Sevk Düzenlenmesi
 Tedavi alacak kişi, bulunduğu yerleşim yerinden farklı bir yerde ve/veya aynı yerleşim
yerinde farklı bir ünitede tedavi görecekse mutlaka sevk belgesi alması gerekmektedir.
 Sağlık hizmeti sunucularınca sevkler, Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden elektronik olarak
düzenlenmesi sağlanıncaya kadar SUT eki “Hasta Sevk Formu” (EK-2/F) ile veya bu formda
istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılacaktır.
 Sevk belgesinde sevk edilen branş ile birlikte sağlık hizmeti sunucusu adı, transferi talep
eden hekimin, başhekimin ve transferi devir alacak hekimin ıslak imzası, kaşesi ve tarih
mutlaka yer almalıdır.
 Kişiler sevk belgesi ile sevkin düzenlendiği tarih dahil 5 işgünü içinde sevk edildikleri sağlık
hizmeti sunucusuna müracaat edeceklerdir.
 Düzenlenen sevk formunun bir örneği müracaat edilen sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış
aşamasında hastaya verilecektir.
 Yeni başvuru yapılacak ise onay evraklarına sevk belgeleri mutlaka eklenmelidir.
 Üniversite hastanelerinde takip edilecek hastaların sevki, bağlı oldukları devlet
hastanelerinden ve/veya bölgedeki eğitim araştırma hastanelerinden alınır.
 Sevk olan vakaların reçeteleri, muhakkak sevk oldukları tarihi takiben beş (5) iş günü
içerisinde yazılmalı ve ilgili rapora iliştirilmelidir.
 Yeşil Kartlı Hastalar;
•

Yeşil Kart kapsamındaki kişilerin ilk olarak il sınırları içerisinde bulunan Devlet
Hastanesine; yok ise Eğitim Araştırma Hastanelerine başvurmalıdırlar.

•

Yeşil Kart kapsamındaki kişilerin Üniversite Hastanesine ve Özel Hastanelere sevk
olmaları gerektiğinde, sevk Eğitim Araştırma Hastanelerinden yapılmalıdır.
 Tedavi görülen ilde Eğitim Araştırma Hastanesi yoksa, Devlet Hastanesi’nden
alınan sevk kağıdı ile aynı il içerisindeki Üniversite Hastanesi’ne başvuru
yapılabilir.
 Farklı bir ildeki Üniversite Hastanesine sevk edilebilmesi için aynı ildeki Eğitim
Araştırma Hastanesinden, yoksa Devlet Hastanesinden alınan sevk belgesi ile
aynı ildeki Üniversite Hastanesine başvuru yapılabilir.

 Yeşil Kart kapsamındaki kişilerin reçete düzenlenmesi için mutlaka aynı şehir
içindeki bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nden sevk almaları gerekmektedir.
 Yeşil Kartlı hastaların reçeteleme için herhangi bir sebeple tekrar sevk alarak
Üniversite hastanesine dönmesi gerekirse, 5 (beş) iş günü içerisinde raporu
hazırlayan uzman hekim reçete düzenleyebilir.
•

Yeşil Kart kapsamındaki kişilerin yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde bu sevk
formu üç (3) nüsha düzenlenerek, 2 (iki) nüshası hastaya verilecektir.

•

Yeşil Kart kapsamındakiler reçeteyi 2 iş günü içinde bulunduğu il ve ilçedeki
Kaymakamlığa ulaştırmalıdır.

 Hiçbir Sosyal Güvencesi olmayanların ilaçlarını para ile almaları veya Yeşil Kart çıkartmaları
gerekmektedir.
 Ancak 18 yaşından küçük tüm hastaların ilaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

