ve ardından pratik eğitmen ile problemler
ve öğrenme anları tartışması vardır. Dosyanıza dayanarak, doktorunuz sağlığınız için olan her şeyden
haberdar olacaktır. Dilerseniz her zaman kendi doktorunuza başvurabilirsiniz. Sormaktan tamamen çekinmeyin.
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hemsire
Uygulama içinde hemşire için aşağıdakilerde dahil
olmak üzere çok çeşitli görevler vardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan cektirmek
Aşılar (örneğin tetanoz, pnömokok ve grip
aşıları)
Enjeksiyon yoluyla ilaç tedavisi
24 saatlik kan basıncı ölçümünün kurulumu
ve okunması
Alerji durumunda duyarsızlaştırma
Kulak tıkaçlarını çıkarma
Siğili dondurma
Port-a-cath'ın durulama
Akciğer fonksiyon testlerini yaptırmak
Pansuman
Beslenme önerileri
Osteoporoz takibi ve prolianın yönetimi
Jinekolojik muayene: smear ve meme
muayenesi
Terapötik kan alimi
Sigarayi birakma danismanligi
Kronik hastalığı olan hastalara kaliteli
danisma rehberligi ve egitimi
Diyabet takibi
o
o
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Kronik böbrek yetersizliğinin takibi
Koah ve Astım Takibi

Tüm bunlar hastalarımızın sağlığını ve refahını teşvik
etmek amacıyla doktorlara danışılarak yapılmaktadır.
Randevular online olarak veya telefon uzerinden
yapılabilir: 089 35 26 87.

Psikolog/koç
Muayenanemizde psikolog veya koçdan da randevu
alabilirsiniz. Randevular web sitesi üzerinden online
olarak veya sekreterlik 089 35 26 87 üzerinden
yapılabilir.
Psikolog/koçun hangi günlerde danismasi oldugunu
Web sitemizde bulabilirsiniz.
Bütün psikolojik şikayetleriniz için psikologa başvurabilirsiniz.

danisma saatleri/
randevu alin
Konsültasyon saatleri her doktorun ajandasinda
görülebilir.
Öncelikle www.huisartsenpraktijkkolderbos.be web
sitesine gidersiniz. Doktorlara tıklayın ve doktorun
resminin altına tıklayın randevu alın. Devaminda talimatlari izleyin ve Ulusal Kayıt numaranızı hazırlayın.

www.huisartsenpraktijkkolderbos.be
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web sitesi
www.huisartsenpraktijkkolderbos.be
Burada tüm bilgileri bulacaksınız. Yeni gelişmeleri
duyurularda okuyabilirsiniz.

www.huisartsenpraktijkkolderbos.be

Free WIFI

089 35 26 87
info@huisartsenpraktijkkolderbos.be
hooiweg 134 - 3600 genk
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