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Danimarka hekimleri 
ve hastaneler 

Yeminlilik 
Aile hekiminiz yada hastanedeki personel 
onlarla konuştuğunuz hiçbir şeyi başkala-
rına iletmemelidirler. Buna eşiniz, çocukları-
nız ya da diğer aile üyeleriniz de dâhildir. 
Buna gizlilik yemini (tavshedspligt) denir. 
Hastalığınız hakkında kimin bilgi alabilece-
ğine siz kendiniz karar verirsiniz. 
Hastalığınız hakkındaki bilgilerin başkalarına 
iletilmesine evet demiş olmalısınız. Bu dok-
tor ve hemşirelerle güven içerisinde kendi-
niz ve hastalığınız ile ilgili olarak konuşabile-
ceğiniz anlamına gelmektedir.

Burada Danimarka hekimleri ve 
hastaneleri hakkında bilgi bulabi-
lirsiniz. Ayrıca hastalandığınızda 
nereye başvurabileceğiniz ve 
nerde muayene olabileceğiniz 
hakkında da bilgi bulabilirsiniz. 
Size ve ailenize sağlığınıza kavuş-
manızda yardımcı olabilecek tet-
kikler ile ilgili bilgileri de okuya-
bilirsiniz. 

Sağlık kartı (Hastalık sigortası kartı-
sygesikringskortet)
Belediye Danimarka’da sürekli yaşayan her-
kese bir sağlık kartı (sygesikringskort) verir. 
Sağlık kartı (sygesikringskort) olan herkes 
doktorlarda ve hastanelerde tedavi olabilir. 
Her doktora yada hastaneye gidişinizde 
sağlık kartınız (sygesikringskort) göstermeli-
siniz. Doktora gidişleriniz yada muayeneleri-
nizin çoğu ücretsizdir. 

Danimarka’da aniden hastalanan her-
kes ücretsiz olarak hastaneye gelme 
hakkına sahiptir. Diğer ülkelerden 
gelen misafirlerde acil hastalıklarda 
ücretsiz olarak hastaneye gitmehak-
kına sahiptirler. 

Bu bilgi formu Sağlık Genel Müdürlüğü-
Sundhedsstyrelsen ve Kanserle Mücadele 
Derneğinin - Kræftens Bekaempelse 
göçmenler için "Danimarka sağlık sistemi 
- Det danske sundhedsvæsen" adlı bro-
şürüne dayanarak hazırlanmıştır. Form 
dil ve yetkinlik merkezi Vestegnen dil öğ-
retmenlerinin Kopenhag Üniversitesinde 
yaptıkları "Towards Sustanaible Healthy 
Lifestyles Interventions for Migrants" 
(SULIM) araştırma projesi ile bağlantılı 
olarak hazırlanmıştır.
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Tercüman
Doktorun ve hastane personelinin söyledik-
lerinizi anlaması çok önemlidir. Dilde prob-
lem varsa, personel bir tercüman getirtebi-
lir. Tercümanı sağlayacak olan personeldir. 

Doktor, ebe ya da sağlık hemşiresi ile ran-
devularınızda tercümana ihtiyacınız varsa 
randevu alırken bunu söylemelisiniz. 
Tercüman parasını siz ödemeyeceksiniz.

Aile hekiminiz

Danimarka’da sürekli yaşıyorsanız belli bir 
doktor seçersiniz. Hastalandığınızda bu 
doktoru ararsınız ya da gidersiniz. Aile heki-
miniz aşı da yapar ve kadınlara doğum kon-
trol hakkında bilgi verir. Şişmanlık ile ilgili 
problemleriniz varsa ya da çok fazla sigara 
içiyorsanız her zaman için aile doktorunuz 
ile bu konuda konuşabilirsiniz. Aile hekimi-
niz size belki sizi şaşırtan bir konuda soru 
sorabilir. Doktor hastalanmamak için sizin 
neler yapabileceğiniz üzerinde düşünmenizi 
istediği için bu soruları sorar. Örneğin belki 
daha az şekerli yiyebilir ve daha fazla spor 
yapabilirsiniz. Vücudunuza çok iyi bakmanız 
önemlidir. 

Aile doktorunuz size her zaman ihtiyacınız 
olan tedaviyi ve ilacı verir. 

Çoğu kişi uzun yıllar aynı doktora sahiptir. 
Doktorun sizi ve ailenizi tanıması açısından 
bu iyidir. Doktor ailedeki farklı hastalıkları 
da hatırlar.

Aile Doktorunuz bütün genel hastalıkları 
bilir. Doktorunuz genel hastalıklar uzmanı-
dır. Bu sebeple aile doktorunuz geçirdiğiniz 
çoğu hastalıkta size yardım edebilir ve bir 
tedavi ya da ilaç düzenleyebilir. Bazen dok-
torunuz uzman bir doktora ya da bir hasta-
neye sevk yazabilir. Bu durumda sevk yazı-
lan yere gidip tetkiklerinizi yaptırırsınız ve 
belki ilaç ya da tedavi alırsınız.

Aile doktorunuzun adı, adresi ve telefon 
numarası sağlık sigortası kartında yazılıdır. 
Çoğu hekim saat 8 ile 16 arasında ve haf-
tada bir kere akşam saatlerinde hizmet 
verir. Hemen hemen her zaman sabah saat 
8 ile 9 arasında arayıp aile hekiminiz ile ko-
nuşabilirsiniz.

Doktorunuza mutlaka arayıp randevu 
alarak gitmelisiniz. Randevusuz çıkıp 
doktorunuza gidemezsiniz. Randevu 
aldığınız saatte gidemiyorsanız dokto-
runuzu arayıp gelemeyeceğinizi söyle-
meyi unutmayın. 

Taşınmanız durumunda yeni bir aile 
hekimine geçersiniz ve bu ücretsiz 
gerçekleşir. Eğer isterseniz doktoru-
nuzu değiştirebilirsiniz, ama bu size 
150 krona mal olur. Daha fazla bilgi 
için www.borger.dk sitesini okuyun. 

Tercümanlar profesyonel olarak çalışırlar ve 
duyduklarını başkalarına iletmemelidirler. 
Ailenizden birisini tercüman olarak yanınıza 
almanız iyi değildir. Aile yakınınız size karşı 
çok duygusaldır ve belki bu sebeple söyle-
nenleri tam dinleyemeyebilir. Aile yakınınız 
tıbbi terimleri ve ifadeleri de bilmeyebilir ve 
bu sebeple doktorun size anlattıklarını tam 
tercüme edemeyebilir.
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Reçeteler ve ilaçlar 
İlaç alacağınızda doktorunuz size bir reçete 
yazar. Reçeteli ilaçları sadece eczaneden 
satın alabilirsiniz. Baş ağrısı hapı ve diğer 
ilaçları marketten, Matas yada eczaneden 
reçetesiz olarak satın alabilirsiniz.

Uzman doktorlar
Uzman bir doktor örneğin cilt hastalıkları ya 
da kadın hastalıkları gibi alanlarda uzman-
dır. Aile hekiminiz sizi muayene eder ve 
uzman bir doktor tarafından yeniden mua-
yene edilmenizin gerekip gerekmediğine 
karar verir. Aile doktorunuz size bir kâğıt 
yazıp verir. Buna uzman doktora sevk denir. 
Aile doktorunuz çoğu zaman size iyi bir 
uzman doktorun adını verir. Ama siz kendi-
niz de uzman bir doktor bulabilirsiniz. Daha 
sonrasında uzman doktoru arayıp randevu 
almalısınız. Göz doktorları ve kulak burun 
boğaz doktorları aile doktorunuzun sevki 
olmaksızın arayıp randevu alabileceğiniz 
uzman doktorlardır. 

Nöbetçi doktor

Aile doktorunuz kapalı ise ve hastalandıysa-
nız nöbetçi doktoru arayabilirsiniz. Sadece 
eğer çok hastaysanız ve aile hekiminizin 
açılmasını bekleyemeyecek durumdaysanız 
nöbetçi doktoru aramalısınız. Nöbetçi dok-
tor reçete yazabilir ya da sizi hastaneye 
sevk edebilir. Nöbetçi doktor belki sizin çok 
hasta olmadığınızı düşünebilir. Bu durumda 
nöbetçi doktor, açıldığı zaman aile doktoru-
nuzu aramanızı söyler. 

Normalde nöbetçi doktora kendiniz gitmek 
zorundasınız. Bekleme odasında biraz bek-
lemeniz gerekebilir, çünkü nöbetçi doktor 
çoğunlukla çok yoğun olur. Nöbetçi doktor 
pazartesiden cumaya kadar 16-08 saatleri 
arasında açıktır. Hafta sonları ve dini gün-
lerde günün 24 saati hizmet verir.
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Alarm 112

112 bir alarm merkezidir. Ambulansa ihtiya-
cınız varsa 112’yi aramalısınız. Bir kaza gö-
rürseniz alarm merkezini aramalısınız. Eğer 
birden çok hastalanan ya da bilincini kaybe-
den biri varsa 112 numaradan acil servisi 
aramalısınız.

Kim olduğunuzu, ne olduğunu ve nerden 
aradığınızı her zaman mutlaka anlatmalısı-
nız. 

Acil servis

Acil servise kaza geçirmiş insanlar gelirler. 
Ya da aniden hastalanan ve aile doktoru-
nun tedavi edemediği hastalar gelir. Eğer 
örneğin bir parmağınızı kırdıysanız acil ser-
vise gitmelisiniz. Kazadan sonraki 24 saat 
içerisinde acil servise gitmelisiniz. Acil servis 
hemen hemen her zaman yoğundur ve çok 
hasta olan kişiler öncelikli olarak doktorun 
yanına girerler. Bu sebeple bekleme oda-
sında biraz oturup beklemek normaldir. 
Bazen 2-3 saat kadar beklemek gerekebilir. 
Hastanelerde acil servisler bulunur ve bazen 
gitmeden önce acil servisi aramanız gerekir. 

Psikiyatrik acil servis
Psikiyatrik acil servis büyük psikolojik prob-
lemleri olan kişiler içindir. Kötü düşünceleri 
olan kişiler ya da uzun zamandır üzgün 
olan kişiler. Psikiyatrik acil servisi kendiniz 
arayabilir ya da direk gidebilirsiniz.
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Ebe 
Doktorunuz ebeye gebe olduğunuzu bildi-
rir. Ebe size bir mektup göndererek kendisi 
tarafından ilk muayenenizin ne zaman ve 
nerde olacağını bildirir. Ebe ile her randevu-
nuzda bir idrar örneği götürmelisiniz. 
Gebelik takip dosyasını da (doktorunuzun 
verdiği kağıtlar) yanınızda götürmelisiniz. 
Ebe nasıl olduğunuzu sorar. İdrar örneğini-
zin tahlilini yapar ve karnınızı muayene 
eder, bebeğin kalp atışını dinler.

Doğum 
Aile doktorunuz ile doğumu nerde istediği-
nizi kararlaştırırsınız. Size en uygun hasta-
neyi seçersiniz. Doğumu evde bir ebe ile de 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Kürtaj 
Danimarka’da kadınlar hastanede kürtaj 
hakkına sahiptirler, ancak bu gebeliğin 12. 
haftasından önce yapılmalıdır. Bir kadın 
kürtaj isteyip istemediğine yada çocuğunu 
doğurup doğurmayacağına kendisi karar 
verir. Eğer kadın kürtaj yaptırmak isterse 
aile doktoru ile konuşmalıdır. Bunun sonra-
sında doktor hastaneye sevk eder. 

Hamilelik 

Hamile bayanlar hamilelikleri esnasında aile 
hekimleri ve ebe tarafından defalarca mua-
yene edilebilirler. Bu dönem de hastanede 
de ultrason gibi farkıtetkikler gerçekleştirilir. 
Hastanedeki muayenelerde doktorlar bebe-
ğin ve annenin durumunun iyi olup olmadı-
ğına bakarlar. Eğer problemler varsa dok-
torların bunu en erken zamanda tespit et-
meleri önemlidir. Bu muayenelere yanınızda 
eşinizi ya da bir başkasını getirebilirsiniz.

Aile doktoru
İlk muayene aile doktorunuzun yanındadır. 
Hamile iseniz aile doktorunuzdan randevu 
almalısınız. Doktorunuz sizi muayene eder 
ve bütün muayenelerde yanınızda bulun-
durmanız gereken bir gebelik takip dosyası 
(bazı kağıtlar) hazırlar. Bu dosyaya doktoru-
nuz ve ebeniz bebeğin nasıl büyüdüğünü ve 
sizin hangi tetkiklerden geçtiğinizi yazarlar.

Doktorunuz size beslenmeniz, sigara içip iç-
mediğiniz ve ailenizde hastalık olup olmadı-
ğını da soracaktır. 

Hastanelerde bir hasta danışmanı ile konu-
şabilirsiniz. Bir hasta danışmanı, tedavileri-
niz yada başka bir hastaneye gidebilme ola-
naklarınız gibi, pek çok konuda size yar-
dımcı olabilir. Eğer anlamadığınız bir konu 
varsa yada şikayette bulunmak istediğiniz 
durumlarda da hasta danışmanı ile konuşa-
bilirsiniz. Hasta danışmanı da yeminlidir. 

Hastane

Hastaneye gidebilmeniz için aile doktoru-
nuz, uzman doktor ya da nöbetçi doktor 
sizi sevk eder/gönderir. Sonrasında hastane-
den ne zaman ve nereye geleceğinizi bildi-
ren bir mektup alırsınız. Aynı mektupta has-
taneye gelmeden önce dikkat etmeniz ge-
reken örneğin bir şey yememeniz yada iç-
memeniz gibi konularda belirtilir. Eğer ani-
den hastalanırsanız tabii ki hemen hasta-
neye yatırılırsınız. Çoğu hastanenin farklı 
dillerde bilgilendirme broşürleri mevcuttur. 
Bu broşürlerde hastanenin kuralları ve has-
taların sahip oldukları haklar hakkında bilgi 
bulabilirsiniz. Eğer iyi Danca konuşamıyor-
sanız, bir tercüman sağlanabilir. 
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Çocuk muayeneleri

Sağlık hemşiresi
Sağlık hemşiresi çocuk hastalıklarında 
uzman bir hemşiredir. Sağlık hemşiresi 
ailenin durumunun iyi olup olmadı-
ğına da bakar. Doğumdan sonra gelip 
sizi evde ziyaret eder. Hemşire bebeği-
nizi muayene eder ve doğum kontrol 
hapları ve emzirme gibi sorularınıza 
cevap verir. Çocuğunuz 2 yaşına ge-
lene kadar ziyaretlerine devam eder. 
Çocuğunuzun büyümesini takip eder, 
çocuğunuzun boyunu ölçer ve kilo-

Doktorda çocuk muayeneleri ve aşılar
Bütün çocuklar doktor tarafından ücretsiz 
muayene edilebilir ve aşılanabilirler. İlk mu-
ayene normalde bebeğiniz 5 haftalık iken 
yapılır. Muayenede bebeğiniz tartılır ve 
boyu ölçülür ve doktor bebeğin durumuna 
ve iyi büyüyüp büyümediğini inceler. 
Bebeğin ilk aşısı 3 aylıkken yapılır. Aşı çocu-
ğunuzun farklı ciddi hastalıklara yakalanma-
sını önler.

Çocuk muayeneleri ve aşılar için kendiniz 
arayıp randevu almayı unutmayın. Sağlık 
hemşiresi çocuğunuzun ne zaman kontrole 
gideceği ve aşı olacağının yazılı olduğu 
küçük bir kitapçık verir.

sunu tartar. Sağlık hemşiresi bebeğin ve ai-
lenin iyiliğini amaçlar. Sağlık hemşiresi yeni 
doğum yapan kadınlardan oluşan bir grup 
oluşturabilir. Bu gruba anneler grubu-mød-
regruppen - denir. Anneler grubunda dize 
yakın oturan diğer anneler ile bir araya ge-
lirsiniz. Diğer anneler ile çocuğunuz ve aile-
nin durumu hakkında konuşabilirsiniz. 

Sağlık hemşirelerinin ziyaretlerinde tercü-
man bulundurulabilir. 

Rahim ağzı kanseri ve meme 
kanseri için koruyucu tetkikler
23 ve 59 yaşları arasındaki bütün 
kadınlar her 3 senede bir rahim ağzı 
kanseri tetkiki yaptırmak için bir 
mektup alırlar. Bu tetkik aile dokto-
runuzca gerçekleştirilir. Bu tetkik es-
nasında doktorunuz kanser tespit 
edebilir. Eğer doktorunuz kanseri 
erken tespit ederse, iyileşme şansınız 
da daha iyi olur. Bu mektup elinize 
geçtiğnde aile doktorunuzu arayıp 
randevu almalısınız. 

Danimarka’da bazı yerlerde 50 ile 69 
yaş arasındaki kadınlar her 2 yılda 
bir göğüs röntgeni için tetkike çağrı-
lırlar. Bu tetkikin adı mamografidir. 
Ve bu kadınlar tarih, saat ve yerin 
yazılı olduğu bir mektup alırlar. 

Jinekolojik muayeneler – rahim 
problemleri 
Rahim ile ilgili sorunlarınız 
varsa aile doktorunuz tara-
fından muayene edilmelisi-
niz. Bu muayeneye jinekolo-
jik muayene denir. Rahimde 
özel sorunlar varsa bir jine-
kologa sevk edilirsiniz.
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Ev hemşiresi 
Yaşlılar ilaçlarını saatinde almak için yardım 
isteyebilirler. Yataktan kalkmak, yıkanmak 
ve giyindirilmek için de yardım alabilirler. 
Aynı yardımları hastayken da alabilirsiniz. Ev 
hemşiresinden yardım alıp alamayacağınıza 
bir doktor karar verir.

Hastanede kaldıktan sonra bazı zamanlar 
eve geldiğinizde hala biraz hasta olursunuz. 
Belki de yardıma ihtiyacınız vardır. Eğer yar-
dım alacaksanız bunu hastane belediyeye 
haber verir. Bir ev yardımcısı yada ev hemşi-
resi evinize gelip size yardım eder.

Çocuk diş hekimi 
Danimarka’da bütün çocuklar 18 yaşına ge-
lene kadar ücretsiz olarak diş hekimine gi-
debilirler. Çocuğunuz ilk defa 2 yaş civa-
rında diş hekimine gidecektir. Bir mektup ile 
bu kontrole çağrılırsınız. Eğer çocuğunuz 2 
yaşına gelmeden dişleri ile ilgili sorunlar ya-
şarsanız siz ve çocuğunuz çocuk diş heki-
mine başvurabilirsiniz. Sağlık hemşiresine de 
danışabilirsiniz.

Çocuğunuz okula başladığında otomatik 
olarak okulun diş kliniğine kaydolur. 

Okul çağında sağlık muayeneleri 
Çocuğunuz okula başladığı zaman beledi-
yenin doktoru ve sağlıkhemşiresi tarafından 
muayene edilirler. Doktor durumunun iyi ol-
duğunu ve normal büyüyüp büyümediğini 
görmek için çocuğu muayene eder. Doktor 
hemen hemen her zaman çocukları anao-
kulu sınıfında ve son sınıfa giderken mua-
yene eder. Okuldaki sağlık hemşiresi çocu-
ğunuzu birçok defa muayene eder. Hemşire 
göz, kulak muayenesi yapar ve çocuğunuzu 
tartar ve boyunu ölçer.

Çocuğunuzun okulda problemler yaşıyorsa 
okulun psikologu ile konuşabilirsiniz.

Danimarka’da yaşlıların bakımını belediye ve 
belediye personeli yapar. Kendi evinde ya-
şayan yaşlılar pek çok konuda yardım alabi-
lirler. Çünkü aile belki her zaman için yaşlı-
lara yardım edemeyebilir. Bu sebeple yaşlılar 
normalde belediyeden yardım alabilirler.

Evde yardım 
Yaşlılar alış veriş ve temizlik için yardım alıp 
alamayacaklarını sorabilirler. Banyo ve giyin-
dirilmek için de yardım alıp alamayacakla-
rını öğrenebilirler. Hasta olmanız duru-
munda da yardım alabilirsiniz. Yardım alıp 
alamayacağınızı belediyeye sorulmalıdır.

 
Evde beled iye yard ımı ve bakım 
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