___________________________________________________________________
Telefon ile T bbi Dan manl k Hizmeti
365 Gün 24 saat tek bir telefonla bir doktora ula ma imkan r. (Gelen ça ilk çal ta, doktor taraf ndan
kar lanmaktad r.) Üyelerimiz günün her saatinde acil olan veya olmayan sa k sorunlar nda 444 12 12
doktorlar za yöneltilebilirler. Sorunlar
numaral Acil Sa k Hatt ’n arayarak sa kla ilgili sorular
hakk nda bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti alabilirler.
Hizmet kapsam nda sunulan önemli uygulamalardan örnekler;
 Aniden ya da belirli bir zamand r süre gelen her türlü sa k problemleri ile ilgili bir
doktora dan ma imkan .
Örnek;
— Gece yar saat 03.30… bir anda çocu unuz a layarak uyan yor. Ate i 39 derece.
z doktorun telefonu cevap vermiyor… Panik
Çocuk doktorunuzun ya da tan
içindesiniz… Ne yapars z? Medline doktorunun tavsiye edece i birkaç uygulama
çocu unuzun ate ini dü ürmeye yard mc olacakt r.
e i dü ük s rt a lar oldu unu doktorumuza
— Birkaç gündür süre gelen a
nda
ileten bir hastan n, doktorumuzun sordu u sorulara verdi i yan tlar
(merdiven ç karken nefes darl çekiyor musunuz? Sol kolunuzda uyu ma var m ?
belirlenerek en yak n zamanda bir
vb...) kalp krizi riski ta p ta mad
kardiyologa görünmesi gerekti i tavsiye edilir.
ilgilendiren herhangi bir hastal k ve hastal n belirtileri ile ilk
 Kendisini ya da yak
defa kar la an üyelere, ihtiyaç duydu unda o hastal k ile ilgili yönlendirici ve e itici
bilgi verilmesi.
Örnek;
hastas üye, hastaneden ç kal 2 gün olmu ve tedavi oldu u bel f
Bel f
ameliyat yla ilgili “ Ne zaman normal bir ekilde e ilip kalkabilirim? Rahats zl m fizik
tedavi sürecimi nas l etkiler? Ne zaman yüzebilirim?” vs. sorular hakk nda bilgi
alabilmektedir.
istedi i, ismini ilk defa duydu u bir tahlil, tetkik vb… ya da
 Doktorunun yapt rmas
sonucu al nm medikal tahliller ile ilgili bilgi alabilme imkan .
 Kullan lan ilaçlar ya da birlikte kullan lacak farkl birkaç ilaçla ilgili bilgi alabilme
imkan .
Örnek;
al yor. ehir
Üyemiz 1 haftad r özel doktorunun tavsiyesi üzerine günde 3 defa X ilac
ndaki bir bayi toplant öncesi 2 saattir süren iddetli ba a
sebebiyle, Y a
kesicisini almay dü ünüyor. A
kesiciyi di er ilaçla birlikte almas n herhangi bir yan
doktorlar za dan arak ö renebilir.
etkisi olup olmayaca
* T bbi Dan mal k hizmetinde fiziki muayene yap lamad ndan ve sadece telefonda verilen bilgiler
nda doktorlar z taraf ndan hizmet verildi inden; ilaç tavsiye edilmez, te his ve tan konulmaz,
reçete verilmez.

