Keuze voor vrouwelijke
hulpverlener
gynaecologie/verloskunde (Turks)
Kadın sağlık görevlisi isteği
Doktorunuz ya da ebenize, hastanede, randevularda ve/ ve ya doğum esnasında kadın
sağlık görevlileri tarafından muayene olmak istediğinizi belirtebilirsiniz.
Kendinizi doktorunuzun yanında güvende hissetmenizi önemsiyoruz. Bu sebepten
elimizden geldiğince bu isteğinize uymaya çalışacağız. Ne yazık ki bu her koşulda
sunabileceğimiz bir hizmet değildir.
Bu broşür kadın sağlık görevlisi isteğiniz ile ilgili karşılaşacağınız durumlar hakkında sizi
bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır.
Bu broşürün hazırlanması aşamsında ‘standpunt KNMG, vrije artsenkeuze’dan
faydalanılmıştır.
Doktor seçimi
Öncelikle her zaman kendi doktorunuzu seçme, hangi doktor tarafından muayene
edilmek istediğinize karar verme hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Fakat bu özel doktor
seçme hakkınız sınırsız değildir.
Planlı randevular
Zamanında, yani Zaans Medisch Centrum da randevu alırken, kadın doktor tarafından
muayene edilmek istediğinizi belirtirseniz, elimizden geldiğince bu isteğinize uymaya
çalışacağız.
Randevu aldığınızda isteğinizi yerine getirip getirmeyeceğimizi size bildireceğiz. Bu
durum polikliniğimizde aldığınız randevular için de geçerlidir.
Sadece kadın ve ya erkek doktor istediğinizi belirtebilirsiniz. Başka özelliklere göre seçim
yapma hakkınız bulunmamaktadır (örneğin renk, din, ırk vs).
Eğer kadın doktor isteğinizi Zaans Medisch Centrum da randevu alırken
belirtmemişseniz, isteğinizi yerine getiremeyebiliriz. Başka hastalar ve ya personelin
zararına olmadığı takdirde ve ekstra ücret tutmadığı sürece bu isteklerinizi yerine
getirebilmek için her zaman elimizden gelenini yapacağıza emin olabilirsiniz.
Elbette dileğimiz birlikte iyi ve tatmin edici bir çözüme ulaşmaktır.
Acil durum ve doğum
Çoğu zaman acil durumlarda (doğum da dahil) kadın doktor tarafından muayene
edileceğinizin garantisini veremiyoruz. Aynı durum, akşam, gece ve hafta sonu
gerçekleşen randevu/doğum için ve aynı gün yapılan randevular için de geçerlidir.
Önceden bu isteğinizi belirtmiş olsanız dahi, yukarıda sayılan durumlarda kadın doktor
garantisi veremiyoruz.
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Zaans Medisch Centrum da doğum yapan kadınlara, 24/7 sağlık hizmeti veren ekip, 10
jinekolog (kadın - erkek karışık), 10 ebe ve doktor asistanından oluşmaktadır ve çalısma
programı aylar öncesinden belirlenmektedir.
Sağlık hizmeti reddetme
Sağlık hizmeti reddetme gibi bir hakkınız bulunmaktadır ve bu hakkınız yasal olarak da
korunmaktadır (Wet op de Geneeskundig Behaldeovereenkomst, WGBO) Fakat, sağlık
hizmeti reddinin size ve/ya da (doğmamış) çocuğunuza bir takım olumsuz sonuçları
olabilir.
Elbette ki bu hiç istenmeyen bir durum ve birlikte bu durumu önlemeliyiz.
Sizin ve ya eşiniz/yakınlarınızın sağlık hizmetini reddetmesi
Bizim için kadın doktor istediğinin Siz, eşiniz ya da her ikiniz tarafından mı yapıldığını
bilmek çok önemli.
Sizin için kimin muayene, doğum ya da operasyonu yaptığı fark etmiyorsa o zaman eşiniz
de böyle bir talepte bulunamaz.
Bizim için kadın doktor talebinin kimden geldiği belirsiz ise bu konu hakkında sizinle
yalnız görüşmemiz gerekebilir.
Başka hastaneye sevk
Eğer birlikte istekleriniz ile ilgili bir sonuca ulaşamazsak, anne ve bebeğin sağlığı el
verdiği takdirde, başka bir hastaneye sevk seçimi yapabilirsiniz. Bu sevk gerekirse bir
ambulans ile olabilir. Böyle bir durumda ambulans ücretini sağlık sigortası ve ya hastane
karşılamaz. Kendiniz ambulans ücretini karşılamak zorunda kalırsınız.
Birlikte sağlık hizmeti vermek
Amacımız her koşulda siz ve eşiniz ile birlikte en iyi çözüme ulaşmaktır. Ancak anne ve
çocuk bakımı, doğum esnasında bazı durumlar acil kararlar almamızı gerektirdiği için,
anne ve çocuğun sağlık durumunu her daim göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.
Sonuç olarak muayeneleri/doğumu en iyi şekilde gerçekleştirebileceğimiz fırsatları birlikte
değerledirip, karar vermeyi hedeflemekteyiz.
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