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Hastaların bilmesi faydalı konular – 
Uzun süreli yurt dışında bulanma halleri için 
ilaç reçetelerinin düzenlenmesi  
Sayın Hasta, 

Tatilin tadını ilk andan itibaren çıkarabilmeniz için, tatilin iyi planlanmış olması gerekir. Bunun içine mevcut 
hastalık durumunda kişinin gerekli ilaçları yanına alması da gerekmektedir. Bu bağlamda sıklıkla hekime, birden 
fazla ay boyunca yurt dışında bulunma süresi dikkate alınarak reçete yazması talebinde bulunmaktasınız. 

Hastalar uzun süreli olarak yurt dışında bulunma hallerinde sigorta reçetesi üzerinden 
ilaçlarını ne zaman alırlar? 

Üç aydan daha uzun sürmeyen bir seyahat söz konusu olduğunda, hekim, sağlık durumunuzun hekim tarafından 
kontrolünün gerekli olmaması koşuluyla, sürekli ve gerekli ilaçla tedavi bağlamında ilk olarak zorunlu ilaçları 
yazar. 

Yurt dışında kalma hali üç aydan daha uzun sürüyorsa, durum farklıdır. Bu durumda sigorta reçetesi kapsamında 
hekimin ilaç yazmasına izin verilmemiştir ve bu durum bağlı olduğunuz hastalık sigortasının geriye rücu 
alacaklarının hekiminizden talep edilmesine yol açabilir. Sosyal Güvenlik Yasa Kitabının V Madde 16 uyarınca, 
eğer yurt dışında bulunuyorsanız, prensip olarak hizmetlere yönelik talebiniz yasal sigortalı sıfatıyla sizin için 
durdurulmaktadır. 

Bu nedenle yurt dışına uzun süreli bir seyahat öncesi sigorta kurumunuzla, seyahatin gerçekleşeceği ülke içinde 
bu ilaç için reçetenin nasıl düzenlendiğini ve bu ilacı varış yerinde nasıl temin edebileceğinizi açıklığa kavuştur-
malısınız. 

Hastanın ilaçları yanına alması ve seyahat edilen ülkenin içine sokması durumunda neye 
dikkat edilmesi gerekmektedir? 

Aynı biçimde hangi ilaçları seyahat edilen hangi ülke içine genelde sokulabileceği sorusu da önemli olabilir. Bu 
durumda varış yerindeki resmi makamlara başvurunuz. Bu konu hakkındaki bilgileri ilgili ülkelerdeki diplomatik 
temsilciliklerden ve konsolosluklardan alabilirsiniz. 

Yurt dışına seyahatlerde uyuşturucu ilaçları yanınıza almanız konusundaki uyarıları Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler 
Enstitüsü'ne ait internet sitesinde, Uyuşturucu İlaçlar başlığı altında bulabilirsiniz: http://www.bfarm.de. 

Yurt dışına seyahat için hastalık sigortası bakımından yeterince sigortalandınız mı? 

Ayrıca size, yurt dışında tatil yaparken seyahat edilen her bir ülke içinde akut hastalıkların tedavisi için hangi 
bakımdan sigorta kapsamında olduğunuz hakkında bağlı olduğunuz hastalık sigortasından bilgi almanızı tavsiye 
ederiz. Gerekmesi halinde, seyahat sırasında muhtemel hastalıklara karşı ilave bir sağlık sigortası yaptırmanız 
anlamlı olacaktır. 
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