
1-TARAFLAR

2- Hastanemiz kendisine başvuran her ASMMMO çalışan, üye ve sınırları içerisinde ikamet
vatandaşlar ,ile ilgi|i tıbbi ve idari kayıtlaı:ı tutmak ve bunlaı:ı mtıhafaza etmek ile hükü
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2-KoNu

ASMMMO yöneticisi, personeli (varsa)üyeleri ve bakmatla yllttlmlli oldukları yakınlarının; .ayaktan,

8uıübirlik, acilve yataı.aktedavileı,lnln, Özrl BiLGİ HASTANESİ, lmkanları kapsamlnda karşılanması
ve bu hizmetlerin indirimli olarak ücretlendirilmesi.

3_TıBBİ H ıZMET TAN|MLAR|

l-Ayaktan Muayene: Hasta yatişı.olmadan yapılan tıbbi tedavi ve tüm diğer tahlil ve tetkiklerdir.

2-Acil Serviste Tedavi: Acil r"rlr. başvuran hastaya, acil servis hekimitarafından yapılan muayene,
müdahale, tetkikler'ile bunlara müteakip gerekli görüldüğü taktirde ilgill bölümlerden istenen 
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3-Günübirtik Tedavi : Uzman doktorun gerekli görmesi halinde hastaya yatış yaparak uyguladığı 24
saatigeçmeyentedavivecerrahigirişimlerikapsar.

4-Yatarak Tedavi : Uzman doktorun gerekli görmesi halinde hastaya yatlş yaparak uyguladığı 24 saati

5- SUT Ekz,A2listesinde Yer AIan Hizmetter : Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında hastalardan
fa rk ücreti a lı na bilecek.hizmetleri kapsa r.( BT, M R, Mamografi, Holter vs. )

4-GENEL HÜKÜMLER

1-Hastanemiz,kendisine başvuran her çalışan ve (varsa) üye için mutlak surette tanıtım kartını, tedavi
olankişininresimli,resmibirkimliğiilekarşılaştırarakkimlİktespitiyapacaktır.-

|]l

tı-.,



{':;ii{:]ii"il

ja.:.,1]]ii:]

liiİ
:]_]j:::]

]

3-ilk muaı7e,ne,talhinO.en .itlnİleh,1O"ÇJ,o1 giin iil"dJ aynl,branş]ve a,;nı,t'eşnl"içln_ f!p,iıuo k"or.rı,',,.'' .'

mııayenesi.ütreti faİÜia.e,di|mevecet|ÇalşanOan da alınmayacakİ,r. ': 
,' 
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4-ASMMO perİon-elilvaı"sa)üye ve 1.,derece'yatınlİrıVb hastaneye.naivuroüğünd,a,Hasta.i, 1 , . ,l ', 
,

Hizmetlerlne'Uağ|ı.|ersone],tarafındCn']İaı,şılanarak, karşılama yönlenjlrmede oncelil< sağla'nacaktir. 
l

5-Sürekli mobil i[etljim sağlanarak randevu ve hizmet sUreçleri hakkınOa:nigl_üermek için hastane

1zönetici|erinin,de,butÜnduğu iletişim nürnaralarıASlVlMMO mensuplarına i|elilmek üzere İözleşmenin

6-0zel Bilgi Hastapesi;!rlğyğu,sağlı[ hizmetleri konusunda, ASMMMO(varsa) üye ve çalışanlarını
doküman, ffiJrak bilgilen airir. Q*ıq>\
}- 6e*o\ \:_ )ıı_.<-ı\qr. F.ç ı Açvy\vnvıaAr(\.- üafu\gh^§Ja 1ontV \*^r

e kine konula caki|r.' »d=.

s-isrisıııai ouRuMLAR

l..Fiyat protokolünde yei almaı/an ve/veya hastanemizde ücretli olarak yapılan özöt uygulamalar cari ]

fiyatlar üzerinden hastadan tahsil edilecektir. ,

6-ücRETLENoinıvır

1.HastaFark.Ücretleriİıeİısııı;hastanedegerçekleştirilen,heı.tür|üsağlıkişlemindehastafark...]l
ücretlerinin ödenmesinden sağlık hizmetini alan yönetici, personel ve/veya bakmakla yükümlü olduğu
Yakınlarının kendilerisoı:ümludııı:. Bu yapılacak ödemelerden Anlaşmalı Kurum sorumlu,tutulmaz. i

-Hak sahiplerinin SGK mensubu olması halinde fark ücretl olarak ayakta, günübir]ik, acil ve yataraI
tedavilerind e % 2O indirim yapılacaktır.

-Diş kliniğinde yapılacak protez işlemlerinde % IO diğer işlemlerinde ise %2o indirim yapılacaktır.

-Kozmetoloji bölümünde yapılacak işlemlerden % 20 indirimyapılacaktır.

-Doğumlard a % 10 indirim yapılacaktır.

-Check-up hizmetlerind e % t0 indirim yapılacaktır.

-SGK tarafından ödenmeyen hizmet ve tedaviler için hastane cari fiyatları üzerinden % 2O indirim
yapılaca ktır.

-Özel sağhk hizmeti alıİıak isteyen kişiler için cari fiyatları üzerinden % 20 indirim yapılacaktır.

-SGK mensubu hastalardan her muayene için devletin alacağı kamu katılım bedeli 15 TL katılım payı
alınacaktır.

- Diyetisyen muayeneleritoplamda 4 hafta, 1 muayene 3 kontrol şeklindedir. Yetişkinler için 15OTL,

çocuklar için ise 1OO TL'dir.
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geçerlidir.TalarlİrOan nlrinin feshine karar VermeUlğltal<tri.0'herı7ıl:kendİlğlnO"n y"nilenmiş sayılır.

AN KARA sERBEsT vı,uııRsrgeci

MAL| MUŞAVIRLER oDAs|
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2; .. KardİY,OlOjİ.,,|,.,,..,,..,.,,,',',,'; i.,,,-,,.

3.:','Çocuk Sağtğı, ve,}, {astalıkları

5,. . Fizik T9davi.ve ,Rehabilita§İön:, 
]: 

,,|'ı':,.:,

6., Nöro!oji.,,],;j,.,: ],'

i.:,

7, 1,Delmatölgji,(Cildiyğ,,,'.,_':, ']: :. ,:-:|,:1 ,..,ii 1

8 Psikiyatri(Yetişkin)
9. Çocuk ve Genç Psikiyatri
10. Kalp vqDarnar'Cerrahi . ,,,'.'-'1,.': , :,.,: :; 

,, ,

12. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cenahi
13. Kadın Hastalıkları ve Doğum
14. Kulak-Burun-Boğaz
15. Ortopedi
16. Üroloji
17. Anestezi ve Reanimasyon '_

I8.Ağ,ızveDişSağlığı,- ' i ]

l9. Beslenme ve Diyet
20.Lazer Epilasyon ve Kozmetoloji
2 l. Tıbbi Görünti.ileme (Radyoloji)
22. Mikrobiyoloji -

23. Biyokimya
24. Acil Servis
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KARDELEN,': irıiypnrpşıııı
MESA-ç4,KEL§+4.EWER
KENT Koop.- iı.ıöışı.ı MAH
ERYAMAN

Yukanda belinilen semt servisleri haricinde şehir merkezinden "Metro". ile gelecek olan
haslalarımızn]tsatıkent Metrosu (son durak),İlerl*tanerniz arasında,taşro-İla.rru saglamal<
için de servis hizmetirniz bulunmaktadır.

Bu amaçla hafta,içİ saat,O9,30 . 10:30 - 1,1:30 ve tr3:0O -,l+:O0 - ll:OO.- ıo:0o_,r7:0o,

Metro öniinden geÇmektg olan ve hastanemizden ring seferi yapan hasta servislerirni2
hizrnetinizde olacaktır.
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Cumartesi günleri ise'09.30 - 10:30,- 11:30:saatlerindğ
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