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Vårdval Halland (Sağlık Bakım Birimi Seçimi Halland) 
Vårdval Halland’ın kapsamında, ihtiyacınız olduğunda, istediğiniz sağlık merkezini 
seçebilirsiniz.  Hatta bazı uzmanlık alanlarındaki sağlık merkezlerini seçebilirsiniz.  
Vårdval Halland kapsamındaki uzman ve diğer sağlık merkezleri araştırılmış ve 
onaylanmıştır.    
 

Sağlık merkezinizi seçin 

Halland’ta sağlık bakımına ihtiyacınız olduğu zaman, istediğiniz sağlık merkezinizi 
seçebilirsiniz. Özek sağlık merkezleriyle, Region Halland tarafından işletilen sağlık 
merkezleri arasında seçim yapabilirsiniz. Bu sağlık merkezleri size, tam teşekküllü 
hastane bakımı gerektirmeyen durumlarda sağlık hizmeti verecektir. Bu sağlık 
merkezleri uzmanlık bakımı ve psikyatri alanında bakım gereken durumlarda size yol 
gösterebilir.   
 
Bu seçim, sizinle sağlık merkezi arasında bir anlaşma anlamına gelir. Seçtiğiniz 
sağlık merkezi, başvurularınızda her zaman öncelikli olacaktır. Ne zaman isterseniz, 
seçiminizi değiştirebilirsiniz.  
 
Aile bireyleri farklı sağlık merkezlerini seçebilirler.18 yaşından küçük çocukların 
velileri, çocukları namına seçim yaparlar.  
 
Sağlık merkezi şöyle seçilir 
 

 Sağlık bakım seçme formunu doldurun. Seçmek istediğiniz sağlık merkezine 
gönderin. Sağlık merkezi 14 gün içinde sizi ne zaman kabul edeceği 
konusunda bilgilendirecektir.  

 
Karar vermeden önce söz konusu sağlık merkezinin çalışma tarzını ve hizmetleri 
konusunda araştırma yapabilirsiniz. Örneğin, evinize veya işinize yakın mı? Çalışma 
saatleri size uygun mu? Hangi uzmanlık hizmetlerini verebiliyor?  

 
Uzman sağlık merkezi seçin 

Halland’ta, cilt sağlığı ve yetişkin psikyatrik bakımıyla ilgili bazı tanılar için uzman 
bakımı seçebilirsiniz. Daha fazla uzmanlık seçimi imkânları daha sonra sunulacaktır.    
 
Uzman bakımına ihtiyacınız olursa, sizi her zaman uzman sağlık merkezlerine 
bekleriz. Genellikle sağlık merkezindeki bir doktor, uzman bakım ihtiyacını teyit eder 
ve uzman doktora havale eder. İsterseniz kendiniz uzman sağlık merkeziyle temasa 
geçebilirsiniz. Bunun için ” kişiye özel havale” yazmanız gerekir.  
 
Özel uzman sağlık merkezleriyle Region Halland tarafından işletilen uzman sağlık 
merkezleri arasında seçim yapabilirsiniz, hangisini seçerseniz seçin ödeyeceğiniz 
”hasta kabul ücreti” aynı olacaktır.   



 

 

 

 
Uzman sağlık bakımı seçimi aşağıdaki tanılar ve şikâyetler için geçerlidir:  
 
Cilt Hastalıkları: Egzama, sedef, kaşıntı, çok et beni varsa araştırılır. 
Yetişkin Psikiyatrisi: Depresyon tedavisi, bipolar bozukluklar, nöropsikyatrik 
bozukluklar ve ADHD, ADD. 
 
Uzman sağlık merkezi şöyle seçilir 

 Öncelikle ihtiyacınız olduğunda bir sağlık merkezi seçersiniz. O sağlık 
merkezindeki bir doktor sizi havale edecektir veya siz Vårdval Halland 
kapsamında bir uzman sağlık merkeziyle temas kuracaksınız. 

 Bu seçiminiz güncel olan hastalık periyoduyla ilgilidir. Ne zaman isterseniz 
başka bir sağlık merkezi seçme hakkına sahipsiniz.  

 Hangi sağlık merkezini seçerseniz seçin, ödeyeceğiniz ”hasta kabul ücreti” 
aynı olacaktır  

 
Hangi sağlık merkezini seçebileceğiniz konusundaki bilgileri   www.1177.se/vardval. 
Web sitesinde bulabilirsiniz. 
 
 

 


