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TOBB SİGORTA ACENTELERİ 

Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid 19 salgını nedeni ile 

olağanüstü şartlar yaşanmaktadır.    

Sağlık Bakanlığı’nın 20.03.2020 tarihli "Pandemi Hastaneleri" konulu yazısı ile üyemiz 

olan pek çok hastane Pandemi hastanesi olarak ilan edilmiştir.  

Ayrıca yine Sağlık Bakanlığının 17.03.2020 tarihli ve "Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve 

Diğer Alınacak Tedbirler" konulu duyurusu ile Pandemi Hastanelerinde elektif vaka 

olarak tanımlanan vakalar ile birlikte poliklinik hizmetleri de pek çok branşta durmuştur 

veya durma noktasına gelmiştir. Birliğinize bağlı sigorta firmalarının kayıtlarından da bu 

durumun tespit edilmesi de olanaklıdır.  

Yaşanan bu salgın nedeniyle hastanelerimiz olağanüstü şartlarda hizmet vermeye 

çalışmakta, Covid19 şüpheli ve/veya tanılı hastalarda yoğun bakımda ve karantina katı 

haline getirdikleri katlarda, izole odalarda hizmet vermektedirler. Hastaların sağlık 

durumlarına, kronik hastalıklarına ve yaşlarına bağlı olarak tedavi süreci uzun olmakta 

ve bazı hastaların tedavileri için yoğunbakım hizmeti de zorunlu hale gelmektedir.  

Bu süreçte görev yapan bazı sağlık personellerimiz otellerde veya hastanelerde 

konaklamakta, doktorundan hemşiresine, sağlık teknisyeninden hasta hizmetleri 

elemanına kadar tüm sağlık personeli yoğun ve özverili bir şekilde hizmet vermektedir. 

Tüm bu emek yoğun çalışma içerisinde sağlığına kavuşarak hastanelerimizden taburcu 

ettiğimiz hastalarımız sektörümüz için çok anlam ifade etmektedir.   

Buna karşılık pandemi hastanesi ilan edilen hastanelerde hastalara uygulanan tedavi 
işlemlerine ilişkin ödemelerin ne şekilde olacağına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından mevzuatta bir değişiklik yapılmamıştır. Konuya ilişkin Kurum Başkanlığı 
nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir. 

Ayrıca üye hastanelerimiz tarafından Derneğimize özel sağlık sigorta şirketlerinin 
bazıları tarafından Covid-19 tedavi hizmetlerini, test sonucu “pozitif” çıktıktan sonra 
ödeme yapılmadığı bildirilmiştir.  
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Sürecin ilk başlangıcından bugüne Acıbadem Bupa Sigorta’ya ek olarak bugün Allianz 
Sigorta da Covid-19 tedavilerine ilişkin olarak sigortalılarının tedavi süreçlerinin ödeme 
süreçlerine alındığını ilan etmişlerdir. 

Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği, nakit akışının azaldığı ve özellikle sarf 
maliyetlerinin çok arttığı ve herşeye rağmen özverili bir şekilde hizmet verilen bu salgın 
hastalık sürecinde, özel sağlık sigorta firmalarının Covid-19 tedavi giderlerini 
karşılamıyor oluşu başta sigortalılar olmak üzere tüm sektörümüzü rahatsız etmektedir. 

Konuyu, tarafınızca değerlendirilmesi hususunda bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Dr. Uğur BARAN    Dr. Reşat BAHAT 

Genel Sekreter    Genel Başkan 

 

http://www.ohsad.org/

