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3835 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSKAN EDİLEN
AHISKA TÜRKLERİNE SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALGORİTMASI
Hasta sağlık tesisine müracaat eder.
(İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alımına Dair Protokol gereği, söz konusu kişilerin
kalmalarına izin verilen (ikamet adresi) illerde sağlık hizmeti almaları esastır.İkamet adresi dışında sadece sevkli müracaatlar kabul edilir.)

Kimlik tespiti yapılır.
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Sadece acil hal kapsamındaki sağlık
hizmetlerinden ve halk sağlığını
tehlikeye düşürebilecek bulaşıcı ve
salgın hastalıklar ile birinci basamak
sağlık hizmetlerinden Göç İdaresi
Genel Müdürlüğünün
öngördüğü
(İskanlı Göçmen Belgesi) kanıtlayıcı
belge doğrultusunda faydalanır.
Söz konusu kişilerin ikamet ettikleri illerde
sağlık hizmeti almaları esastır. İkamet adresi dışında
sadece sevkli müracaatlar kabul edilir. Ancak acil hal
kapsamında yapılan başvurularda sevk aranmaz. Acil
halin sona ermesinden sonra, kimlik tespiti yapılması
zorunludur.

Protokolün 2 nci maddesi kapsamındaki kişilere,
hizmetler SUT ve protokol hükümleri kapsamında sunulur.
SUT hükümleri çerçevesinde bedeli karşılanmayan
sağlık hizmeti verilmez.
Buna rağmen kişinin hizmet alma talebi bulunması halinde ücretli hasta olarak
değerlendirilir. SUT fiyatları kapsamında fatura edilir. SUT’ta yer almayan
işlemler için KSHST kapsamında fatura düzenlenir.

SUT kapsamında fatura düzenlenir.

Tahakkuk kaydı yapılır.
120.01.10 - İçişleri Bakanlığı Alacaklar hesabının ilgili alt hesabı…..BORÇ
600.01-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hes. İlgili Alt Hesabı……ALACAK

Sağlık tesislerine ödenek aktarıldığında,
Tahsilat kaydı yapılır.
102.01- Vadesiz Hesabının İlgili Alt Hesabı……………..BORÇ
120.01.10- İçişleri Bakanlığı Hesabının İlgili Alt Hesabı……………...…… ALACAK

·
·

Sağlık tesislerimizce Üniversite hastanelerine veya özel sağlık tesislerine sevk edilen hastaların tedavi giderleri
götürü bedel protokolü kapsamında sevki yapan sağlık tesisince ödenir. Fatura ve eki belgeler sevki yapan sağlık
tesislerince muhafaza edilir.
Tanı-tedavi işlemlerini yürüten sağlık hizmeti sunucularınca SGK MEDULA-Hastane sisteminde yalnızca provizyon
alınmak suretiyle işlem yapılacak olup hizmet kayıt, fatura kayıt ve dönem sonlandırma işlemleri yapılmayacaktır.
Sağlık tesisleri bu doğrultuda otomasyon sisteminde gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapacaktır.

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık
tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.

