Modül 4 – Geçici Koruma Altındakileri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmaları
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Türkiye’de yaşayan herkes, statüsü ne olursa olsun, acil sağlık hizmetlerinden, ücretsiz koruyucu
sağlık hizmetlerinden (örneğin aşıları) ve trafik kazalarında meydana gelen yararlanmalar için
tedaviden faydalanabilir. Ücretsiz acil sağlık hizmetleri, özel hastaneler de dâhil olmak üzere, acil
servisi olan her tesisten alınabilir.
Geçici koruma altındaki yabancılar, aile hekiminden, devlet hastanesinden veya devlete ait
kliniklerden temel sağlık hizmeti alma hakkına sahiptirler. Bu hizmetlere, teşhis ve tedavi,
hastalıklara karşı tarama ve aşılama, çocuk ve kadınlara yönelik sağlık hizmetleri, ameliyatlar,
organ nakilleri ve ruhsal bozukluk veya bağımlılık tedavisi dâhildir.
Geçici koruma altındaki yabancılar, bir devlet hastanesinin sevk etmesi halinde ikinci basamak
(uzmanlaşmış) sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilirler; ancak bunun için söz
konusu ikincil sağlık hizmetinin geçici koruma kaydı yaptırmış yabancılar için Türk hükümeti
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Geçici koruma altındaki yabancılar, temel sağlık hizmetleri ve üreme sağlığı hizmetleriyle ilgili
ilaçları ücretsiz olarak alma hakkına sahiptirler.
Geçici koruma altındaki yabancıların, yaşadıkları şehirdeki AFAD politikasına bağlı olarak, ikinci
basamak sağlık hizmetleriyle bağlantılı ilaçlarının bazılarını veya tamamını ödemeleri
gerekmektedir.
Normal bir “oturma izni”yle Türkiye’de ikamet eden Suriye vatandaşları, “geçici koruma” rejimi
kapsamındaki kişilere sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Oturma izni
olanların, oturma izninin ön koşulu olarak yaptırdıkları özel sağlık sigortasından yararlanmaları
gerekmektedir.
Suriye’de yaralanan Suriyeliler, Türkiye’de ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkına sahiptirler. Bu
hak, henüz Geçici Koruma Kimlik Belgesi almamış olanlara sunulan acil sağlık hizmetlerini de
kapsar.
Geçici korumadan yararlananlar, acil olmayan sağlık hizmetlerini, ikamet ettikleri ve kayıtlı
oldukları ilde Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen devlet hastanelerinden almalıdırlar.
Sağlık hizmetleri tesisinin kapasitesinin aşılması nedeniyle tedavi hizmeti verememesi halinde,
bu tesisin, diğer illerdeki kuruluşlar gibi, en yakın uygun sağlık hizmeti tesisine sevk etmesi
zorunludur.
Bilgi almak isteyen ya da sağlık hizmeti almasına izin verilmeyen kişiler, Türkçe yardım için
184’ü ve/veya Arapça tercüme yardımı için 444 74 08’i arayabilirler.
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