E Nabız Tanı Silme Talepleri İşlemleri Alt Süreci

Verilen dilekçeye istinaden tanı silme talebinin
değerlendirilmesi

EBYS

Değerlendirilen dilekçenin hastane ve SGK tarafından
araştırılmasıması ve yerel veri tabanından silinmesi

EBYS

Tanı silme talebinin uygun görülmesi durumunda Bakanlık
e- Nabız birimine resmi yazı ile silem talebinin iletilmesi

EBYS

Olumlu ya da olumsuz cevaba göre kişiye / hastaneye geri
dönülmesi.

EBYS

Rapor İtirazları İşlemleri Alt Süreci

EBYS

Rapora itiraz edecek olan vatandaşın raporun bir örneği ve itiraz
başvuru dilekçesini doldurarak Evrak Kayıt birimine iletmesinin
sağlanması.

Sistem üzerinden gelen itiraz başvurusu ve raporun bir örneği ek
yapılarak üst yazıyla sevk edilecek hastanenin Sağlık Kurulu birimine
yazılması..

EBYS

Vatandaşa Sağlık Kuruluna gireceği günün telefonla bildirilmesi.

EBYS

Sağlık Kurulu Raporu Müdürlüğümüze geldiğinde vatandaşın
aranarak bilgilendirilmesi.

İtiraz sonucu verilen 2. rapor eğer 1. raporla aynı ise raporun
kesinleştiğinden vatandaşa teslim edilmesi.

2. rapor eğer 1. rapordan farklı ise hakem hastaneye sevkin
sağlanması.

Vatandaşa Hakem Hastanede Sağlık Kuruluna gireceği gün telefonla
bildirilmesi.

Hakem hastaneden gelen rapor kesinleştiğinden, vatandaşa teslim
edilmesi.

EBYS

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma İşlemleri Alt Süreci

Sağlık tesisi tarafından geçici -kalıcı ruhsat için başvuruda
bulunulması

EBYS/MAİL

Başvuru sonucunda komisyon raporu uygunsa bakanlıkla
yazışma yapılması

EBYS/MAİL

Bakanlık ruhsatı oluşturduktan müdürlüğümüze bildirmesi.

EBYS/MAİL

Ruhsatlar ve faaliyet izin belgelerinin gerekli yerlere
ulaştırılması.

EBYS/MAİL

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına İtiraz İşlemleri Alt Süreci

EBYS

Rapora itiraz edecek olan vatandaşın raporun bir
örneği ve itiraz başvuru dilekçesini doldurarak
Evrak Kayıt birimine iletmesinin sağlanması.

Sistem üzerinden gelen itiraz başvurusu ve
raporun bir örneği ek yapılarak üstyazıyla sevk
edilecek hastanenin Sağlık Kurulu birimine
yazılması.

EBYS

Vatandaşa Sağlık Kuruluna gireceği gün telefonla
bilgi verilmesi.

EBYS

İtiraz sonucu verilen 2. Rapor Müdürlüğümüze
geldiğinde vatandaşa telefon edilerek bilgi
verilmesi.

Vatandaşın 2. Raporu kabul etmesi halinde teslim
edilmesi.

2. Raporu kabul etmeyen vatandaşın hakem
hastaneye sevk edilmesi.

Vatandaşa Hakem Hastanede Sağlık Kuruluna
gireceği gün telefonla bildirilir.

EBYS

Hakem hastaneden gelen rapor kesinleştiğinden,
vatandaşa teslim edilmesi.

EBYS

Sürücü Olamaz Kararlarına İtiraz İşlemleri Alt Süreci

EBYS

Rapora itiraz edecek olan vatandaşın raporun bir örneği ve
itiraz başvuru dilekçesini doldurarak Evrak Kayıt birimine
iletilmesinin sağlanması.

Eğer Hastane kaynaklı “Sürücü Olamaz” kararı alınmış ise,
vatandaş aynı branştan 3 uzman hekimin görmesi için Sağlık
Kurulu birimine sevk edilmesi.

Vatandaşa Sağlık Kuruluna gireceği gün telefonla
bildirilmesi.

Vatandaş 2. raporu kabul ederse teslim edilmesi.

2. rapora itiraz durumunda İtiraz eden kişinin en yakın farklı
ilin Sağlık komisyonuna sevk edilmesi.

Engelli Sürücüler İçin Özel Tertibat Komisyonu İşlemleri Alt Süreci

Vatandaşın Aile Hekimi veya Hastaneden Sürücü Sağlık
Raporu başvurusu yapması.

EBYS

EBYS

Hastaneden Uzman doktordan alınan Sürücü Sağlık Kurulu
raporunda eğer “Özel Tertibatli Araç Kullanması Gerekir”
ibaresi varsa Müdürlüğümüze başvuru yapması.

Başvuran kişiye toplanacak Özel Tertibat komisyonunda
hazır bulunmasının bildirilmesi.

Özel Tertibat Komisyonu, tertibatlı veya tertibatsız araba
kullanabilir veya “Sürücü Olamaz” raporu vermeye
yetkilidir.

Komisyon kararına itiraz edilmesi durumunda, en yakın ilin
tertibat komisyonuna sevk yapılır.

EBYS

