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Konu : Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak Sağlık
Hizmeti Hakkında

Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara Geçici Koruma
Yönetmeliğinin 27 nci maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin
bedeli 16.03.2018 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe istinaden Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmaya başlanmıştır.
Konu hakkında T.C.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize bilgi
için gönderilen ve ekte de bir örneği yer alan 20.01.2020 tarih ve E.3065 sayılı yazı ile, 2018 ve 2019
yıllarında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından götürü bedel usulü karşılanan geçici koruma
kapsamındaki yabancıların sağlık giderlerinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmaya
devam edeceği ve 2020 yılına ilişkin götürü bedel protokollerine dair çalışmaların devam etmekte olduğu
bildirilmiştir.
Yazıda, geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan yabancılara sağlık kuruluşlarında sağlanan
hizmetin MEDULA-Hastane sistemi üzerinden takibine ilişkin çalışmaların Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı (SGK) ile ortaklaşa olarak yürütülen geçici koruma kapsamındaki yabancıların GöçNet
sisteminde bulunan ikamet il bilgileri ile yol izin belgelerinin geçerlilik tarihlerinin SGK ile paylaşıma
açıldığı; SGK tarafından MEDULA sisteminden provizyon alınmasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı;
01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere MEDULA-Hastane sisteminin tüm süreçleriyle birlikte (hizmet
kaydı, e-sevk işlemleri, fatura kayıt, dönem sonlandırma vb.) kullanıma açıldığı belirtilmektedir.
Bu itibarla, geçici koruma kapsamındaki yabancılardan sağlık kuruluşlarınca ikamet ili dışında
izinsiz olarak bulunanlara (geçerli yol izin belgesi olmayan) acil haller, bildirimi zorunlu bulaşıcı
hastalık ve madde bağımlılığı durumları hariç olmak üzere Geçici Koruma Yönetmeliğinin 27 nci
maddesi kapsamında sağlık hizmeti sağlanmayacağı bildirilmektedir.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazısının içeriğinden, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından, konu hakkında ayrıca duyuru yapılacağı anlaşılmakta olup, Genel Müdürlüğün yazısı,
bilgi amaçlı olarak yazımız ekinde tarafınıza gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

EKLER :
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 20.01.2020 tarih ve E.3065 sayılı yazısı
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