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Udhëzim për trajtim mjekësor nga AOK Bremen/Bremerhaven-i 

Nga AOK Bremen/Bremerhaven, e keni marrë Kartelën Tuaj për sigurim shëndetësor 

dhe Vërtetimin për lirim. Po qe se ndodheni në trajtim mjekësor, që të dy dokumentet 

jepjani mjekut, në mënyrë që ai, në bazë të kartelës, t'i përllogaritë shpenzimet. Duke 

e dorëzuar Kartelën Tuaj të sigurimit social dhe vërtetimin për lirim do të mund t'i 

merrni në barnatore barnat që ua ka shkruar mjeku. Nuk do të duhet të paguani as 

taksë, as pjesëmarrje.  

 

Ju lutemi t'i keni parasysh udhëzimet e mëposhtme:  

 

Kontaktimi  

Për shërbimet e AOK Bremen/Bremerhaven-it mund të pyetni me telefon në numrin 

0421 176-177 160 apo t'i drejtoheni me shkrim drejtpërsëdrejti AOK 

Bremen/Bremerhaven-it. Po qe se nuk do të mund të vendosni kontakt, e keni në 

dispozicion personin zyrtar të qendrës për informim, përkatësisht të Shërbimit për 

sigurim dhe për çështje sociale. 

 

Ndërrimi i adresës 

Po qe se e ndërroni adresën, me këtë rast duhet ta ndryshoni adresën edhe në Kartelën 

Tuaj të sigurimit shëndetësor. Me fjalë të tjera, Kartelën Tuaj për sigurim shëndetësor 

duhet t'ia dërgoni AOK Bremen/Bremerhaven-it. Në rast ndërrimi të adresës, Kartelën 

Tuaj të sigurimit shëndetësor dërgojani edhe personit zyrtar të Shërbimit Tuaj për 

sigurim dhe për çështje sociale.   

 

Kufizimet nga AOK Bremen/Bremerhaven-i 

Për shërbimet të cilat nga AOK Bremen/Bremerhaven-i janë pranuar vetëm pjesërisht 

(për shembull trajtimi ortodonik) shpenzimet e mjekimit, para fillimit të tij, duhet t'i 

shqyrtoni me Shërbimin Tuaj kompetent për sigurim dhe për çështje sociale. Përveç 

kësaj, për Ju vlejnë kufizimet në bazë të neneve 4 e 6 të Ligjit për azilantët. Mund ta 

pyetni mjekun Tuaj nëse është në kontakt me AOK Bremen/Bremerhaven-in apo me 

Shërbimin Tuaj për sigurim social dhe për çështje sociale. Shpenzimet e mjekimit të 

shkaktuara nga shpërdorimi i Kartelës për sigurim shëndetësor do t'i mbulojmë dhe 

keqpërdoruesi i Kartelës do të mbaj përgjegjësi penale.  

 

Humbja e kartelës    

Ju lutemi ta ruani Kartelën Tuaj të sigurimit shëndetësor. Po qe se ndodh që ta humbni 

Kartelën Tuaj të sigurimit shëndetësor, lidhur me këtë njoftoni menjëherë AOK, por 

edhe personin kompetent pranë Shërbimit Tuaj për sigurim social dhe për çështje 

sociale. Me këtë rast do të merrni Kartelë të re për sigurim shëndetësor. Ua bëjmë me 

dije se shpenzimet mjekësore të krijuara nga keqpërdorimi i Kartelës për sigurim 

shëndetësor do të arkëtohen (do t'i paguani). Me fjalë të tjera, po qe se shpenzimet 

janë shkaktuar qëllimisht apo për shkak të sjelljes Suaj të pandërgjegjshme, ato do të 

arkëtohen (ato do t'i paguani).  
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Dorëzimi i kartelës mjekut  

Po qe se me rastin e vizitës te mjeku, Kartelën e sigurimit shëndetësor nuk mund t'ia 

jepni atij ngase, për shkak të ndërrimit të adresës ia keni dërguar AOK 

Bremen/Bremerhaven-it, megjithëkëtë Ju përsëri mund të mjekoheni. Kartelën mund 

t'ia dërgoni mjekut edhe pas mjekimit Tuaj. Informata nga mjeku Juaj, mund të marrë 

për Ju edhe personi kompetent i Shërbimit Tuaj për sigurim social dhe për çështje 

sociale.  

 

Skadimi (kalimi) i afatit të Kartelës për sigurim shëndetësor dhe të Vërtetimit 

për lirim 

Kartela Juaj për sigurim shëndetësor dhe vërtetimi për lirim janë me afat të kufizuar. 

Po qe se afati i saj ka kaluar, AOK Bremen/Bremerhaven-i me automatizëm ju dërgon 

një tjetër..  

 

Kthimi i Kartelës për sigurim shëndetësor dhe i vërtetimit për lirim  

Po qe se kërkesa Juaj për kurim mjekësor, në përputhje me Ligjin për azilantët – 

refuzohet, nuk mund t'i shfrytëzoni shërbimet me Kartelën Tuaj të sigurimit 

shëndetësor, pavarësisht nga AOK Bremen/Bremerhaven. Me atë rast, Kartelën Tuaj 

për sigurim shëndetësor dhe vërtetimin për lirim duhet t'ia dorëzoni shërbimit 

kompetent për sigurim dhe për çështje sociale.  
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