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Fluturaş privind Programul medic specialist-AOK 
 
 
1. Ce este Programul medic specialist-AOK? 

 
 
În cadrul Programului medic specialist-AOK, asiguraţii noştri beneficiază de o formă 
specială de îngrijire medicală de specialitate. În acest program este vorba în primul rând de 
a îmbina şi mai strâns îngrijirea medicală de familie cu cea de specialitate - cu scopul de a 
asigura un tratament cât mai bun posibil prin intermediul medicului dumneavoastră 
specialist. Pentru asiguraţii noştri, participarea la acest program este benevolă. 

 
Din Programului medic specialist-AOK fac parte următoarele domenii de specialitate: 

 
Ø cardiologie 
Ø gastroenterologie 
Ø psihiatrie/neurologie/psihoterapie 
Ø ortopedie/reumatologie 
Ø urologie 
Ø diabetologie 

 
 
2. Ce elemente esenţiale include Programul medic specialist-AOK? 

 
• Medicul dumneavoastră de familie, pe care l-aţi ales în cadrul Programului medic 

de familie-AOK, şi medicul specialist sunt în strânsă legătură unul cu celălalt şi fac 
schimb de diagnostice. 

• Pentru tratamentul la un medic specialist aveţi nevoie de o trimitere de la 
medicul dumneavoastră de familie (excepţie: caz de urgență). 

• Dumneavoastră recurgeţi exclusiv la medici specialişti care participă prin contract 
la Programului medic specialist-AOK (Internet: https://www.medi-
arztsuche.de/facharzt#) 

 
 
3. Ce avantaje are Programul medic specialist-AOK pentru dumneavoastră? 

 
• Nu plătiţi nimic în plus la multe medicamente compensate (eliberarea de plăţi 

suplimentare). 
• Primiţi un termen într-un timp scurt la medicul dumneavoastră specialist (de regulă: în cel 

mult 14 zile). 
• Beneficiaţi de timpi de așteptare mai scurţi. 
• În calitate de femeie/bărbat care profesează, puteţi conveni ore de consultaţii seara. 
• Vă puteți bucura de servicii suplimentare atractive. 
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4. Cum participaţi la Programul medic specialist-AOK și cât timp sunteţi 
legaţi de el? 

 
• Persoanelor asigurate, care participă la Programul medic de familie-AOK (o formă 

specială de îngrijire medicală în cadrul aşa-numitei îngrijiri medicale centrate pe 
medic de familie/HZV), le este deschis, de asemenea, şi Programul medic 
specialist-AOK. 

• Participarea dumneavoastră se referă la toate domeniile de specialitate ale 
Programul medic specialist-AOK (vezi lista de la punctul 1). Nu este posibil să se 
aleagă domenii de specialitate individuale. 

• Dacă doriți să recurgeţi la Programul medic specialist-AOK, vă rugăm să lămuriţi acest 
lucru la medicul dumneavoastră de familie ales, pe care l-ați ales în cadrul Programul 
medic de familie-AOK, sau la un medic specialist participant. 

• Pentru început, participaţi timp de 12 luni la Programul medic specialist-AOK. 
Participarea dumneavoastră se reînnoieşte pentru încă 12 luni, atât timp cât 
dumneavoastră nu o reziliaţi în termen de o lună înainte de terminarea perioadei 
respective de 12 luni. Vă rugăm să înaintați în scris rezilierea dumneavoastră către 
AOK Baden-Wurttemberg. 

• Dacă încheiați participarea dumneavoastră la Programul medic de familie-AOK, 
încetează automat şi participarea dumneavoastră la Programul medic specialist-AOK. 


