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Önsöz

.
Iyi bilgilendirilmiƒ kiƒiler sa‡lı‡ın korunması için çok ƒey yapabilir. Aydınlatılmıƒ
hastalar, iyileƒmeleri için epey katkıda
bulunabilirler. Çünkü bilgi, sa‡lıklı olan ve
olmayan alıƒkanlıkları açıklı‡a kavuƒturur. Bilgi genel sa‡lık kontrolleri, aƒılar
ve önleyici tedbirlerin anlamını kavramak
için de bir temel oluƒturur.
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„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“

Genel Sa‡lık Kontrolleri
Genel Sa‡lık Kontrolleri –
Ne, Ne zaman, Nasıl?

.
I çindekiler

Genel sa‡lık kontrollerinin (Vorsorgeuntersuchungen) düzenli yaptırılması ile risk faktörleri önceden tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.
Zamanında teƒhis edilen hastalıklar genellikle
daha az zorlukla ve hastaya fazla yük olmaksızın tedavi edilebilirler.

Genel Sa‡lık Kontrolleri –
Ne, Ne zaman, Nasıl? ......................................5
.
Kadınlar Için Koruyucu Sa‡lık Hizmetleri .....8
.
Erkekler Için Koruyucu Sa‡lık Hizmetleri ...13

Sa‡lı‡ınıza dikkat ediniz! Genel Sa‡lık hizmetlerinden düzenli
olarak yararlanınız!

Kalp Dolaƒım Sa‡lı‡ı .....................................15

Önerilen genel sa‡lık kontrolleri

Kanserden korunma ......................................16

Genel sa‡lık kontrolleri:
18 yaƒından itibaren yılda 1 kez

c

Jinekolojik Muayene:
Yılda 1 kez jinekolog muayenesi

c

Kadın gö‡sü: 40 yaƒından itabaren en az 2 yılda
bir mamografi

c

Gö‡üslerin kendi kendine muayenesi:
20 yaƒından itibaren ayda bir

c

Deri: Benlerin veya derideki dikkat çeken
yerlerin yıllık kontrolü

c

Aƒılar ..............................................................17
Diƒ Sa‡lı‡ı ......................................................19

Kadın Erkek

c

Ruhsal sa‡lık .................................................20
Doktor ziyareti...............................................21
Hasta olarak haklarınız ................................25
Önemli adresler .............................................27
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c

Prostat: 45 yaƒından itibaren yılda 1 kez
ürolog muayenesi gerekli

c

Testislerin (Erbezleri, haya, husye), kendi kendine muayene:
20 yaƒından itibaren ayda bir

c

Diƒler: Yılda 2 kez diƒ hekimi muayenesi

c

c

Ba‡ırsak kanseri önlemleri:
50 yaƒından itibaren yılda 1 kez

c

c

Ba‡ırsa‡ın koloskopi (ayna) ile muayenesi:
50 yaƒından itibaren her 7–10 yılda bir

c

c

„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
Genel Sa‡lık Kontrolü
Genel sa‡lık kontrollerinden („çekap”, „Gesundenuntersuchung“) Avusturya’da ikamet eden
herkes 18 yaƒını doldurduktan sonra ücretsiz
olarak yararlanabilmektedir. Bu sigortalı olup
olmadı‡ınıza ba‡lı de‡ildir.
Bu ücretsiz muayene hizmeti sosyal sigorta
kurumu ile gerekli anlaƒması olan doktorlar
tarafından, Sa‡lık Sigorta Kurumlarının ve
Belediye Dairesi birimi MA 15 altındaki Viyana
£ehri Sa‡lık Hizmetleri’ne ba‡lı kliniklerde
sunulmaktadır.
Genel sa‡lık kontrolleri muayeneleri ƒunları
kapsar:
n Soru formları yardımı ile hastalıkların, risk
faktörlerinin, yaƒam tarzının ve benzeri
konuların tespiti
n Kan tahlili: Dikkat: Aç karnına gidiniz – kan
alınmadan önce 12 saat hiçbir ƒey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara ve benzeri ƒeyler
kullanmayınız!
.
n Idrar tahlili
n Dıƒkı tahlili
n Tansiyon ölçümü
n Vücut Kitle Endeksi belirlenmesi (Kilo ile
boy ölçüsü arasındaki oran) ve karın çevresi
.
n Iƒitme testi
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Yukarıda belirtilen muayenelere ilave olarak
Viyana Belediye Dairesi (MA) 15 daha geniƒ
kapsamlı bir muayene programı sunmaktadır.
Bu program ƒunları kapsar:
.
n Dahiliye teƒhisi (Iç hastalıklar) Kalp ve akci‡erin dinlenmesi, omurganın ve eklemlerin fonksiyon testi, damarların muayenesi
ve erkeklerde dokunularak yapılan prostat
muayenesi.

Genel Sa‡lık Kontrolleri
n Solunum fonksiyon testi
n Elektrokardiyografi (EKG) Kalp dolaƒım
fonksiyonunun kontrolü için.
n Eforlu EKG (Ergometri): Ergometri ile kalp
dolaƒım sisteminin eforlulu‡u testi-sadece
doktor tavsiyesi varsa yapılır.
n Kadınlarda: Hücre (PAP-Simir Testi yayma,
sürüntü-) alınarak yapılan jinokolojik muayene.
Lütfen doktorunuzdan hangi muayenelerde
masrafların karƒılandı‡ını ö‡reniniz. Yanınıza
lütfen elektronik sigorta kartınızı (e-card)
alınız!
Tüm muayene programı kısa bir süre içerisinde a‡rısız ve fazla bir zahmete katlanmaksızın
bitirilmektedir.

Anne-Çocuk-Sa‡lık Karnesi:
(„Mutter-Kind-Pass“):
Hamilelere ve küçük çocu‡u olan
annelere anne-çocuk-sa‡lık karnesi kapsamındaki bir dizi muayeneleri kendileri ve çocukları için
yaptırmaları önemle tavsiye edilir.
Böylelikle kendinizin sa‡lı‡ına ve
çocu‡unuzun sa‡lıklı geliƒmesine önemli
bir katkıda bulunmuƒ olursunuz. AnneÇocuk-Sa‡lık karnesini ücretsiz olarak kadın
doktorunuzdan alabilirsiniz.
Dikkat: Çocuk Bakım Parasının alınması, anne-çocuk
sa‡lık karnesi muayenelerinin yaptırılmasına ba‡lıdır.
Bu konu ile ilgili di‡er sorularınıza sa‡lık sigorta kurumu
yanıt vermektedir.
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„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
Kadınlar #çin Koruyucu Sa‡lık
Hizmetleri
Jinokolojik korunma
.
Ilk cinsel iliƒkiden önce, en azından 19 yaƒına
bastıktan itibaren yılda bir defa kadın doktoruna muayene olunması tavsiye olunur.
Düzenli genel sa‡lık kontrolü sırasında doktorunuzla hamilelikten korunma, cinsel yolla
bulaƒan hastalıkların önlenmesi (Aids, Hepatitis gibi), hamilelik, adet ƒikayetleri, adetten
kesilme ve benzeri konuları konuƒabilirsiniz.
Yumurtalık kanalı
Yumurtalık
Rahim
Rahim boynu
Rahim a‡zı
Dölyolu
Dölyolu açıklıgı

? Kadın doktorunuzun sizi özenle muayene
etti‡ini nasıl anlarsınız?
1. Bir doktor görüƒmesi anamnez (hasta ile ilgili
bilgiler üzerine yapılan konuƒma), ƒikayetleriniz, son kanama gibi konular, ile baƒlar.
2. Konuƒma sonrasında muayene için soyunmanız ve muayene bankına oturmanız istenir.
Ö n e r i : Soyunmaktan hoƒlanmıyorsanız doktorla görüƒmeniz oldu‡u gün muayene sırasında yukarı çekebilece‡iniz geniƒ bir eteklik giyiniz. Muayene için sadece
belden aƒa‡ısı açık olmalıdır. Hiçbir zaman tamamen çıplak de‡ilsiniz.
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3. Doktor size ne yaptı‡ını açıklar ve muayene
aletleri hakkında bilgi verir. Kadın doktoru
size gereken zamanı ayıracaktır.

Kadın
4. Daha sonra doktor eliyle gö‡üslerinizi kontrol eder.
5. Giyindikten sonra doktorunuz sizinle geniƒ
kapsamlı ve anlaƒılır bir muayene sonrası
görüƒmesi yapar.
6. Kadın doktorunuz sizinle ihtiyatla ilgilenir
ve kiƒisel hayatınızın gizlili‡ine ve mahremiyetine saygı gösteririr.
Ö n e r i : Bayan arkadaƒlarınızdan iyi bir kadın doktoru
tavsiye etmelerini isteyiniz.

Kanserde erken teƒhis
Rahim a‡zı kanserinde erken teƒhis
Rahim a‡zı kanseri (=Zervixkarzinom) sık görülen bir hastalık de‡ildir ve en çok 25 ve 55
yaƒları arasında görülür.
Jinokolojik sa‡lık kontrolü sayesinde bu hastalık erken dönemde tespit ve tedavi edilebilir.
Kadın doktoru jinokolojik muayenelerde
PAP1 simir testi (sürüntü) rahim a‡zından hücre örne‡i alınması uygular.
Bu muayenenin ilk cinsel iliƒkiden önce, en
azından 19 yaƒına bastıktan sonra yılda bir kez
yaptırılması tavsiye edilir.
PAP I – II: £üpheli bir durumun olmadı‡ı sonuç
PAP III: Kontrol edilmesi gereken, ƒüpheli sonuç
PAP IV: Bulgular doku muayenesinin yapılmasını gerekli
kılıyor
PAP V: kötü huylu tümör hücrelerin varlı‡ının ileri derecede ƒüphesi
1

Papanicolau-hücre örne‡i alımı
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„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
? PAP Simir testinde (hücre alınmasında) ne
yapılıyor?

Spekulum

Vajinanın açık durması için küçük bir alet
(spekulum, resme bakınız) takılır. Daha
sonra yumuƒak bir „spatul“ veya fırça rahim
a‡zında gezdirilir. Bu sırada hücreler toplanır
ve mikroskopta incelenir.
Hücre alımı sadece birkaç saniye sürer. Hoƒ
de‡il ama acı vermez. E‡er acı hissederseniz
bunu doktorunuza söylemekten çekinmeyiniz.

Ö n e r i : Randevu alırken bu testin adet döneminizde
yapılamayaca‡ını göz önünde bulundurunuz.

HPV-Aƒısı: Lehte ve aleyhte görüƒler
HPV (Human Papilloma Virus) hem erkeklere
hem de kadınlara bulaƒabilen çok yaygın
virüslerdir. Bu virüsler rahim a‡zı
kanserinin ana sebebi olarak görülmektedirler.
Kısa bir süredir HPV’ye karƒı aƒılanma imkanı
vardır. Aƒı 9–15 yaƒ arası kız ve o‡lan çocuklarına ve 16–26 yaƒları arasındaki kadınlara
önerilmektedir. Aƒı üç aƒamalı olup öncelikle
cinsel deneyim öncesi uygulandı‡ında etkili
olmaktadır.
Di kkat: Bu aƒı rahim a‡zı kanserinin veya
kanserin oluƒum dönemindeki tedavisinde
KULLANILMAZ, sadece önleyici niteliktedir!
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Kadın
n Aƒı, virüse yakalanmıƒ kadınlarda etkili olmaz.
n Aƒı, HPV virüslerinin sadece % 70’inde etkili olabilmektedir.
n Aƒı, düzenli jinokolojik muayenelerin ve PAP
simir testlerinin yerine geçmez.
Henüz aƒının uzun vadeli etkisi üzerine bir
ƒey söyleyebilmek mümkün de‡ildir. Aƒı ücretini dokturnuza danıƒınız.

Gö‡üs kanseri erken teƒhisi
Avusturya’da yılda yaklaƒık olarak 5000 kadın
gö‡üs kanserine yakalanıyor. Bu kanser türü
iyi tedavi edilebilmektedir.
Ama iyileƒme ƒansı hastalık ne kadar erken
tespit edilirse o kadar yüksektir.
Her kadın sa‡lıklı bir yaƒam biçimi ile bu hastalı‡a yakalanma riskini en aza indirgemede
önemli bir katkıda bulunabilir.
Düzenli yapmanız gereken erken teƒhis muayeneleri:
n Doktorun dokunarak yaptı‡ı kontrol – yılda
bir kez
n Mamografi – 40 yaƒından itibaren en az 2
yılda bir
n Ultrason – Mamografiye ilave olarak

Bilmeniz gerekenler:

Mamografi

n Rahim a‡zı kanseri cinsel yolla bulaƒan bir
hastalıktır. Kondom koruyucu niteliktedir
ancak % 100 kesinli‡i yoktur.
n Erken teƒhis muayeneleri (PAP-simir testi)
önleyicidir.
n Kadınların % 90’ında enfeksiyon fark edilmemekte ve kendili‡inden iyileƒmektedir.

En önemli erken teƒhis yöntemi mamografidir.
Gö‡üslerin bu röntgen kontrolü dokudaki
de‡iƒmeleri dokunarak tespit edilebilmesinden veya baƒka belirtilerle açı‡a çıkmalarından önce görülebilir hale getirir. Bu önlem,
kadınlara 40 yaƒından itibaren en az iki yılda
bir olmak üzere kadınlara tavsiye edilir.
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„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
? Mamografide ne oluyor?
Mamografi çekimi için gö‡üs iki plastik levha
arasına alınır ve hafifçe sıkıƒtırılır. Bu hoƒ olmayabilir veya acı verebilir. Ama gö‡se yapılan baskı, dokunun daha iyi görülmesi için
gereklidir. Muayene sadece birkaç dakika
sürmektedir.
Ö n e r i : Mamografiyi birinci adet devresinde yani adet
ka na masının ilk gününden itibarenki 6. ve 12. gün
arasında yaptırmalısınız. Bu günlerde gö‡üs dokusu daha
az yo‡un olmaktadır.
Sonuç pozitif çıkarsa muhakkak ikinci bir röntgen doktorunun görüƒünü alınız.

Kendi kendine muayene ve Dokunma ile
muayene
Kadınlar düzenli olarak aylık kanamalarından
sonra gö‡üslerini kendileri kontrol etmelidirler. Kadın doktoru da her muayenede bu kontrolü yapmalıdır.
Ö n e r i : En iyisi gö‡üslerinizi ıslakken (mesela duƒ yaparken) kontrol ediniz.
1. Aynanın karƒısında: Alıƒılmadık bir de‡iƒme var mı?
2. Yatarken:
Parmak uçlarınızla gö‡üs le r inizin her yerini ve koltuk altlarını yoklayınız. Alıƒılmadık
kitleler var mı?

Kadın / Erkek
Erkekler #çin Koruyucu Sa‡lık
Hizmetleri
Kanserde erken teƒhis
Prostat kanseri – Erken teƒhisi
Prostat, erke‡in iç cinsel organların bir bölümüdür. Bu bez, bir kestane büyüklü‡ündedir
ve idrar kesesinin altında bulunan idrar yolunun baƒlangıcında bulunur. Prostat, sperm
sıvısının (meni) en büyük bölümünü salgılar.
Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. 50 yaƒ üzerindeki erkeklerin yaklaƒık olarak yarısı iyi huylu prostat büyümesine (benigne prostatahyperplasie, BPH, selim
(benin) – iyi huyluprostat büyümesi) sahiptir.
Tipik ƒikayetler kesintili ve uzun süreli idrar
boƒaltımları ve idrarın akıƒ gücündeki azalmadır. Baƒlangıçta iyi huylu ve kötü huylu
prostat büyümesi önemli bir rahatsızlı‡a yol
açmaz. Mümkün olan tek aktif korunma yöntemi prostatın sa‡lık kontrolüdür.

Prostat kontrolü
Erkekler 45 yaƒından itibaren yılda bir kez
ürolo‡a muayene olmalıdırlar. Ailelerinde prostat kanseri görünmüƒ olan erkleklere 40 yaƒindan itibaren yıllık üroloji muayenesi tavsiye
edilir.

? Prostat muayenesinde ne yapılıyor?
Kontrolü, kitlelerin kaymaması için iki elinizle yapınız.
Dikkat: Dokunma ile yapılan kontrol, mamografi yerine
geçmez!
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Doktor parmak ile anüsten (makattan) içeri
girerek prostat bezini yoklar. Hoƒ olmayan bu
muayene sadece birkaç saniye sürer ve çok
önemlidir.
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„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
#lave olarak idrar ve kan tahlilleri yapılır. Bundan baƒka ultrason ile idrar boƒaltım ölçüsünün muayene edilmesi gereklidir.
Mesane
Spermler

Erkek / Kalp ve Damar
A‡rı yapmayan bir kitlecik ilk iƒaret olabilir.
Ancak bu zararsız kireç benzeri bir kütle de
olabilir. Bunun açıklı‡a kavuƒması için ultrason ve kan tahlili yaparak profesyonel bir
teƒhis koyacak bir ürolo‡a gitmeniz gerekmektedir.

Prostat
Sperm kanalı
Penis
Sertleƒen kısmı
.
Idrar borusu

Anüs
Hayalarin üstü
Hayalar

Kalp ve Damar Sa‡lı‡ı

Haya torbası
Sünnet derisi

PSA Testi
PSA testi prostat kanseri ile ilgili önemli ipuçları verir. Bu test PSA’ya (prostata özgül antijenleri) odaklanmıƒ özel bir kan testi ile yapılır.
Sadece kanda yüksek PSA de‡eri olması kanser
oldu‡u anlamına gelmez. Prostatın iyi huylu
büyümesi, prostat iltihapları ve maruz kalınan
basinçlar (mesela aƒırı ölçüde bisiklet kullanma) bu de‡erin artıƒına neden olabilir.
PSA testi sadece bir ipucu içindir ve teƒhis
konulmasına yaramaz. PSA de‡erleri kanserin
erken evresinde normal olabilir ve bu nedenle
anüsten (makattan) yapılan kontrolün yerine
geçemez.

Testis (Erbezleri, haya, husye)
kanserinden korunma
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Testis kanseri her yaƒtaki
erkeklerde, ama özellikle 20
– 35 yaƒ arasındaki genç
erkeklerde görülür.
Önemli bir erken teƒhis yöntemi sizin de yapabilece‡iniz elle testislerin yoklanmasıdır.

Sa‡lıklı bir hayat tarzı ve düzenli koruyucu
sa‡lık muayeneleri uzun bir yaƒamın anahtarlarıdır. Kalp ve damar sistemi rahatsızlıkları
Viyana’da kadın ve erkeklerde en sık görülen
ölüm nedenidir. Bu nedenle aktif korunmak
çok önemlidir.
Sa‡lıklı bir kalp için öneriler
n Düzenli olarak genel sa‡lık kontrollerine gidiniz!
n Daha az sigara ve benzeri ƒeyler içiniz veya tamamen
bırakınız!
n Fazla kilolarınızı veriniz!
n Sa‡lıklı ve dengeli bir biçimde besleniniz!
n Yeterli seviyede hareket ediniz!
n Tansiyonunuza dikkat ediniz!
n Stresi ve ruhsal sorunlarınızı azaltınız!
Dikkat: Kalp krizi belirtileri kadın ve erkeklerde farklıdır. Sık sık belirtilen gö‡üs daralması ve sol koldaki dalga halindeki a‡rıların
yanında kadınlarda ƒu belirtiler de önemlidir:
bulantı, omurga a‡rıları, nefes darlı‡ı, kalp
çarpıntısı, yorgunluk, baƒ dönmesi, ter basması. Bu tür belirtiler baƒ gösterdi‡inde derhal
144’ ü çevirerek ilk yardım servisini ça‡ırınız!
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„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
Kanserden korunma
Ba‡ırsak kanserinden korunma
Avusturya’ da her yıl yaklaƒık 5000 kadın ve
erkek ba‡ırsak kanseri teƒhisi ile karƒılaƒmaktadır. Erken teƒhis ve tedavi durumunda
iyileƒme ƒansı yüzde 90’dan fazladır. Ba‡ırsak
kanserinin erken evresi ço‡unlukla iyi huylu
ba‡ırsak polibidir.
Ba‡ırsak kanserinden kaçınmanın en etkili
yöntemi ba‡ırsak poliplerinin alınmasıdır.
40 yaƒlarında olası ba‡ırsak kanseri risklerini
(mesela ailede görülen ba‡ırsak kanseri) doktorunuzla konuƒmanız gereklidir.

? Ba‡ırsak kanseri sa‡lık kontrolü nasıl
yapılır?
Dıƒkı tahlili ile dıƒkıda, poliplerin veya kötü
huylu tümörlerin yol açtı‡ı gizli kan olup olmadı‡ı araƒtırılır.
Daha güvenilir bulgular koloskopi (ba‡ırsakların ayna ile kontrolü) ile elde edilmektedir.
Bu muayene söylenildi‡inden çok daha az
sıkıntı verir. Hastalar istedikleri takdirde muayeneden önce sakinleƒtirici ilaçlar alabilirler.
Bu muayene anüs (makat) yolu ile özel bir alet
kullanılarak yapılır.
Dıƒkı testi 50 yaƒından itibaren yılda bir kez
yaptırılması tavsiye edilir. Bu yaƒtan itibaren
yedi ile on yılda bir kez koloskopi muayenesi
yaptırmanız gerekir.

16

Kanserden korunma / Aƒılar
Deri kanserinde erken teƒhis
„Deri kanseri“ teƒhislerinde artıƒ görülmektedir. Burada da erken teƒhis deri kanserinin
tüm türlerindeki tedaviyi kolaylaƒtırmakta ve
tam iyileƒme olasılı‡ını arttırmaktadır.
Bu nedenle yılda iki kez „kendi kendinize deri
kontrolü“ yapınız. Yılda bir kez cilt doktorunuza gidiniz.
Uyarı iƒaretlerine dikkat ediniz! Derideki her
de‡iƒikli‡i özellikle var olan benlerinizdeki
de‡iƒmeleri muhakkak hiç beklemeden doktorunuzla konuƒmalısınız.

Aƒılar
Çocuklar anne-çocuk karnesi kapsamında ve
okulda ücretsiz olarak aƒılanmaktadır. Bu yüzden Avusturya’ daki çocuklar sık görülen ve de
önemli hastalıklara karƒı aƒılanmıƒ durumdadırlar.
Buna karƒın yetiƒkinler aƒı vurulmayı sıkça
ihmal etmektedirler.
Ö n e r i : Avusturya’ da uzun bir süredir yaƒamıyorsanız, ev
doktorunuzdan sizin için gerekli olan aƒılar hakkında
bilgi alınız. Çocuk aƒılarının yetiƒkin yaƒlarda tazelenmesi gerekti‡ini dikkate alınız.
Tüm aƒılar aƒı olaca‡ınız zaman
yanınızda getirece‡iniz aƒı karnesine veya sa‡lık karnesine
iƒlenir. Aƒı karneniz yoksa doktorunuza sorunuz. Karne ücretsizdir.
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Yetiƒkinlere tavsiye edilen aƒılar
25. ve 55. yaƒ
arasında her 10 yılda
bir kez

Difteri, bo‡maca, tetanoz ve
çocuk felcine karƒı tazeleme
aƒıları

60. yaƒından itibaren
her 5 yılda bir

Difteri, bo‡maca, ve tetanoza
karƒı tazeleme aƒıları

Her 10 yılda bir

Çocuk felcine karƒı tazeleme
aƒısı

Aƒılar /Diƒ
Diƒ sa‡lı‡ı
Düzenli diƒ doktoru muayeneleri sigortalılar
için ücretsizdir ve diƒ sa‡lı‡ınızı arttırır. Bu
nedenle yılda 2 kez diƒ doktorunuza gidiniz.
Tam emin olabilmek için profesyonel yapılan
diƒ temizli‡i (a‡ız hijyeni) imkanı vardır. Ancak
bunun masrafını siz karƒılamak zorundasınız.
Lütfen bu konuyu diƒ doktorunuzla konuƒunuz.

Bu ve di‡er bilgileri aƒı karnesinde bulabilirsiniz.

Özel olarak tavsiye edilen aƒılar:
£u aƒılar yüksek enfeksiyon riskine sahip veya
hastalık halinde önemli sorunlar çıkma tehlikesi yüksek kiƒiler için önerilir: Yetiƒkinler
için FSME (kene hastalı‡ı), grip, pnömokok (zatürre, menenjit ve benzeri) hepatit A, hepatit B
aƒıları ve seyehat aƒıları.

Ö n e r i : Bazı insanlar diƒ doktoruna gitmekten korkarlar.
Bazı doktorlar bu durumu dikkate alarak hipnoz ve rahatlama teknikleri kullanmaktadırlar.
Diƒ eti hastalıkları
Diƒ yata‡ında iltihaplar oluƒtu‡unda periodontal (diƒ eti) hastalıklardan bahsedilir. En
kötü durumda böyle bir iltihap diƒi çevreleyen
kemik dokusunun ve daha da ilerleyince çene
kemi‡inin erimesine ve sonuçta diƒ kaybına
yol açar.
Çoçuklar ve diƒ sa‡lı‡ı
Süt diƒleri önemlidir. Sa‡lıklı diƒler için sadece diƒ bakımı de‡il aynı zamanda sa‡lıklı
beslenme de gereklidir. Anne-baba olarak çocu‡unuza iyi örnek olunuz ve çocuklarınıza
diƒ temizli‡inin e‡lendirici oldu‡unu gösteriniz. Kontrol ve anne-baba tarafından çocu‡un
diƒlerinin düzenli olarak tekrardan temizli‡i
diƒ sa‡lı‡ı için önemli önkoƒullardandır.
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Ruhsal sa‡lık

Doktor ziyareti

Sadece bedensel ƒikayetler için doktora gitmek tavsiye edilmez. Ruhumuz „acıdı‡ında da“
uzmanlar önerileriyle yanımızdadırlar. Sa‡lıklı
olmak hem bedensel hem de ruhsal olarak iyi
olmak demektir. Bedensel olarak bir ƒikayetiniz olmayabilir ama kendinizi buna ra‡men
bitkin, mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Yeme
alıƒkanlıklarınızla ilgili problemleriniz olabilir. Sigara ve benzeri ƒeyleri kullanmayı
bırakmak istiyor olabilirsiniz.
#ƒ yerinde (mobbing-psikolojik ƒiddet gibi/
dıƒlanma) problemler yaƒıyorsunuz veya iliƒkinizde bir kriz yaƒıyor olabilirsiniz. Ne yapmanız gerekti‡ini bilmiyor olabilirsiniz ve
konuƒmak istedi‡iniz problemleriniz mevcut
olabilir.

Hangi doktor benim için do‡rudur?

Psikologlar, psikoterapistler veya psikiyatristler bu konularda konuƒabilece‡iniz do‡ru
kiƒilerdir. Yardım almaktan çekinmeyiniz!
Sözleƒmeli psikologlardaki (hastalık sigorta
kurumu ile anlaƒmalı psikologlar) psikolojik
teƒhis masrafları sosyal sigortalar tarafından
karƒılanır. Psikoterapi de tamamen veya kısmen sa‡lık sigorta kurumları tarafından karƒılanmaktadır.

? Kiminle görüƒmem gerekiyor?
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Ruhsal sa‡lık / Doktor ziyareti

Klinik ve sa‡lık psikologları: psikolojik teƒhis,
danıƒma ve tedavi
Psikoterapistler: çeƒitli yöntemlerle psikoterapi (davranıƒ terapisi, konuƒma terapisi …)
Psikiyatristler: Pskiyatri uzmanı doktorlar,
baƒka yöntemlerin yanında ilaçla da tedavi

Hastalık sigortanız varsa doktorunuzu kendiniz seçebilirsiniz.
Genel pratisyen doktor (ev doktoru) ile uzman
doktor arasında fark vardır. mkan dahilinde
hep aynı pratisyen doktora (ev doktoruna) gitmeniz gerekir. Uzman doktorlar belirli konularda uzmanlaƒmıƒlardır-örne‡in jinekologlar
veya kulak-burun-bo‡az doktorları. Hasta oldu‡unuzda do‡rudan bu doktorlara da gidebilirsiniz.

? Doktora gitmek için nasıl hazırlanırım?
n Durumunuzu tam olarak gözlemleyin ve ƒikayetlerinizi yazın.
n Kullanmakta oldu‡unuz ilaçları da not alın.
n Doktora sormak istedi‡iniz soruları not alın.
n E‡er iyi Almanca bilmiyorsanız yanınızda
bir tercüman olması iyi olur. Tabipler Odası internet sitesinde yabancı dil bilen doktorları bulabilirsiniz.
n E‡er aniden (akut olarak) hastalandıysanız
bunu telefonda belirtiniz. Böylece daha erken bir tarih için randevu alabilirsiniz.
n Doktorunuzdan telefonla randevu alınız.
Böylelikle bekleme süresini kısaltabilirsiniz. Dikkat! Her doktor için randevu almak
gerekmez.
n Kendinizi çok kötü hissediyorsanız, veya
çok güçsüzseniz ve bu nedenle doktor muayenehanesine gidemiyorsanız doktor size
gelebilir. Bu imkanı sadece acil durumlarda kullanınız!
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Ö n e r i : Doktora götürmek zorunda oldu‡unuz ƒeyler:
n Lütfen e-card (elekronik kart) veya havale ka‡ıdını
yanınıza alınız.
n Ek olarak, doktorunuz muhtemelen aƒı karnenize, alerji
karnenize veya son zaman zarfında röntgeniniz çekilmiƒ ise röntgen filmlerinize ihtiyaç duyabilir.
n Düzenli bir ƒekilde kullandı‡ınız ilaçları gösteren bir
listeyi de beraberinizde götürünüz.

Doktor ziyareti
konusunda kuƒkularınız varsa doktorunuzla bunu konuƒunuz.E‡er doktorunuz size
ilaç verirse bunu kullanmanız önemlidir.
n #laçları kullandıktan sonra kendinizi daha
kötü hissediyor veya yan etkiler görülüyorsa muhakkak doktorunuzla konuƒunuz.

Doktorların gizlilik esası

e-card
Her doktor ziyaretine e-card
götürmek zorunlulu‡u vardır.
Bu daha önce kullanılan havale ka‡ıdının yerine geçmektedir. Doktorunuzdan bir havale
almıƒsanız bunu da yanınıza alınız.
e-card yıllık kullanım fiyatı 10 Euro’dur. E‡er
bu kartı yanınıza almayı unutmuƒsanız, muayenehanede depozit ödemeniz gerekebilir. Bu
depoziti, e-card’ ı gösterdikten sonra geri alabilirsiniz.
Ödeme yapmak zorunda oldu‡unuz bazı tahliller gerekiyor olabilir. Lütfen zamanında doktorunuzla bu konuyu konuƒunuz.

Doktorunuzla görüƒme
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n Doktorunuza neden geldi‡inizi ve hangi ƒikayetleriniz oldu‡unu açıklayınız.
n Bir konu açık de‡ilse sorunuz.
n Dürüst olunuz ve mesela çok sigara içiyorsanız veya alkol alıyorsanız bunu gizlemeyiniz.
n Doktorun tavsiye etti‡i ilaçlar veya tedavi

Doktorlar ve muayenehane personeli kendiniz,
sa‡lı‡ınız, veya aileniz hakkında ö‡rendi‡i bilgileri baƒkasına anlatamaz. Bu nedenle doktorunuzla hastalı‡ınızla ilgili konuları açıkça
konuƒabilirsiniz.
Sizin açıkça izniniz olmadan doktorunuz ne
eƒinize ne de baƒka bir aile bireyine bilgi veremez.

? Seçmeli doktor veya sözleƒmeli doktor?
Sözleƒmeli doktorlar ilgili sa‡lık sigorta kurumları ile bir sözleƒme yaparlar. Doktorlar,
muayene ve tedavi masraflarını sigorta kurumu tarifesine göre fatura ederler.
Seçmeli doktorlar böyle bir sözleƒme olmaksızın çalıƒırlar.
Hastalar seçmeli doktordan bedelini kendilerinin ödemek zorunda oldu‡u faturayı alırlar. Daha sonra ilgili sa‡lık sigorta kurumuna
dilekçe ile masrafların geri ödenmesi için
baƒvurabilirler.

Reçete harcı muafiyeti
Doktor tarafından verilen her reçete için eczanede „reçete harcı“ ödenir. Özel reçete-mesela
do‡um kontrol hapları için-masraflarının tü-
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mümün hasta tarafından karƒılanması gereklidir.

Hasta olarak haklarınız

? Reçete harcından kimler muaftır?

Hastanede tedavi gören bir hasta olarak Viyana Hastaneleri Hasta Hakları Kanununa göre
(ilgili kanunun 17a maddesi) birçok hakkınız
bulunmaktadır. Örnek olarak:
n #tinalı bir tedavi alma hakkı
n Özel yaƒamınızın mahremiyet hakkı (bir
çok yata‡ın bulundu‡u odalarda bile)
n Gizlilik hakkı
n Uzmanlarca ve mümkün oldu‡unca az acı
duyarak tedavi ve bakım hakkı
n Tedavi imkanları ve riskleri hakkında aydınlanma ve kapsamlı bilgilenme hakkı
n Tedaviyi kabul ve red hakkı
n Hastalık kayıtlarınıza bakma ve bir örne‡ini alma hakkı (fotokopi ücrete tabiidir).
n Dini bakım ve psikolojik destek hakkı ve
benzeri

Yasal olarak ve otomatik olarak-yani bir dilekçe verilmeksizin-ƒu kiƒiler muaftır:
n Sosyal denge yardımı alan emekliler, tamamlama zammı alan dinlenme ve bakım
parası alanlar;
n Bildirimi zorunlu bulaƒıcı hastalı‡ı (mesela hepatitis, Aids gibi) olanların bu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
için
n Sivil hizmet yapanlar ile aile üyeleri:
n #ltica talebi baƒvurusu olanlar;
n Sosyal yardım alanlar
Reçete harcı muafiyeti için gerekli ƒartları
doldurup doldurmadı‡ınızı ö‡renmek istiyorsanız doktorunuza veya sa‡lık sigorta kurumunuza baƒvurunuz.
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Hasta olarak haklarınız

Ayrıntılı bilgileri Viyana Bakım ve Hastalar
Avukatlı‡ından alabilirsiniz. Hastalar avukatlık kurumları (PatientInnenanwaltschaft) farklı
eyaletlerde olan tamamen ba‡ımsız organizasyonlardır. Bu kurumlar, sa‡lık kurumları ve
hastanelerde haklarınızın korunması konusunda size yardımcı olurlar.
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Adresler
Önemli adresler
Genel
n Ärztekammer für
Wien˙Viyana Tabipler Odası
Weihburggasse 10–12
1010 Viyana
T: 01/515 01-0
www.aekwien.at
Doktor arama:
www.aekwien.at/997.py
n Ein Herz für Wien
Viyana için tek yürek
www.einherzfuerwien.at
n Fonds Soziales Wien˙
Viyana Sosyal Fonları
www.fsw.at
n Gesundheitstelefon der
Stadt Wien
Viyana Sa‡lık Telefonu
Viyana Sosyal Fonu
T: 01/533 28 28
n Krebshilfe Wien
Viyana Kanser Yardimi
Theresiengasse 46, 1180 Viyana
T: 01/402 19 22
www.krebshilfe-wien.at
n Österreichische Röntgengesellschaft – Avusturya Röntgen Kurumu, www.oerg.at
http://oerg.at/media/pdf/
mammazertifikat/
Mammazertifikate012008.pdf
n Selbsthilfeunterstützungsstelle SUS Wien – Kendi kendine
yardım destekleme kurumu –
SUS Viyana
T: 0505 379-666 15
www.sus-wien.at

26

n Zahnärztekammer
Diƒ Tabipleri Odası

Kohlmarkt 11/6, 1010 Viyana
T: 05 05 11
www.zahnaerztekammer.at

Kadın ve Erkek Sa‡lı‡ı
n Essstörungshotline –
Yeme Bozuklu‡u Telefon Hattı
Viyana Kadın Sa‡lı‡ı Programı
T: 0800/20 11 20
www.essstoerungshotline.at
n Frauengesundheitszentrum
FEM Süd – Kadın Sa‡lık Merkezi
Kaiser Franz Josef Hastanesinde
Kundratstraße 3, 1100 Viyana
T: 01/601 91-5201
www.fem.at
Danıƒma dilleri: Almanca, Türkçe, Boƒnakça, Hırvatça, Sırpça,
#ngilizce, Fransızca, Arapça
n Frauengesundheitszentrum
FEM – Kadın Sa‡lık Merkezi
Semmelweis Kadın Klini‡i
Bastiengasse 36–38, 1180 Viyana
T: 01/476 15-5771
www.fem.at
n Männergesundheitszentrum
MEN – Erkek Sa‡lık Merkezi
Kaiser Franz Josef Hastanesinde
Kundratstraße 3, 1100 Viyana
T: 01/601 91-5454
www.men-center.at
Danıƒma dilleri: Almanca,
Türkçe, Kürtçe, Boƒnakça,
Hırvatça, Sırpça, #ngilizce,
Fransızca ve #spanyolca
n Wiener Programm für
Frauengesundheit˙
Kadın Sa‡lı‡ı Viyana Programı
T: 01/4000-667 73
www.frauengesundheit-wien.at
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Genel Sa‡lık Kontrolü
n Gesundheitszentren der
Wiener Gebietskrankenkasse
(WGKK) Viyana Sa‡lık Sigoratları Kurumu Sa‡lık Merkezleri
Wien-Süd˙
Wienerbergstraße 13
1100 Viyana
T: 01/601 22-1722
Wien-Mariahilf˙
Mariahilfer Straße 85–87
1060 Viyana
T: 01/601 22-406 00
Wien-Mitte˙
Strohgasse 28, 1030 Viyana
T: 01/601 22-403 00
Wien-Nord˙
Karl-Aschenbrenner-Gasse 3
1210 Viyana
T: 01/601 22-402 00
n MA 15 – Vorsorgeuntersuchungsstellen der Stadt Wien
MA 15 – Viyana Genel Sa‡lık
Kontrolü Merkezleri
Hainburger Straße 57–63
1030 Viyana
T: 01/712 24 57
Ada-Christen-Gasse 2/C˙
Per-Albin-Hansson-Siedlung
1100 Viyana
T: 01/688 21 60
Türkçe danıƒma da mümkün!
Sorbaitgasse 3, 1150 Viyana
T: 01/982 44 39
Türkçe danıƒma da mümkün!
Romanogasse 27, 1200 Viyana
T: 01/333 16 77
Özellikle Kalp-Damar Sa‡lık
Kontrolü
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Pastorstraße 22/1, 1210 Viyana
T: 01/259 62 12

Ruhsal Sa‡lık
n Berufsverband Österreichischer Psychologen und
Psychologinnen – BÖP
Avusturya Psikologları Meslek
Birli‡i – BÖP
Möllwaldplatz 4/4/39
1040 Viyana
Service-Helpline: T: 01/407 91 92
www.boep.or.at
n Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie –
ÖBVP –Avusturya Psikoterapi
Meslek Birli‡i – ÖBVP
Löwengasse 3/5/6, 1030 Viyana
T: 01/512 70 90
www.psychotherapie.at/oebvp
n Psychosozialer Dienst in Wien
Viyana Psikososyal Hizmetleri
T: 01/533 37 71
www.psd-wien.at
n Psychiatrische Soforthilfe
Psikiyatri acil yardım
Fuchsthallergasse 18
1090 Viyana
T: 01/313 30
n Wiener Landesverband
für Psychotherapie WLP
Viyana Psikoterapi Eyalet
Birli‡i – WLP
Lustkandlgasse 23/3–4
1090 Viyana
T: 01/512 61 73
www.psychotherapie.wien.at
n WGKK-Gesundheitszentrum
für Psychotherapie˙ Viyana
Bölge Sa‡lık Sigorta Kurumu –
Psikoterapi Sa‡lık Merkezi
Mariahilfer Straße 85–87
1060 Viyana
T: 01/601 22-407 51

Adresler
Hukuk konuları
n Ombudsstelle der Wiener
Gebietskrankenkasse
Viyana Bölge Hastalık Kasası
Ombudsmanlı‡ı
Wienerbergstraße 15–19
1100 Viyana
T: 01/601 22-2131
www.wgkk.at

n LEFÖ˙
Latin Amerikalılar için çalıƒma
piyasası danıƒma, e‡itim ve
eƒlik etme merkezi
Kettenbrückengasse 15/2/4
1050 Viyana
T: 01/581 18 81
www.lefoe.at
Danıƒma dilleri: Almanca,
#ngilizce, #spanyolca

n Wiener Pflege-, Patientinnenund Patientenanwaltschaft
Viyana Bakım ve Hastalar
Avukatlı‡ı
Schönbrunner Straße 7
Bauteil C, 1. Stock, 1040 Viyana
T: 01/587 12 04
www.patientenanwalt.wien.at

n Mi teinande r le rnen –
Bi rl ikte ö‡renel im
Kadınlar, çocuklar ve Aileler
için danıƒma, e‡itim ve
psikoterapi merkezi
Koppstraße 38/8, 1160 Viyana
T: 01/493 16 08
www.miteinlernen.at
Danıƒma dilleri: Almanca, Türkçe

Göçmenler #çin Danıƒma
Büroları

n Orient Expres s
Kadın Hizmet Merkezi –
Danıƒma, Bilgilendirme ve
Kültür Etkinlikleri
Hillerstraße 6/3–5, 1020 Viyana
T: 01/728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Danıƒma dilleri: Almanca,
.
Türkçe, Arapça, Ingilizce

n Amber-Med˙
Sigortası olmayan kiƒiler için
ilaç yardımı ile klinik tıbbi ve
sosyal danıƒma
Oberlaaer Straße 300–306
1230 Wien
T: 01/589 00-847
http://amber.diakonie.at
Danıƒma dilleri: Almanca,
Rusça, Çince ve Türkçe
n CBIF – Centrum für
Binationale und Interkulturelle
Paare und Familien˙
CBIF – #ki uluslu ve interkültürel
çiftler ve aileler Merkezi
Bilgi, Danıƒma, kriz yardımı ve
Psikoterapi
Märzstraße 43/2/11, 1150 Viyana
T: 01/982 03 94
http://web.utanet.at/centrumy/
Danıƒma dilleri: Almanca, #ngilizce, Fransızca, #talyanca, Portekizce, #spanyolca, ve Türkçe

n Peregri na
Göçmen Kadınlar için E‡itim,
Danıƒma ve Psikoterapi Merkezi
Währinger Straße 59/6/1
1090 Viyana
T: 01/408 33 52 + 01/408 61 19
www.peregrina.at
Danıƒma dilleri: Almanca, Arapça, Ermenice, Boƒnakça, #ngilizce, Fransızca, Kinyarwanda,
Kirundi, Hırvatça, Sırpça ve
Türkçe

Bedensel özürle yaƒam
n Danı ƒma Me rke zi Bi zeps ˙
Kaiserstraße 55/3/4a, 1070 Wien
T: 01/523 89 21, www.bizeps.at

„Viyana’da Sa‡lıklı Olmak“
? Ne zaman ev doktoruna giderim?
Hastalık halinde ve a‡rı durumlarında pratisyen doktorlara (ev/aile doktoruna) gidiniz.
Ev doktoru size ço‡unlukla yardımcı olur. E‡er daha
ayrıntılı belirli bir tıbbi açıklama gerekliyse uzman doktorlara havale alırsınız. Uzman doktor sizi bir klini‡e
gönderebilir.
1771 numaralı telefondan muayenehanesi olan ev doktorları hakkında bilgi alabilirsiniz.

? Ne zaman hastane kliniklerine giderim?
Bir klinik için havale aldıysanız, her klini‡in açık oldu‡u
belirli saatlerin oldu‡unu dikkate alınız. Klini‡e giderken muhakkak havale ka‡ıdını, e-card’ınızı ve varsa
doktor raporlarını lütfen yanınıza alınız.
Tıbbi acil durumlarda tabii ki hafta sonları ve tatil günleri dahil olmak üzere her saat hastanelerin acil bölümlerine gidebilirsiniz.

? #lk yardım servisini (Rettung) ne zaman
ararım?
Acil bir durumda derhal bir doktor tedavisi gereklidir.
Bu çok yüksek bir ateƒ olabilir, bacak kırılması olabilir,
yo‡un kanama, nefes darlı‡ı, zehirlenme veya ani ortaya
çıkan bilinç yitirmeleri olabilir.
Yaƒamın tehlikede oldu‡u kanısında oldu‡unuz durumlarda derhal ilk yardım servisini (Rettung) ça‡ırmalısınız. Bu durumda hasta derhal hastaneye götürülür.
Tüm Avusturya için geçerli ilk yardım servisi (acil ça‡rı
telefonu) numarası 144 ’dür.
Lütfen bu numarayı telefonunuzun yakınında bir yere
not alınız veya cep telefonunuza acil durum adı altında
kaydediniz. Panik durumlarında bu kısa numara sıkça
unutulmaktadır.

In Case of Emergency
Herkesin cep telefonuna acil durumda aranacak bir
kiƒiyi „ICE“ adı altında (In case of Emergency) kaydetmesi gereklidir.
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Acil Durum
Ärztefunkdienst T: 141
Doktor #mdat Telefonu. Hergün 19–7 arası,
hafta sonları ve tatillerde 0–24 arası

Kriseninterventionszentrum T: 01/406 95 95-0
Kriz Müdahale Merkezi

Nacht- und Wochenendapotheken T: 1550
Gece ve hafta sonları nöbetçi eczaneler
www.apotheker.or.at

Rettung T: 144
#lk yardım servisi. Aniden ortaya çıkan bayılma, bilinç
yitirme, ƒiddetli gö‡üs a‡rısı durumlarında acil ça‡rı

Sozialpsychiatrischer Notruf (PSD) T: 01/310 87 79 + 310 87 80
Sosya l Psikiya tri Acil Ça‡ rı Te lefonu (PSD)

SozialRuf Wien T: 01/533 77 77
Sosyal Telefon Viyana, www.sozialinfo.wien.at

Vergiftungsinformationszentrale AKH˙
Zehirlenme Bilgilendirme Merkezi AKH˙
Acilça‡ri: T: 01/406 43 43 Kontak 0–24 arası
www.meduniwien.ac.at/viz

24-Stunden-Frauennotruf T: 01/71 71 9
Kadınlar iç in 24-saa t Ac il Ça‡rı Telefonu

