Bilgilendirme broşürü

Küre giden yol
Ayakta ve yatarak bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, son sağlık reformlarına rağmen zorunlu hastalık
sigortalarının vermekle yükümlü oldukları hizmetler arasında yer almaktadır.
Gerek ayakta gerekse yatarak bakım önlemleri genelde 3 hafta sürmekte ve esasen 4 yıl sonra tekrar
edilebilmektedir. Ancak tıbbi açıdan gerekli görülmesi halinde, daha uzun süreli ve daha sık kürler mümkündür.
Küre gitmeyi düşünüyorsanız, ayakta mı yoksa yatarak bakımın mı söz konusu olabileceği konusunda
aile hekiminizden görüş almanız tavsiye edilir.
Ayakta bakım ve rehabilitasyon hizmetinde sağlık sigortaları, kür hekimi, reçete edilen ilaçlar ve
iyileştirici kür çarelerinin masraflarını karşılamaktadırlar. Buna ilaveten normalde konaklama ve kür vergisi için 13,- € ek ödeme alırsınız.
18 yaşın üzerindeki sigortalılar için yasal katkı payı kuralları geçerlidir, yani iyileştirici çareler için bunun
% 10'u, ilaveten 10,- € reçete başına, ilaç bedelinin % 10'u, asgari 5,- €, ama âzami 10,- € ve 10,- € kürdeki gün başına hasta payı.
Kür, müteâkip tıbbi tedavi niteliğini taşıyorsa, mesela hastanede yattıktan sonra, günlük 10,- € hasta
payı, takvim yılı başına 28 gün ile sınırlıdır. Hastaneye ödenmiş olan katkı payları da buna hesaplanır.
Yatarak kür tedavisinde ise, tüm masraflar sağlık sigortası tarafından karşılanır. Bunda bir kür tesisine
yerleştirilirsiniz. Burada da hasta payı günlük 10,- € olup, müteâkip tıbbi tedavilerde ise, sadece 28 gün
ödenir. Böyle bir durumda hastanede ödenmiş olan katkı payı da buna hesaplanır.
İşlem tarzı şöyledir:
• Sağlık sigortasından dilekçe formu alınız
• Aile hekiminizin yardımıyla formu doldurunuz
• Kontrol için sağlık sigortasına veriniz
• Sağlık sigortaları tıbbi hizmet memurları tarafından
kürün tıbbi açıdan gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi
• Küre onay verilmesi
Dilekçenizin reddedilmesi halinde itiraz etme yoluna gidebilirsiniz. Yakınınızdaki VdK şubesi size bu konuda memnuniyetle yardımcı olacaktır.
Ayrıca iş hayatınızı sürdürüyorsanız ve işgörebilirlik haliniz tehlikede ise, emeklilik sigorta kurumunuz da
masrafları karşılayıcı kurum olarak söz konusu olabilir.
Dikkat: Bu durumda kür yeri ve zamanına etki edilemez. Bunda katkı payı miktarında net gelirinizin
yanısıra 18 yaşın altında çocuğunuzun olup olmadığı veya bakıma muhtaç olup olmadığınız belirleyici
olur.
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