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04.11.2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Bireylere
Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde hastanede sağlık bakımı alan ve bakım
ücreti Bakanlığımız tarafından ödenen engelli bireylerin refakat işlemleri ile ilgili herhangi
bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle engelli bireyler için hastanede kaldığı süre
içerisinde özel bakım merkezlerine Bakanlığımız tarafından bakım ücreti ödemesinin devam
edip etmeyeceği hususunda uygulamada farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle,
engelliye refakat konusunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Belirtilen konu ile ilgili olarak;
1) Özel Bakım Merkezinde bakım hizmeti alan engelli bireyin hastanede tedavi altına
alınması durumunda söz konusu merkez tarafından ekte bulunan dilekçe doldurularak ilgili
hastanenin başhekimliğine sunulması,
2) Hastane başhekimliği tarafından engelli birey için refakatçi görevlendirilmesinin
uygun bulunması ve merkez tarafından refakatçinin görevlendirilmesi durumunda merkeze
bakım ücretinin ödenmesine devam edilmesi,
3) Engelli birey için merkez tarafından refakatçi görevlendirilmesinin hastane
başhekimliği tarafından uygun bulunmaması durumunda ise; engelli bireyin hastanede
olduğu süre boyunca hastane tarafından karşılanmayan her türlü ihtiyacının (kıyafet, sigara,
alt bezi, tıbbi cihaz, harçlık, ped, yiyecek, içecek vb.) merkez tarafından karşılanması ve bu
ihtiyaçlarının karşılandığının hastane başhekimliği tarafından teyit edilmesi durumunda
merkeze bakım ücreti ödenmesine devam edilmesi,
4) Ancak; refakatçi bulundurulmasını uygun görmeyen hastanede tedavi
alan engellinin üçüncü maddede sayılan ihtiyaçlarının karşılanmadığının tespiti halinde
merkeze bu engelli için hastanede tedavi aldığı süre boyunca bakım ücreti ödemesinin
yapılmaması,
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5) Hastane tarafından refakatçi istenmesine rağmen merkezin hastaneye refakatçi
göndermemesinin tespiti durumunda merkeze bu engelli için hastanede tedavi aldığı süre
boyunca bakım ücreti ödemesinin yapılmaması,
6) Merkezin hastaneye refakatçi göndermesine rağmen refakatçi olarak görevlendirilen
personelin engelli bireyin bakımını yerine getirmediğinin tespiti halinde merkeze bu engelli
için hastanede tedavi alığı süre boyunca bakım ücreti ödemesinin yapılmaması
gerekmektedir.
Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini
rica ederim.

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan
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04.11.2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Bireylere
Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde hastanede sağlık bakımı alan ve bakım
ücreti Bakanlığımız tarafından ödenen engelli bireylerin refakat işlemleri ile ilgili herhangi
bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle engelli bireyler için hastanede kaldığı süre
içerisinde özel bakım merkezlerine Bakanlığımız tarafından bakım ücreti ödemesinin devam
edip etmeyeceği hususunda uygulamada farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle,
engelliye refakat konusunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Belirtilen konu ile ilgili olarak;
1) Özel Bakım Merkezinde bakım hizmeti alan engelli bireyin hastanede tedavi altına
alınması durumunda söz konusu merkez tarafından ekte bulunan dilekçe doldurularak ilgili
hastanenin başhekimliğine sunulması,
2) Hastane başhekimliği tarafından engelli birey için refakatçi görevlendirilmesinin
uygun bulunması ve merkez tarafından refakatçinin görevlendirilmesi durumunda merkeze
bakım ücretinin ödenmesine devam edilmesi,
3) Engelli birey için merkez tarafından refakatçi görevlendirilmesinin hastane
başhekimliği tarafından uygun bulunmaması durumunda ise; engelli bireyin hastanede
olduğu süre boyunca hastane tarafından karşılanmayan her türlü ihtiyacının (kıyafet, sigara,
alt bezi, tıbbi cihaz, harçlık, ped, yiyecek, içecek vb.) merkez tarafından karşılanması ve bu
ihtiyaçlarının karşılandığının hastane başhekimliği tarafından teyit edilmesi durumunda
merkeze bakım ücreti ödenmesine devam edilmesi,
4) Ancak; refakatçi bulundurulmasını uygun görmeyen hastanede tedavi
alan engellinin üçüncü maddede sayılan ihtiyaçlarının karşılanmadığının tespiti halinde
merkeze bu engelli için hastanede tedavi aldığı süre boyunca bakım ücreti ödemesinin
yapılmaması,
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5) Hastane tarafından refakatçi istenmesine rağmen merkezin hastaneye refakatçi
göndermemesinin tespiti durumunda merkeze bu engelli için hastanede tedavi aldığı süre
boyunca bakım ücreti ödemesinin yapılmaması,
6) Merkezin hastaneye refakatçi göndermesine rağmen refakatçi olarak görevlendirilen
personelin engelli bireyin bakımını yerine getirmediğinin tespiti halinde merkeze bu engelli
için hastanede tedavi alığı süre boyunca bakım ücreti ödemesinin yapılmaması
gerekmektedir.
Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini
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