GENEL SEKRETERLİKLER VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MADDE BAĞIMLILIĞI AYAKTA VE YATAKLI TEDAVİ MERKEZİ
AÇILIŞ VE FAALİYET İZNİ İŞLEMLERİ
Amaç ve Kapsam: “Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği” doğrultusunda madde bağımlılığı ayakta ve yataklı tedavi
merkezlerinin açılış ve faaliyet izni işlemlerini kapsar.
İş Akışı

No

Devlet ve Üniversite Hastanesi (genel
sekreterlik ve ilçe sm aracılıyla)

Sorumlu

Süre
(Gün)

1
1

İl Sağlık Müdürlüğü
İl Değerlendirme Komisyonu
2

Komisyon Raporu
Bakanlık Değerlendirmesi
3

Memur,
İl Sağlık Müdür
Yardımcısı, Şube
Müdürü,
Ruh
Sağlığı
ve
Hastalıkları
Uzmanı,
Teknik Eleman

Memur

1

30

Ön İzin
Ön İzin Verilen Kuruma Müdürlüğümüzce
Bilgi Yazısı Yazılır Ve Başvuru Dosyası İstenir.

4

Memur

2

5

Memur,
İl
Sağlık
Müdür
Yardımcısı,
Şube
Müdürü,
Ruh Sağlığı
ve
Hastalıkları
Uzmanı,
Teknik
Eleman
Memur

7

6

Memur

3

Kurumun Başvuru Dosyası Müdürlüğümüzce
Değerlendirilir

Tam

Eksik

İl Değerlendirme
Komisyonu Tarafından
Yerinde İnceleme
Yapılır.

İl Değerlendirme
Komisyon Raporu

Uygun

Uygun Değil

Müdürlüğümüzce
Madde Bağımlılığı
Tedavi Merkezi
Faaliyet İzin
Belgesi
Düzenlenir.

Kamu Kurumuna
Faaliyet İzin Belgesi
Teslim Edilir.
Bakanlığa Bilgi Verilir.

Açıklama

İş Akış Şemasının Yorumlanması
1) Merkez, sadece kadrosunda ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanı bulunan yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında
kurulabilir. Yönetmeliğin Ek-10 Maddesinde belirtilen
uyuşturucu testlerini (amfetamin ve/veya türevleri, opiat
ve/veya türevleri, cannabis ve/veya sentetik cannabis,
benzodiazepin, kokain ve ayrıca günün şartlarına göre diğer
uyuşturucu madde testleri) yapacak veya yapılmasını
sağlayabilecek kamu ve özel yataklı sağlık kurum ve
kuruluşları bünyesinde kurulabilir.
Madde bağımlılığı
tedavi merkezi açmak isteyen Kamu Hastaneleri,
Bakanlıktan ön izin almak üzere, Yönetmelik Ek-6’da yer
alan dilekçe ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.
2) Yapılan başvuruyu değerlendirmek üzere Müdürlüğümüz
nezdinde; müdür veya görevlendireceği bir müdür
yardımcısının başkanlığında, ilgili şube müdürü, ruh sağlığı
ve hastalıkları uzmanı ve bir teknik eleman olmak üzere en
az dört kişiden oluşan il değerlendirme komisyonu
oluşturulur. İl değerlendirme komisyonu başvuru
dilekçesini ilini yapısı, ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi
konularda değerlendirir. İl değerlendirme komisyonu
sonucu bir rapor halinde Müdürlüğe sunar.
3) Komisyon raporu ve Müdürlüğün uygun görüşü ile
başvuru Bakanlığa iletilir. Bakanlık o ilde merkez açılıp
açılmayacağına karar verir. Uygun görülen başvurular için
Bakanlıkça ön izin verilir.
4) Bakanlıktan ön izin verildiğine dair Müdürlüğümüze yazı
gelir. Ön izin verilen kurumun Yönetmelik Ek-7’de yer alan
belgeler ve Ek-8’de yer alan dilekçe ile birlikte izin
tarihinden itibaren üç ay içerisinde Müdürlüğe başvuru
yapması istenir. Bu süre içerisinde başvurmayanların
izinleri iptal edilir.
İlgili Yönetmelik Ek-7’de Belirtilen Evrak Listesi:
- Ek-6’ya uygun olarak doldurulan izin başvuru dilekçesi.Bu
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun yazılı beyan
formu (ek-8).
- Merkezlerde bulundurulması gereken bölümler, fizikî
koşullar, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren, kurum
amiri tarafından onaylanmış olan planı.Merkezde
kullanılacak olan tıbbî araç ve gereçlerin kurum amirince
onaylanmış envanteri.Merkezde görev yapacak personelin
bu Yönetmelik uyarınca istenilen meslekî sertifikaları ile
diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin kurum amirince
onaylı örnekleri.Uyuşturucu madde testlerinin yapıldığı
laboratuvarın ruhsatı/faaliyet izin belgesi.
(*Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak yataklı
tedavi merkezlerinde ilk üç bentte sözü edilen belgeler
haricinde diğer bentlerdeki belgeler istenilmez.)
5) Başvuru dosyasının; Yönetmelik hükümlerine uygunluğu
müdürlük
tarafından
öncelikle
dosya
üzerinde
değerlendirilir. Başvuru dosyası tam olan merkezler, il
değerlendirme komisyonu tarafından personel, bina, tıbbi
donanım ve araç-gereçler ile diğer hususlara uygunluk
yönünden yerinde incelenir ve sonuçları bir rapor halinde
Müdürlüğe sunulur.
6) Başvuru dosyası tam olan ve yerinde yapılan incelemede
fiziki koşulları uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe
Yönetmelik Ek-9’da yer alan Madde Bağımlılığı Tedavi
Merkezi Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Bu durumla ilgili
Bakanlığa bilgi verilir.
Ücret ALINMAMAKTADIR:

