Türkische Fassung

Ülke çapında danışma ve yardım
Hizmet telefonu
Deutsche Rentenversicherung’un numarasını
ücretsiz arayın:
0800 1000 4800
Uzmanlarımız size yardıma hazırdır:
Pazartesi–Perşembe 7.30 –19.30 saatleri arası
Cuma
7.30 –15.30 saatleri arası

Çocuklar ve gençler için rehabilitasyon hizmetlerine nasıl başvurulur?
> Gerekli formları İnternette www.deutsche-
rentenversicherung.de/kinderreha adresin
de bulabilirsiniz. Tüm basılı formlar çevri
miçi doldurulabilir. Başvuruyu ayrıca
www.deutsche-rentenversicherung.de/
eantrag-G0200 adresi üzerinden çevrimiçi
yapabilir ve doldurulmuş muayene bulguları
raporunu (G0612) da hemen birlikte karşıya
yükleyebilirsiniz.

İnternet
24 saat boyunca:
www.deutsche-rentenversicherung.de/kinderreha
Ya da bize bir e-posta gönderin:
info@deutsche-rentenversicherung.de.
Bu amaçla İnternetteki “İletişim” formumuzdan
yararlanabilirsiniz.

> Çocuklar ve gençler için rehabili-

tasyon hizmetleri

Lütfen,
> Başvuru formunu (G0200) doldurun.
Tedaviyi yapan hekimin,
> muayene bulguları raporunu (G0612) ve
> vizite faturasını (G0600) doldurması rica
edilir.
(Not: Deutsche Rentenversicherung için muayene
bulguları raporunu her hekim düzenleyebilir.)
Başvuru, muayene bulguları ve vizite faturasının
yetkili emeklilik sigortası kurumuna gönderilmesi
gerekir. Söz konusu kurum size başvurunuzla
ilgili yazılı bilgi verir.

Çocuklar ve
gençler:
Rehabilitasyon
ile formda kal

> Anne ve babalar için bilgiler
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Bu broşür, Deutsche Rentenversicherung’un halkla ilişkiler
çalışmaları kapsamında olup, ilke olarak ücretsiz dağıtılmak
üzere hazırlanmıştır ve satış için değildir.

> Süreç, koşullar ve başvuru

Sevgili anne ve babalar,
çocuklarınızın sağlığı Deutsche Rentenversicherung için büyük önem taşır.
Bu sebeple Emeklilik Sigortası, kronik hastalıklara
yakalanan ya da sağlığı tehlikede olan çocuklar ve
gençler için rehabilitasyon hizmetleri sunar. Rehabilitasyonun başarılı olmasını sağlamak için, hizmetler hastalık sonrası bakım kapsamına da alınabilir.
Bu broşür çocuklar ve gençlerin rehabilitasyo
nuyla ilgili en önemli sorulara açıklık getirir.
Daha ayrıntılı bilgileri İnternette www.deutsche-
rentenversicherung.de/kinderreha adresinde
bulabilirsiniz.

Rehabilitasyon çocuğunuz için ne yapabilir?
Küçük yaşlarda bir rehabilitasyon, yaşam kalitesini
yükseltir ve daha sonra çalışmaya uygunluğu
sağlar.
Okula ve boş zamana yeniden vakit ayırabil
mesi için, öncelikle çocuğunuzun sağlığını ve
becerilerini geri kazandırması ya da iyileştirmesi
gerekir.

Çocuğunuzu ne bekliyor?
Çocukların ve gençlerin rehabilitasyonu için en
son tıp standartlarına göre donatılmış, sayısız
uzman klinik mevcuttur. Klinik seçiminde, çocuğunuzun kişisel ihtiyaçlarına göre hareket etmeye
çalışırız.
Çocuğunuza tam gün ayakta veya ayakta rehabilitasyon hizmeti verilebilir. Kural olarak klinikte
yatılı rehabilitasyon en az dört hafta sürer. Bu
süre, tıbben gerekli görüldüğü durumlarda uzatılabilir.

Başlangıçta, çocuğunuz için kişisel bir rehabilita
syon planı hazırlanır. İhtiyaca göre, bu plan tıp,
pedagoji, fizyoterapi ya da mesleğe yönelik hiz
metler de içerir.
Çocuk yaşına uygun bir gruba dahil edilir. Mümkün
olduğunca az ders kaçırmaları için, öğrencilere
ana konularda ders verilir.

Çocuklara ve gençlere hangi hastalık tablolarında
rehabilitasyon hizmetleri uygun olur?
Çocuğunuzun gelecekte kabiliyetleri sağlık sorunundan dolayı olumsuz etkilenecekse o zaman
rehabilitasyon gündeme gelmektedir. Sağlık durumuna bağlı olarak okuldaki derslere veya bir eğitime sınırlı şekilde katılması durumu da bu kapsama
dahil edilir. Rehabilitasyon hizmetiyle bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya azaltılması ve
çocuğunuzun sağlığının düzelmesi amaçlanmaktadır.

Önerimiz:
Bu koşulu yerine getirip getirme
diğinizi öğrenmek için, bilgi ve
danışma merkezlerimize başvurun.

Çocuklara ve gençlere hangi yaşlara kadar rehabilitasyon hizmeti verilebilir?
İlke olarak, çocuk ve genç rehabilitasyonu
18 y
 aşına kadar söz konusu olabilir. Bunun
dışında, bir okul ya da meslek eğitimi, gönüllü
bir yıllık sosyal ya da çevre çalışması ya da
gönüllü bir federal hizmet süresince, ancak en
fazla 27 yaşına kadar. Aynı durum, bir engellilik
nedeniyle kendilerine bakamayan gençler için de
geçerlidir.
Hangi giderler üstlenir?
Çocuğun rehabilitasyon giderleri,
> Çocuğun iaşe ve ibate giderleri,
> Yol giderleri,
> Gerektiğinde bir refakatçinin giderleri.
>

Rehabilitasyon örneğin aşırı kilo, solunum yolları,
cilt ve hareket organlarındaki rahatsızlıklar, psişik
bozukluklar ve nörolojik hastalıklar varsa göz
önünde bulundurulmaktadır.
Başka enfeksiyonlu hastalıklar olmak üzere,
şiddetli hastalıklarda rehabilitasyon mümkün
değildir.

Yerine getirilmesi gereken koşullar hangileridir?
Ebeveynden birisinin emeklilik sigortası primi
ödemiş olması gerekir.

Çocuğa refakat hangi hallerde mümkün olur?
15 yaşına gelmemiş çocuklar için, başvuru halinde,
çocuğa yolculuk boyunca refakat eden bir kişinin
geliş ve gidiş yol giderleri de üstlenilir.
Rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi veya başarısı
için gerekli görülürse rehabilitasyon süresi içerisinde çocuklara refakat edilebilir. Çocuğunuz
henüz on iki yaşını doldurmadıysa da bu ihtimal
göz önünde bulundurulmalıdır.
Ailenin rehabilitasyon sürecine dahil olması
gerekiyorsa, çocuğa birden fazla aile üyesi de
refakat edebilir.

