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‘Sigortası olan iyi
hastanelerde
tedavi oluyor’

Aile sağlık sigortası
sayesinde lösemi
hastası olan oğlunu
tedavi ettirebilen
baba Veysel Avşar,
"Bana bir şey olmaz
demeyin, sigortanızı
hemen yaptırın"
diyerek çağrıda
bulundu.

2008 yılında ortaya çıkan hastalığın tedavi sürecinde hastane masraflarının 192 bin TL'den
fazla olduğunu söyleyen baba Avşar, "Sigortaya ödediğimiz prim bu miktardan çok daha
az" diye konuştu. İnsanların başına ne zaman
ne geleceğinin belli olmadığını da sözlerine ekleyen Avşar, "Biz yüksek ateşle gittik lösemi
çıktı karşımıza. Ayrıca sigorta insana moral de
veriyor. Maddi manevi kötü durumlarda kendinizi iyi hissettiriyor. İyi hastanelerde tedavi görüyorsunuz. Adam gibi muamele
görüyorsunuz. Hastane hastane sürünmüyorsunuz. Herkesin ev, araba sigortası olduğu gibi
sağlık sigortasının da olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

“Oğlumun hastalığı,
sigortanın önemini bir
kez daha hatırlattı”
MERVE SOYDEMİR
Bir firmada yönetici olarak çalışan 41 yaşındaki Veysel Avşar'ın 3 buçuk yaşındaki
oğlu Alper Avşar, yüksek ateş sonucu hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkikler ve kan
testi sonucunda Alper'in lösemi hastası olduğuna karar verilir. Minik Avşar'ın tedavi
masrafları ise sahip olduğu aile sigortasından karşılanır.
Acıbadem Sigorta'dan aile sağlık sigortası yaptıran Veysel Avşar, "Bu sigortaya
sahip olmasaydık hastalık yanında bir de
hastane masraflarının derdini yaşayacaktık. Ödediğim primler hastane masraflarından çok az" dedi.
Veysel, sonuçlar öğrenilir öğrenilmez tedavi sürecine başlandığını, ilk olarak Port
takıldığını ve hemen kemoterapi işlemle-

rine geçildiğini söyledi. Özel bir hastanede
tedavi gören Alper'in çok iyi bakıldığını ve
doktorların da tedavinin yanında manevi
olarak büyük destek verdiklerini söyleyen
Avşar, "Doktorlar bunun uzun süreçli bir
grip olduğunu düşünmemizi istediler. Bu
cümle zaten benim dönüm noktam oldu.
Bunu düşünerek her şeyin geçeceğine
inanmıştım" diye konuştu.

‘Şirketim ve acentemden çok memnunum’
Çocuğunun hemen hastaneye yatırılarak hızlı bir şekilde tedavisinin başladığına
bunun da sadece sağlık sigortası bulunan
kişilerde olabileceğine dikkat çeken Veysel
Avşar, sigorta şirketi kadar acentesinin de
kendilerine özel ilgi gösterdiğini söyledi.
Acentesi Aysun Hanım'ın her zaman kendisini arayıp sorduğunu, destek ve ilgisini
eksik etmediğini söyleyen Avşar, "Sigortacılıkta acentelerin yeri çok önemli. Sigorta
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şirketi ile müşteri arasındaki bağı kuruyorlar. Ben şirketim olan Acıbadem Sigorta'dan da acentemden de çok
memnunum" diye konuştu.
Sigortaya ödediği primlerin, sigortası
olmayan bir kişinin devlet hastanesindeki masraflarının yanında, devede
kulak kaldığını belirten Avşar, "Yatarak
tedavi edilmesi gereken hastaların sigortasının olması çok önemli. Bir devlet
hastanesinde dahi sigorta için ödediğiniz
primlerin kat ve katını ödemek zorunda
kalıyorsunuz. Sağlık sigortası çok
önemli, kimse bana bir şey olmaz demeden yaptırsın" şeklinde konuştu. Veysel
Avşar tedavi süresinde yaşadığı bir olayı
ise şöyle anlattı: "Bir gece saat 2 civarında oğlum yine ateşlendi. Ben de ne yapacağımı bilmediğim için hemen
doktorunu aradım. Sağ olsun doktorumuz gecenin o saatinde bize yardımcı
oldu. Hemen hastaneye yatırmam gerektiğini söyledi. Hastaneye gidene
kadar doktor hastaneyi aramış, talimatları vermiş, uygulanacak testleri söylemiş. Biz gittiğimizde hemen işlemlere
başlandı. Alper'in hastaneye yatışından
sonra geldiler imzayı almaya. Bunu hiç
unutamam." "Sağlık sigortası boşa giden
para değil" diyen Veysel Avşar, "İnsanlar
sağlık sigortalarının fiyatlarının çok uçuk ve
lüks bir şey olduğuna inanıyor. Hâlbuki
insan hayatı bir araba ya da evden daha değerli" şeklinde konuştu.

