
> Anne ve babalar için bilgiler

Çocuklar ve gençler için rehabilitasyona nasıl 
başvurabilirsiniz?

Başvuru için gereken bütün formülerleri internet 
üzerinden www.deutscherentenversicherung-bsh.
de adresinde Services > Formulare & Anträge > 
Kategorie „Versicherte, Rentner, Selbständige“ > 
Stichwort Rehabilitation [Servisler > Formülerler 
& Dilekçeler > Kategori „Sigortalılar, emekliler, 
serbest meslek sahipleri“ > Anahtar sözcük 
Rehabilitasyon] yolunu takip ederek bulabilirsiniz. 
Formülerler online olarak doldurulabilir.

Çocuklar ve 
gençler için 
rehabilitasyon

Yardıma ve tavsiyelere ihtiyacınız var mı?

Bize

0800 1000 480 10
numaralı ücretsiz servis telefonumuzu aşağıdaki gün 
ve saatlerde arayarak ulaşabilirsiniz:
Pazartesi – Perşembe   7.30 – 19.30
Cuma   7.30 – 15.30

Çocuklar ve gençler için rehabilitasyonla ilgili 
bilgileri günün yirmidört saatinde internet üzerinden 
bulabilirsiniz:

www.deutsche-rentenversicherungbraunschweig-
hannover.de

Çocuk ve gençler için rehabilitasyonla ilgili sık 
sorulan sorular

Services > Kontakt & Beratung > Beratung 
> Häufige Fragen > Kategorie Rehabilitation 
> Kinderrehabilitation [Servisler > İletişim & 
Danışmanlık > Danışmanlık > Sık sorulan 
sorular > Kategori Rehabilitasyon > Çocuk 
rehabilitasyonu] yolunu takip ederek bulabilirsiniz

Posta adresi:

Deutsche Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover
Lange Weihe 6
30880 Laatzen



Sevgili anneler ve babalar,

Çocuklarınızın sağlığı ve esenliği Alman Emeklilik 
Sigortası için çok önemli bir konudur. Hastalıkların 
çocuk ve genç yaşlarda kronik olmaması ve 
sonuçlarının yetişkin yaşa kadar devam etmemesi 
için zamanında ve uygun biçimde tedavi edilmeleri 
gerekmektedir.

Rehabilitasyon çocuğunuz için neler 
sağlayabilir?

Genç yaşlarda rehabilitasyon yaşamın sonraki 
dönemlerindeki yaşam kalitesini ve çalışma 
kabiliyetini garantiye alabilir.

Ancak önce, okul ve günlük hayata tekrar tam 
anlamıyla katılabilmesi için çocuğunuzun sağlığını 
ve verimliliğini tekrar yerine getirmeli veya 
düzeltmelidir.

Çocuklar için rehabilitasyon hangi hastalık 
belirtilerinde uygun olabilir?

> Solunum yolu hastalıkları,
> alerjik hastalıklar,
> cilt hastalıkları,
> kalp ve dolaşım hastalıkları,
> karaciğer ve mide/bağırsak hastalıkları,
> böbrek ve idrar yolu hastalıkları,
> metabolizma hastalıkları (özellikle Diabetes 

mellitus),
> hareket sistemi hastalıkları,
> nörolojik hastalıklar,
> psikosomatik ve psikomotor bozukluklar, 

davranış bozuklukları,
> ayrıca risk faktörleri ve başka hastalıklarla 

birlikte fazla kilo,
> obezite (Vücut Kitle İndeksi 97. persentil 

üzerinde),
> onkolojik hastalıklar.

Akut hastalıklar, enfeksiyonlu hastalıklar, birlikte 
ortaya çıkan başka hastalıklar olmayan dil gelişimi 
bozuklukları veya bağımlılıkla ilgili hastalıklarda 
çocuklar için rehabilitasyona onay verilemez.

Çocuklar ve gençler için rehabilitasyon hangi 
yaşa kadar onaylanabilir?

Esas olarak 18 yaşını doldurmasına kadar. Bununla 
birlikte okul veya meslek öğrenimi, gönüllü sosyal 
veya ekolojik yıl veya Federal gönüllüler hizmeti 
sürelerinde 27 yaşını doldurmasına kadar. Aynısı 
bir engelden dolayı kendi bakımlarını kendileri 
yapamayan gençler için de geçerlidir.

Hangi masraflar karşılanıyor?

> Çocuğun rehabilitasyon masrafları,
> çocuğun yeme içme ve konaklama masrafları,
> yol masrafları.

Çocuğun yanında refakatçi bulunması mümkün 
mü?

15 yaşını henüz doldurmamış çocuklar için başvuru 
üzerine, yolculuk sırasında çocuğa eşlik eden bir 
kişinin geliş ve dönüş masrafları da karşılanır.

Bununla birlikte çocuğun 8 yaşını doldurmasına 
kadar rehabilitasyon süresi için yanında bir 
refakatçi bulunması esas olarak mümkündür. Ayrıca 
tıbben gerekli olduğunda da mümkündür. Bu özellikle
> ilk tedbir söz konusu ise Diabetes mellitus ve 

skolyoz hastası olan ve 10 yaşını doldurmasına 
kadar,

> mukoviskidoz, onkolojik ve kardiyolojik 
hastalıkları olan çocuklarda,

> engelli çoklarda rehabilitasyon başarısını elde 
etmek için bir refakatçi gerekli olduğunda 
geçerlidir.

Çocuğunuzu neler bekliyor?

Çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu için çok sayıda, 
en yeni tıbbi standartlara göre donatılmış ihtisas 
hastanelerinden yararlanabilmekteyiz. Bunlar, 
emeklilik sigortası ile uyum içindeki tasarılara 
göre çalışmaktadırlar. Hastane, çocuğun esas 
hastalığına bağlı olarak emeklilik sigortasınca 
seçilir. Bu seçim sırasında çocuğunuzun tamamıyla 
bireysel gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya 
çalışıyoruz.

Rehabilitasyon genel olarak 4 hafta sürmektedir. 
Tıbben gerekli olduğunda bu sürenin uzatılması da 
mümkündür.

Çocuğunuza yaşına uygun bir grup içinde 
bakılmaktadır. Okul çocuklarının derslerinin mümkün 
olduğunca aksamaması için, temel dersler için geçiş 
dönemi dersi verilmektedir.


