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 AOKعن برنامج الطبيب االختصاصي لـ  نشرة معلومات

 

 ؟AOKهو برنامج الطبيب االختصاصي لـ  ما .1

 

يستفيد األعضاء المنتسبون إلى شركتنا للتأمين من شكل محدد من العالج  AOKبرنامج الطبيب االختصاصي لـ  في

يهدف هذا البرنامج بالدرجة األولى إلى ربط العالج لدى طبيب العائلة مع العالج لدى الطبيب  الطبي االختصاصي.

االشتراك االختصاصي بشكل وثيق و ذلك بهدف ضمان الحصول على أفضل عالج ممكن من قبل طبيبك االختصاصي. 

 في هذا البرنامج هو اختياري بالنسبة لألعضاء المنتسبين إلى شركتنا للتأمين.

 حالياً االختصاصات التالية: AOKبرنامج الطبيب االختصاصي لـ  يشمل

 القلبية األمراض 

 الهضمية األمراض 

 النفسي العالج /العصبية /النفسية األمراض 

 المفاصل /العظام أمراض 

 البولية األمراض 

 السكري مرض 

 

 

 ؟AOKهي العناصر األساسية التي يتضمنها برنامج الطبيب االختصاصي لـ  ما .2

 

و الطبيب  AOKتواصل وثيق بين طبيب العائلة التي قمت باختياره في إطار برنامج طبيب العائلة لـ  يوجد •

 االختصاصي و هما يتبادالن نتائج الفحوصات. 

 (.الطوارئ حاالت)باستثناء  العائلة طبيب من تحويل إلى تحتاج االختصاصي الطبيب لدى العالج أجل من •

)موقع  AOKاالختصاصيين المشاركين في برنامج الطبيب االختصاصي لـ  األطباء يحق لك فقط الذهاب إلى •

 (arztsuche.de/facharzt#-https://www.mediاالنترنت: 

 

 

 ؟AOKهي الفوائد التي يقدمها لك برنامج الطبيب االختصاصي لـ  ما .3

 

 تحتاج إلى دفع مبالغ إضافية )إعفاء من الدفعات اإلضافية(.  المن األدوية أنواع كثيرة عند شراء  •

ً  14 خالل :العادة)في  االختصاصي طبيبك لدى قريب وقت في موعد على تحصل •  (.يوما

 .أقصر انتظار أوقات من تستفيد •

ً  موعداً  تأخذ أن يمكنك •  .تعملين /تعمل كنت إذا مسائيا

 .جذابة إضافية بخدمات االستمتاع يمكنك •

 

 

 

 

 

https://www.medi-arztsuche.de/facharzt)
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 و ما هي مدة االلتزام؟ AOKيمكنك االشتراك في برنامج الطبيب االختصاصي لـ  كيف .4

 

)شكل محدد من الرعاية الطبية في إطار ما يسمى  AOKلألعضاء المشاركين في برنامج طبيب العائلة لـ  بالنسبة •

 . AOKيتوفر أيضاً برنامج الطبيب االختصاصي لـ  ،((HZVبالرعاية المعتمدة على طبيب العائلة 

 .AOK لـ االختصاصي الطبيب برنامج اختصاصات بجميع تتعلق مشاركتك •

 من غير الممكن اختيار اختصاصات محددة.  (.1)راجع القائمة في الفقرة 

فنرجو التحدث بهذا الخصوص مع طبيب  AOKكنت ترغب في االنضمام إلى برنامج الطبيب االختصاصي لـ   إذا •

 أو مع طبيب اختصاصي مشارك.  AOKالعائلة التي قمت باختياره في إطار برنامج طبيب العائلة لـ 

شهراً في  12. يتم تمديد مشاركتك لمدة AOKنامج الطبيب االختصاصي لـ  شهراً في بر 12بداية لمدة في ال تشارك •

شهراً. نرجو تقديم مذكرة اإلنهاء  12كل مرة و ذلك إذا لم تقم بتقديم مذكرة إنهاء قبل شهر واحد من انتهاء مدة الـ 

 .AOK Baden-Württembergالخطية لـ 

فستنتهي أيضاً مشاركتك في برنامج الطبيب  AOKـ قمت بإنهاء مشاركتك في  برنامج طبيب العائلة ل إذا •

 بشكل تلقائي.   AOKاالختصاصي لـ  

 

 

 


