iri
d
il
B
ı
s
a
d
O
ı
c
Bursa Ecza
BURSA ECZACI
ODASI
Bursa Akademik
Odal ar
Bi rl i ği
Y erl eş k es i
(BAOB) Odunluk
mh. Akademi cd.
No:8 A 2 Blok
Kat: 3 Nilüfer
Bursa
444 7 236
451 93 55

U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ
ECZACI ODASI
BÜROSU
442 82 40 - 41
442 82 42
442 82 40
eczaciodasi@beo.org.tr

www.beo.org.tr

Başlıklardan….
♦ E-Rapor Uygulaması Hakkında
♦Tüberküloz tedavisinde Kullanılan
Đlaçlar
♦ SGK Uygulamaları
♦ SUT Değişiklikleri
♦ Göz
Damlaları
Hakkında
♦ Alcaine Oftalmik
Çözelti
♦ TSK Çalışan Personel ve Bakmakla
Yükümlü Oldukları
Kişilerin Reçeteleri
♦ TEB Yardımlaşma Sandığı Kredisi
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Sayı: 8
Değerli Meslektaşlarımız;

Bursa

Edebiyat
Kültür
Derneği
(BEK) 2010 Yılı
etkinlikleri kapsamında her ayın
ilk
Cumartesi
günü 16:30-18:30 saatleri
arasında Ecz.Naci Doğan
Kültür ve Eğitim Merkezi'nde
ünlü edebiyatçılarımızla ilgili
etkinlikler düzenlenmektedir. Katılım sağlayacak
meslektaşlarımızın Oda'mız
ile iletişime geçmeleri rica
olunur.
Etkinlik
Takvimi:
04.12.2010 Celal Sılay
08.01.2011 Oktay Rifat
05.02.2011 Melih Cevdet
A
n
d
a
y
05.03.2011Niyazi Akıncıoğlu
02.04.2011 Turgut Uyar
07.05.2011 Edip Cansever

de, “Ödeme Gücü Olmayan
Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından
Karşılanması ve Yeşil Kart
Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

T.

C.Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü’nün
22.10.2010 tarihli yazısında;
gemilerde bulundurulması
zorunlu kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların, genel
müdürlükler i hekimler i
tarafından yazılabilmesi ve
yeşil ve kırmızı reçete taleplerinin Đlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü tarafından uygun
bulunduğu bildirilmiştir.

T.E.B.

S

ağlık Bakanlığı
tarafından 06.10.2010 tarih
27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geleneksel
Bitkisel Tıbbi Ürünler
Yönetmeliği gereğince, insan
sağlığını koruyucu ve tedavi
edici etkileri olan ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin
endüstriyel olarak üretilmesi
veya ithal edilmesi ile ilgili
başvurular Sağlık Bakanlığına yapılarak ilgili Bakanlık
tarafından ruhsatlandırılacak
ve Yönetmeliğe uygun olarak
ruhsat almış olan ürünler
sadece eczanelerden satılabilecektir.

1

3.10.2010 tarih
27728 sayılı Resmi Gazete’-

Eczacılık Akademisi
tarafından
“Tıbbi Cihazlar
ve
Medikal
Ürünler” Meslek Đçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim programı 25 Aralık 2010 tarihinde
başlayacak ve 7 hafta boyunca Cumartesi günleri
09.30 -11.30 saatleri arasında TEB Genel Merkezi’nde
(Cinnah Cad. Willy Brandt Sk.
No: 9 Çankaya/ANKARA)
yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen meslekt a ş l a r ı m ı z ı n
www.eczakademi.org adresi,
eğitim rezervasyon bölümü
üzerinden ulaşacakları kayıt
formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılım ücreti 100

TL olup, yol ve konaklama
giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

A

y içinde karşılanan uyuşturucu, psikotrop ve
kan ürünü reçetelerinin bir
sonraki ayın ilk beş günü
içerisinde Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi; Mazeret
vs. nedenlerle 24 saatti
geçen süreleri içerisinde
eczanesinde bulunamayan
veya izne ayrılan eczacıların
yerlerine mesul müdür
atanması işlemleri için dilekçelerinin en az üç gün
öncesinde ve mutlak suretle
asılların ın (o lağan üstü
durumlar hariç) getirmeleri
önemle rica olunur.

V

e te r i n e r H a l k
Sağlığı Derneği
Dünya
Sağlık Örgütü tarafından
desteklenen “Veteriner Halk
Sağlığında Geleceğin Eğilimleri Çalışma Grubu”nun
“21.yüzyılda Herkes Đçin
Sağlık” hedefini gerçekleştirmek amacıyla hazırlamış
olduğu “Veteriner Halk
Sağlığında Yeni Yaklaşımlar”
konulu raporun Türkçe
çevirisini yaptırmıştır.

Đstanbul

Milletvekili
Prof.Dr.Sacid Yıldız’ın TBMM
Başkanlığı’na ilettiği Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun Tasarısı ile ilgili soru
önergesine web sayfamız
haber arşivi bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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SGK ile yapılan görüşmelerde eczacıların yapmış oldukları
hataların devamında oluşan kesintiler sebebiyle üzerinde durulması,
atlanmaması gereken bazı konuların yeniden hatırlatılması gereği
doğmuştur.
1) “Solifenasin, Tolterodine-L,
Trospiyum, Darifenasin, Propiverin;
erken maddelerini içeren ve
9.6.2010 tarihinden önce düzenlenmiş raporlarda “Oksibutinine
yanıt alınamama yada tolere
edememe” koşulu aranmamaktadır. Söz konusu raporlar tüm
uzman hekimler tarafından, uzman
hekimlerce düzenlenen rapora
dayanılarak tüm hekimlerce reçete
edilir. Oksibutinine yanıt alınamadığının ya da tolere edilemediğinin
hasta adına düzenlenecek sağlık
raporunda veya reçetede belirtilmesi yeterlidir.
2) “Majör Depresyon” tanısı; depresyon [unipolar, bipolar]” kapsamında muaf olarak değerlendirilmektedir.
3) Megestrol asetat; sentetik bir
progesteron türevi olup, bu ektin
maddeyi içeren ilaçların; Kanser
tedavisinde kullanılacak hormonlar
ve hormon antagonistleri ile
maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar,
tedavi protokolünü gösterir uzman
hekim raporuna dayanılarak 3 aylık
dozlarda verilebilir. (Tebliğde bu
ilaçlar için ayrıca bulunan düzenlemeler saklıdır.)” fıkrası kapsamında reçetelenmesi gerekmektedir.
4) SUT’un “6.2.9.C- Parikalsitol
(Zemplar) kullanım ilkeleri” başlıklı
maddesinde hasta grubu, ilaca
başlama kriterleri ve tedavinin
kesilme kriterleri ile reçeteleme ve
rapor koşulları belirtilmiş olup, söz
konusu madde kapsamında düzenlenen raporların süresi sonunda
yeni rapor düzenlenmesinde; reçete ekinde yer alan tetkiklerden
tedavinin kesilme kriterlerinin
mevcut olup olmadığına bakılması,
hastanın bir önceki raporunun bir

örneğinin reçete ekinde yer alması
veya tedaviye başlama tarihi ve
başlama değerlerinin raporda belirtilmiş olması yeterli olmaktadır.
5) SUT’un 6.1.1.A maddesinin (3)
numaralı fıkrasında yer alan “ Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana
uzmanlık dalı veya var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas
yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin
diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma
tescil numarası bilgileri ve hekimin
ıslak imzası mutlaka yer alacaktır.
Ayrıca reçetelerde hasta adı soyadı, T.C.kimlik numarası veya Kurum
sicil/ tahsis numarası, reçete tanzim tarihi, MEDULA takip numarası
veya protokol numarası yer alacaktır. Đmza dışındaki bilgiler, el yazısı
ile yazılabileceği gibi kaşe veya
bilgisayar ortamında veya hastane
otomasyon sistemleri tarafından
basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı
ve mühür aranmayacaktır.” hükmü
gereği 01.10.2010 tarihinden
itibaren etiket/barkod bilgilerinde
ismi yer alan hekim ile reçeteyi
düzenleyen ve ıslak imzasıyla kaşesi bulunan hekimin farklı olması
halinde bu reçeteler Kurum tarafından karşılanmamaktadır.
6) Elektronik reçete çıktılarına
sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve
düzeltme yapılması gibi tüm işlemler, yine bilgisayar ortamında
yapılacaktır.
7) Şeker ölçüm striplerinde kutu
üzerinde birden fazla barkod varsa
tamamının veya iki barkotun
reçete arkasına eklenmesi gerekmektedir.
8) 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren
barkottaki ve kaşedeki doktor
isimlerinin uyumluluğuna dikkat
edilmesi gerekmektedir.
9) Şeker ölçüm stribi karşılarken
raporda "tip 2 insüline bağımlı
diyabet" teşhisi yer aldığında
Medula Sistemi'nden hastanın

insülin kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir.
10) Ursofalk Kapsül reçeteleri
karşılanırken rapor teşhisi olarak
"kronik karaciğer hastalıkları"
yeterli olmayıp ilacın
endikasyonunda yer alan
"kolestatik karaciğer hastalıkları"
teşhisinin olmasına dikkat edilmelidir. Yağlı karaciğer teşhisi rapor
üzerinde kolestatik karaciğer hastalığı olarak düzeltildiğinde Kurum
tarafından kabul edilmemektedir.
11) 30.06.2011 tarihine kadar aile
hekimliklerince yazılan bilgisayar
çıktısı reçeteler üzerinde, tespit
edilen yanlışlık ya da eksikliklerde
el yazısı ile yapılacak olan düzeltmelerin ıslak imza ve kaşe onayı ile
birlikte yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmektedir.
12) Aile Hekimliği uygulamasında
aile hekiminin yokluğunda bu hekimlerin hastalarını muayene eden
diğer hekim veya aile hekimlerinin
elektronik reçetelerdeki doktor
bilgilerini çizip kendi kaşelerini
basmak suretiyle düzenlenen reçeteler kabul edilmeyecektir.
13) Ketiapin etken maddesini içeren, bipolar bozukluktaki “depresif”
atak şeklinde düzenlenmiş olan
rapora istinaden düzenlenmiş olan
reçetelere 8 haftalık ilaç verilmelidir. Bipolar mizaç bozukluğu teşhisiyle düzenlenen raporlar 1 yıllıktır.
14) T.C.Sağlık Bakanlığı'nın
14.10.2010 tarih ve 2010/72 sayılı Genelgesinde Detoksifikasyon
BURSA
ECZACI ODASI
Sayı: 2
tedavisinde
sadeceBĐLDĐRĐ
ilk reçetede
09.12.2009
detoks Tarih:
amaçlı
adı geçen ilaçlar
yazılacağı için bu hususun reçetede
belirtilmesi kaydıyla "yapılan
yapılan idrar
tahlilinde opiat negatif çıkmıştır"
çıkmıştır
ibaresine gerek olmadığı belirtilmiştir.
15) Reçetelerin üzerindeki hasta
T.C. Numaralarının daha okunaklı
yazılması Kurum tarafından e-rapor
kontrolleri sağlıklı yapılabilmesi
açısından önem taşımaktadır.
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GERĐ ÇEKME DUYURULARI…. SAHTE ĐLAÇ DUYURULARI….

PegIntron

Pen 50 mcg,
80 mcg, 100 mcg, 120 mcg, 150
mcg Enj.Toz ve Çözelti içeren Kullanıma Hazır Kalem” adlı ürünlerin
tüm serilerine 15 Ağustos 1986
tarih ve 19196 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Farmasötik
ve Tıbbi Müstahzar, Madde,
Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel
Preparatların Geri Çekilmesi ve
Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde
(eczane, ecza deposu, hastane vb.)
geri çekme işlemi uygulandığı
bildirilmektedir.

R

eflor saşe ve Reflor
kapsül ara ürün statüsüne geçmes i n de n d o l ay ı 1 4 . 1 0. 2 0 1 0
tarihinden itibaren ödeme listesinden çıkarılmıştır.

O

ctagam %5 5 g 100ml
I.V. Đnfüzyon için Çözelti Đçeren
Flakon ve Octagam %5 10 g 200ml
I.V. Đnfüzyon için Çözelti Đçeren
Flakon adlı ürünlerin tüm serilerine
Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar,
Madde, Malzeme ve Terkipleri ile
Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde
(eczane, ecza deposu, hastane vb.)
geri çekme işlemi uygulanmıştır.

R

osiglitazon etkin
maddesi ihtiva eden Rosette Film
Kaplı Tablet 4mg, Rosette Film
Kaplı Tablet 8 mg, Rosvel Film Tablet 4 mg, Rosvel Film Tablet 8 mg,
Rosenda Film Tablet 4 mg,
Rosenda Film Tablet 8 mg, Rositaz
Film Tablet 4 mg, Rositaz Film Tablet 8 mg, Avandia Film Tablet,
Avandamet Film Tablet 2 mg/500
mg, Avandamet Film Tablet 2
mg/1000 mg ve Avandamet Film
Tablet 4 mg/1000 mg adlı müstahzarların piyasa da bulunan tüm
serilerine “Farmasötik ve Tıbbi
Müstahzar, Madde, Malzeme ve
Terkipleri ile Bitkisel Preparatların
Geri Çekilmesi ve Toplatılması
Hakkında Yönetmelik’e göre 2 sınıf

B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane v.b.) geri çekilmesi,
ithalatının, üretiminin ve satışının
durdurulması işlemi uygulandığı”
bildirilmiştir.

Zalvor

%5 30 g Deri
Kremi” adlı preparatın 9027680
lot numaralı (Đ.T: 04.2009 S.K.T:
03.2014) ve 909567-0 lot numaralı (Đ.T: 12.2009 S.K.T:11.2014)
serilerine üretim yerinden kaynaklanan teknik nedenlerle, T.C. Sağlık
Bakanlığı Đlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’nün 15 Ağustos 1986
tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve
Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme
ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplanması
Hakkında Yönetmelik”e göre 2.
Sınıf B seviyesinde geri çekme
işleminin uygulanmıştır.

G

laxo Smith Kline Đlaçları
San. ve Tic. A.Ş. adına imal ruhsatına sahip olunan “Augmentin-BID
200/28 mg Oral Süspansiyon
Hazırlamak Đçin Kuru Toz, 70 ml”
adlı ürünün 9061736 lot numaralı
(Đ.T:06.2009 S.K.T:06.2011) ve
9061787 lot numaralı
(Đ.T:06.2009 S.K.T:06.2011) serilerine “fiziksel yönden firma
spesifikasyonuna uygun bulunmaması nedeniyle, 9092273 lot
numaralı (Đ.T:09.2009
S.K.T:09.2011) serisine ise
“fiziksel ve kimyasal yönden firma
spesifikasyonuna uygun bulunmaması” nedeni ile 2. Sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane v.b.) geri çekme işleminin uygulanmıştır.
Söz konusu ürünlerin ecza deposuna iade faturası ile birlikte gönderilmesi rica olunur.

N ovo

Nordisk Sağlık
Ürünleri Tic. Ltd. Şti. adına ruhsatlı
bulunan 8699676790326
barkodlu “GlucaGen Hypokit
Liyofilize Flakon ve Şırınga 1 mg”

adlı ürünün YW60461 no’lu serisine üretimi sonrasında cam
flakonda kısmen kırık tespit edilmesi nedeniyle Farmasötik ve Tıbbi
Müstahzar, Madde, Malzeme ve
Terkipleri ile Bitkisel Preparatların
Geri Çekilmesi ve Toplatılması
Hakkında Yönetmelik’e göre 2.
Sınıf B seviyesinde (eczane, ecza
deposu, hastane vb.) geri çekme
kararı alınmıştır.

SAHTE ĐLAÇ DUYURULARI

R oche

Müstahzarları
San. A.Ş.’nin ithal ruhsatlarına
sahip olduğu Altuzan 400 mg/16
ml Konsantre Đnfüzyon Çözeltisi
Đçeren Flakon” adlı müstahzarın
B5018B01 seri numaralısı ile
MabThera 500 mg/50 ml Đnfüzyon
için Konsantre Sol. içeren Flakon”
adlı müstahzarın B6077B01 seri
numaralısının sahtelerinin ele
geçirildiği bildirilmiştir.
Her iki ürünün sekonder ambalajlarının (ürün kutusu, Türkçe prospektüs, fiyat etiketi ve flakon etiketi)
Roche standartları ve şahit numunelerine uygun olmadığı bildirilmiştir. Söz konusu müstahzarın kutusunda bulunan fiyat etiketindeki
filigranın ve metnin yazı karakterinin orijinal Roche etiketinden farklı
ve filigranın Roche standartlarına
uygun olmadığı, ayrıca söz konusu
müstahzarın kutusunda da çıplak
gözle belirlenebilen farklılıklar
mevcut olduğu bildirilmiştir.

BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2
Tarih: 09.12.2009
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1)

2010 Yılı SUT’un
6.1.1.A- Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı bölümünün (5) numaralı fıkrasında;
“Üniversite hastaneleri ile eğitim
ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas
yapmakta olan uzman hekimler,
eğitim aldıkları branş uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile
SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları
yazabilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümde “Eğitim aldıkları
branş” ifadesinden kastedilen
asistanın tıpta uzmanı olacağı
branştır. Uzmanlık öğrencilerinin
(asistanların), rotasyon yaptıkları
bölümlerde SUT’a göre bu bölüm
uzman hekimlerce reçeteye yazılması gereken ilaçları reçetelemesi
halinde bu reçetelerin kabul
edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak bu reçetelerde ayrıca
bölümün uzman hekiminin kaşe ve
imzasının da bulunması halinde
söz konusu reçetenin bedelinin
ödenmesinde uzman hekimin kaşe
ve imzası esas alınır.
Bu kapsamda SUT’a göre belli bir
uzmanlık dalında reçetelenmesi
hüküm altına alınmış ilaçlara ait
reçetelerde, bu uzman hekimlerin
dışında bir diğer hekimin (uzman,
pratisyen gibi) kaşe ve imzasının
da bulunması halinde Kurumumuzca Sağlık Uygulama Tebliği’nde
belirtilmiş bulunan uzman hekimin
imza ve kaşesi esas alınır.

2) Diyaliz hastalarına yapılan periyodik tetkiklerin uygulama takviminin; Aylık tetkikler: HER AY
Üç aylık tetkikler: OCAK—NĐSANT E M M U Z — E K Đ M
Altı aylık tetkikler: OCAK-TEMMUZ
Bir yıllık tetkikler: OCAK olarak
belirlendiği, Mart 2010 tarihinde
tetkik yapan sağlık hizmet sunucularının Nisan 2010’da bir kez daha
tetkik yapmak zorunda bırakılmamasını teminen, 3 aylık tetkiklerini
MART ayında yapan sağlık hizmet
sunucularının bu tetkikleri NĐSAN
ayında yapmış olarak kabul edilebileceği bildirildiğinden, reçete
kontrol işlemlerinde bu doğrultuda
yapılması gerekmektedir.
3) Eritropoietin alfa-beta-zeta,
metoksipolietilen glikol epoetin
beta ve darbepoetin” etken
maddelerinin biri veya birkaçı için
düzenlenmiş sağlık raporunu
dayanılarak; hekim tarafından bu
sağlık raporunda yer almayan söz
konusu etken maddelerden diğerleri için de reçete düzenlenmesi
mümkün bulunmaktadır.
4) 2010 Yılı SUT’un 6.2.13-5(b)
bendine göre HbeAg negatif olan
hastalarda oral antivirallerin kullanımı için, HBSAg pozitifliğini gösterir laboratuar sonucunun yalnızca
her yenilenen sağlık raporuna
eklenmesi gerekmektedir. Elektronik rapor düzenlenmesi durumunda HBsAg pozitifliğinin raporun
açıklama bölümünde yer alması ve

her rapor düzenlenmesinde bu
bilginin güncellenmesi gerekecektir.
5) 6.2.13-B-Karaciğer sirozunda
tedavi bendinde göre; Karaciğer
sirozunda tedaviye başlanabilmesi
için HBV DNA (+) veya HCV RNA (+)
olması yeterlidir. Karaciğer biyopsisi yapmak için kontrendikasyon
bulunanlarda ve dekompanse
sirozlarda biyopsi koşulu aranmaz,
bu durumların raporda belirtilmesi
yeterli olacaktır. Siroz ön tanısı olsa
bile (dekompanse siroz değilse)
karaciğer biyopsisi yapmak için
kontrendikasyonu olmayan
hastalarda biyopsi yapılması
gerekir. Biyopsi raporu sonucuna
göre siroz teşhisi konulanlara Tebliğin 6.2.13.B maddesi hükümlerinin, biyopsi raporu sonucuna göre
hasta siroz değilse konulan teşhise
göre tebliğin ilgili maddesinin
hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
6) 6.2.13.E-3-Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi
bendine göre; daha önce genotip
tayini yapılmamış olan ve nüks
etmiş (tedavi bitiminde HCV RNA (-)
olan ancak izlenimde HCV RNA
yeniden pozitifleşen) hastalarda
tedaviye başlanmakla birlikte
genotip tayininin de yapılması
gerekmekte olup, yapılan genotip
tayini sonucuna göre tebliğin
6.2.13.E-2. maddesi hükümlerinin
uygulanması gerekmektedir.

FARMASÖTĐK EŞDEĞER OLMAYAN ĐLAÇLAR

S

GK Protokolü’nün 6.3.9
numaralı maddesi 23.06.2009
itibariyle “Reçetede yazılı ilaç
yerine farmasötik eşdeğer olmayan
ilaç verilmesi durumunda, yanlış
verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane
yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde
ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai
şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz. Hükmü gereği “reçetede yazılı

ilaç yerine farmasötik eşdeğer
olmayan ilaç verilmesi” şeklinde
tanımlanmış usulsüz fiilin; yanlış
isimli ilaç verilmesi, yanlış eşdeğer
verilmesi, yanlış dozda ilaç verilmesi, ilacın yanlış farmasötik şeklinin
verilmesi, Kurumca yapılan düzenleme ile eşdeğer kabul edilenler
hariç olmak üzere bazı ilaçların
kombine formunun birbirinin yerine
verilmesi gibi ilaç verilmesinde yapılan yanlışlıkları da kapsadığının
değerlendirildiği, bu durumların
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maddesi hükmünün uygulanması
hususunda Kurum taşra teşkilatının talimatlandırıldığı bildirilmektedir.
“Farmasötik Eşdeğer: Đki farklı
müstahzar aynı etkin maddenin
veya maddelerin aynı miktarlarını
aynı veya karıştırılabilir standartlara
uyan farmasötik şekiller içinde
içeriyorlarsa, …” şeklinde tanımlanmaktadır.
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G2D ETĐKETLĐ ÜRÜNLER

G2D etiketli ürünler; eski
mevzuata göre üretilmiş, dış ambalajında fiyat kupürü ve barkod
bulunan ve firmalar tarafından dış
ambalajına etiket yapıştırılmış ilaçlardır. Bu ürünlerin son kullanma
tarihi, karekod üzerinde 31 Aralık
2010 olarak (17)101231 veya
(17)201231 şeklinde belirtilmiş
olup, ürünler diğer yapıştırma
karekodlu ilaçlardan fiyat kupürü
içermesi ve son kullanım tarihi ile
ayırt edilebilir. ĐTS bildiriminin
ardından yalnızca bu G2D etiketli
ilaçların fiyat kupürü, barkodu ve

karekodunun (G2D karekod kupür
veya barkod üzerine yapıştırılmış
olabilir) da reçeteye eklenmesi
gerekmektedir. G2D ile karekodlu
hale getirilen ilaçlar için sanal tarih
olarak belirlenen 31/12/2010
tarihinin 31/12/2020 olarak
değiştirildiği, ilaç temini sırasında G2D’li ürünler üzerinde yer alan
gerçek “son kullanma tarihlerinin
gözle de kontrol edilmesi gerektiği,
Yeşil ya da kırmızı reçete ile satılabilen, karekodsuz olarak piyasada
bulunan ürünlerin G2D işleminden
muaf tutulmasına karar verildiği,
kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçla-

rın karşılanmasında, Sosyal
Güvenlik Kurumlarınca
yapılan
eczane ödemeleri için
eskiden
olduğu gibi kupür kesme işlemine
devam edilmesi gerektiği, bildirilmiştir. Yeşil/kırmızı reçeteye tabi
ilaçlar ile ilgili olarak, Karekodsuz
olan yeşil/kırmızı reçeteye tabi
ilaçlar için ĐTS sorgulaması yapılmayacağı, Bu ilaçların karekodsuz
olarak karşılanabilmesi için gerekli
düzenlemenin tamamlandığı, Üzerinde karekod bulunan yeşil/
kırmızı reçeteye tabi ilaçların ise,
ĐTS üzerinden sorgulama yapılarak
karşılanması gerekmektedir.

ALCAINE OFTALMĐK ÇÖZELTĐ

A lcaine

gibi topikal
oftalmik lokal anesteziklerin uzun
süreli kullanımı korneal epiteryal
erozyonları ile bunu takiben
korneal infeksiyon ve*/veya kalıcı
görme kaybıyla birlikte olan
korneal opaklaşma ya da korneal
perforasyonla sonuçlanabilir.
Alcaine doktor denetimi ve gözetimi olmadan kullanılmamalıdır ve
hastanın kendi kullanımı için
reçete edilmemelidir ve reçetesiz
kesinlikle satılmamalıdır. Hastalara, anestezi yapılan oküler düzeyde
beklenmeyen hasar oluşumunu
engellemek için anestezi bitene
kadar gözü iritan kimyasal maddelerden ve yabancı cisimlerden korunması ve göze dokunmaktan ve
gözü kaşımaktan kaçınması
tavsiye edilme lidir. Eczane
nöbetlerinde özellikle kaynak işçilerinde oluşan göz ağrısı nedeniyle

yapılan başvurularda hastaların
hekime yönlendirilmesi ve Alcaine
Oftalmık çözelti isimli ilacın hiçbir
şekilde reçetesiz olarak verilmemelidir.

TÜBERKÜLOZ TEDAVĐSĐNDE
KULLANILAN ĐLAÇLAR

Tüberküloz

tedavisinde
kullanılan ilaçların, “12.07.2010
tarih ve 2010/725 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı” gereğince, Sağlık
Bakanlığı tarafından, verem hasta
ve temaslılarına, herhangi bir
sosyal güvencesi olup olmadığına
bakılmaksızın birinci, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurum ve
kuruluşlarında ücretsiz olarak

dağıtıldığı” bildirilmiş olduğundan
29.09.2010 tarihinden itibaren,
tüberküloz
tedavisi için reçete
edilen ilaçların bedelleri, SGK
tarafından ödenmeyecektir. 1.Grup
ilaçlar: Isoniazid (I.N.H., Isovit),
Rifampicine (Rifadin, Rifampin,
Rifcap, Rifex), Pyrazinamide
(Pirazinid, Tüberamid), Ethambutol
(Ethambutol, Miambutol, Tüberol),
S t r e pt o m i s i n ( S t r e p D e v a ,
Streptomycine Sulfate)
Đkinci Grup Đlaçlar: Sikloserin
(Seromycin, Siklocap), Amikasin
(Amiklin, Amijeksin, Amikaver,
Amiketem, Amikozit, Mikosin,
Negasin), Ofloxacin (Menefloks,
Tarivid, Drovid, Girasid, Kozoksin,
Menefloks, Ofkozin, Oflocide,
Ofloks, Tarivid, Urosin),
Protionamid (Promid, Tionamid),
Paraamino Salisilik Asit (PAS),
Klofazimin, Kapreomycin
BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2
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T.E.B. YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDĐLERĐ YENĐDEN DÜZENLENDĐ

Türk

Eczacıları Birliği
Yardımlaşma Sandığı’ndan üyelerimize T.Đş Bankası aracılığıyla
kullandırılan kredilerde piyasa
faiz oranlarındaki düşüş dikkate
alınarak, bu oran aylık %0,80 (yıllık
5,60) olarak yeniden belirlenmiştir.
Buna göre, Türk Eczacıları Birliği
Yardımlaşma Sandığı’ndan T.Đş

Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi oranları ve geri ödeme tablosu
22.11.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
KREDĐ ADI
1- Eczane Đşletme Kredisi
2- Eczane Açma Kredisi
3- Eczane Nakil Kredisi
4- Sosyal Yardım Kredisi
5- Kongre Kredisi

KREDĐ LĐMĐTLERĐ
20.000,00 TL
20.000,00 TL
10.000,00 TL
12.500,00 TL
2.500,00 TL

FAĐZ ORANLARI
%0,80
%0,80
%0,80
%0,80
%0,80
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ÇÖLYAK HASTALIĞI VE DOĞUŞTAN METABOLĐK HASTALIKLAR
6.2.16.A- Doğuştan metabolik
hastalıklar ile Çölyak hastalığında;
• Çocuk mamaları, gıda olması
nedeniyle Kurum resmi internet
sitesinde yayımlanan “Bedeli
Ödenecek Đlaçlar Listesi” ne ve
“ H a s t al ı ğ a Ö z e l ( D oğ u ş t a n
Metabolik Hastalıklar, Kistik
Fibrozis, Đnek Sütü Alerjisi ve
Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile
Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil
edilmemiştir. Ancak, doğuştan
metabolik hastalığı olan ve kistik
fibrozisli hastalar için tedavi edici
içerikli olanlar ile malabsorbsiyona
neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü
ve/veya çoklu gıda protein alerjisi
olan bebeklerin kullandıkları özel
mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin
endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman
hekimlerin bulunmaması halinde
çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç
hastalıkları uzman hekimlerinden
biri tarafından düzenlenen uzman
hekim raporuna dayanılarak tüm
hekimler tarafından reçete edilebilir. Đki yaşına kadar inek sütü ve/
veya çoklu gıda protein alerjisi olan
bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek
olarak çocuk alerji veya klinik
immunoloji uzman hekimlerince de
rapor düzenlenerek tüm hekimler
tarafından reçete edilebilir.
• Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması
bozuklukları- üre siklus bozuklukları- organik asidemiler), (1) numaralı
fıkrada belirtilen özel tıbbi mamalara ilave olarak; hastaların kısıtlı

diyetleri sebebi ile hayati öneme
haiz özel formüllü un ve özel formül
içeren mamul ürünlerden
(makarna, şehriye, bisküvi, pirinç,
yumurta ikamesi, çikolata, gofret
vb.) bir aylık;
a) 0-12 ay için: 31 TL
b) 1-5 yaş için: 60 TL
c) 5-15 yaş için: 77,50 TL
ç) 15 yaş üstü için: 80 TL tutarında
özel formüllü un ve özel formül
içeren mamul ürün, Kurumca
karşılanacak olup en fazla üçer
aylık dozlar halinde reçete
edilebilir.
• Bu ürünler; çocuk metabolizma
hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya
da gastroenteroloji uzman hekimi
tarafından, bu uzman hekimlerin
bulunmaması halinde çocuk sağlığı
ve hastalıkları veya iç hastalıkları
uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim
raporuna dayanılarak tüm hekimler
tarafından reçete edilebilir.
• Çölyak hastalığında; özel formüllü
un ve özel formüllü un içeren
mamul ürünler (makarna, şehriye,
bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından
düzenlenen uzman hekim raporuna
dayanılarak bir aylık;
a) 0-5 yaş için: 52,50 TL
b) 5-15 yaş için: 8 0 TL
c) 15 yaş üstü için: 72,50 TL
tutarında özel formüllü un ve özel
formül içeren mamul ürün, Kurumca karşılanacak olup en fazla üçer
aylık dozlar halinde reçete edilebilir.

• Protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında kullanılacak özel formüllü un ve özel
formül içeren mamul ürünler; hastalık ile un ve mamul ürünün kullanılacağının belirtildiği uzman hekim
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
SUT’da 22.10.2010 tarihi itibariyle
Ek-2E listesinde yer alan protein
metabolizması bozukluklarında ve
çölyak hastalığında kullanılacak
özel formüllü un ve özel formül
içeren mamul ürünlerin eşdeğer
gruplarının kaldırıldığı ve bu ürünlerin yaş gruplarına göre birer aylık
parasal tutarları belirlendiği,

Bu uygulama ile hastaların;
• Reçetesinde yazılı olan Ek-2E
Listesinde yer alan söz konusu
ürünleri eczaneden Tebliğde belirtilen parasal tutara karşılık gelecek
miktarlarda temin edebilecekleri,
• Belirlenen tutarların aşılması
halinde farkın hasta tarafından
karşılanacağı,
• Özel formül içeren un ve mamul
ürünlere ait eşdeğer grupların
kaldırılmış olduğundan, ürünlerin
çeşit ve cinsinin hasta tarafından
belirlenebileceği,
• Makarna, gofret gibi özel formül
içeren mamul ürünlerin “mamul
ürünler” şeklinde genel ifade ile
özel formül içeren unların da “un”
şeklinde genel ifade ile
reçetelenmesinin mümkün bulunBURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2
duğu bildirilmektedir.
Tarih: 09.12.2009

TROPAMĐD FORT, VĐSĐNE,
VĐSĐNE, SĐKLOPLEJĐN, EYEEYE-VĐSOL, MYDFRĐN % 2.5 STERĐL GÖZ DAMLALARI
DAMLALARI HAKKINDA

T .C .S a ğ l ık

B a k an l ığ ı
Siklopentolat hidrioklorür etken
maddesini içeren “Sikloplejin Göz
Damlası” tetrahidrozolin
hidroklorür etkin maddesini içeren
“Eye-visol Steril Göz Damlası” ve
“Visine Göz Damlası”, tropikamid
etkin maddesini içeren “Tropamid

Steril Göz Damlası” ve “Tropamid
Fort Steril Göz Damlası”, fenilefrin
hidrioklorür etkin maddesini
içeren “Mydfrin % 2.5 Steril Göz
Damlası” adlı ilaçların reçetesiz
satılması sonucu kötüye kullanımı
olasılığını düşündüren bilgilerin
eczacılar tarafından bildirildiğini
belirterek, “Reçete ile Satılır” ibare-

si bulunan tüm ilaçlarda olduğu
gibi söz konusu ilaçların da reçetesiz satılmaması konusuna uyulmamasının suç teşkil edeceği ve halk
sağlığına yönelik bir tehdit oluğu
hatırlatılarak bu durumun tespiti
halinde cezai müeyyide uygulanacağı bildirilmiştir.
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TSK ÇALIŞAN PERSONEL VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KĐŞĐLERĐN REÇETELERĐ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde
Görev Yapan Askeri Ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev
yapan askeri ve sivil personel ile
bunların bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin sağlık hizmetleri
15.10.2010 tarihinden itibaren
genel sağlık sigortası kapsamına
alınmıştır.
• 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Đç Hizmet Kanununa tabi olarak
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev
yapan askeri ve sivil personelin
kendileri, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarını öncelikle Türk
Silahlı Kuvvetlerinin 1. basamak
sağlık ünitelerine yapacağından,
anılan personele 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşundan reçete
düzenlenmesi halinde reçete

ekinde mutlaka sevk belgesinin
bulunması gerekmektedir. Başvuru
acil hal kapsamında yapılmış ise
bu durumun ilgili sağlık tesisince
belirtilmesi veya kişinin TSK birinci
basamak sağlık ünitelerince sevk
edildiğine dair belgenin de reçete
ekinde Kurum’a gönderilmesi
gerekmektedir.
• Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı lise
ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrenciler, askerlik hizmetlerini er
ve erbaş olarak yapmakta olanlar
ile yedek subay okulu öğrencileri
Kanun kapsamında sigortalı
sayılmadıklarından sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
karşılanmaya devam edilecektir.
• 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Đç Hizmet Kanununa tabi olarak
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev
yapan askeri ve sivil personel ile

bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmeti sunucularına
başvurularında Hasta Kurum bilgisi
“Emekli Sandığı” ve Sigortalı Türü
bilgisi “Çalışan” olarak seçilmelidir.
• 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren
Ek-A’da belirlenen personel grupları dışındaki kişilerin, devlet ve
üniversite hastaneleri ile özel
sağlık kurum ve kuruluşlarında
yapılan tedavi ve muayenelerine
ilişkin fatura bedellerinin, SGK
tarafından karşılanacağı; muayene
ve tedavi giderleri MSB bütçesinden karşılanmaya devam edilecek
olan kişilerin kurs, geçici görev,
izin, istirahat, sevk vb. nedenlerle
başka garnizonlarda bulunmaları
halinde, muayene ve tedavini
gerçekleştiği garnizondaki ilgili
ödeme makamı tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Ek-A listesine
web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

DUYURULAR …. DUYURULAR … DUYURULAR ….

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde görev yapan Dr.Bülent Altıntaş’ın kaşesiyle sahte reçete
düzenlendiği bildirilmiştir. Söz
konusu kaşe ile düzenlenen reçetelerin yazan hekime sorularak
teyid edilmesi, sahte olduğu anlaşılan reçetelerin tespiti halinde en
yakın Emniyet Birimi’ne ve Đl Sağlık
Müdürlüğü’ne başvurulması önemle rica olunur.

Đl Tarım Müdürlüğü görevlisi olduğunu ifade eden kişiler son
günlerde basında konu edilen ve
kendi Bakanlıkları'nın ithal ve satış
izni verdiği halde T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanan bazı
ilaçların eczanelerde bulunup
bulunmadığı hakkında denetleme
amacıyla eczanelere girdikleri
duyumu alınmıştır. Bu amaçla
gelen kişilerin öncelikle kimlik

tespiti yapılarak, bu kişilerin adısoyadı ve T.C.kimlik numaralarının
ivedilikle Bursa Eczacı Odası'na
bildirilmesi ve görev yazılarının
fotokopisinin 451 93 55 nolu faksa iletilmesinin önemini hatırlatırız.
Bu kişilerin hiçbir denetleme
yapmasına izin verilmemesini
önemle rica ederiz.

Ergül

Sam

isimli

bir

bayanın kendisine görev verilmediği halde Atatürkçü Düşünce Derneği adına eczanelerde satış yaptığı
tespit edilmiş olup, söz bahsi
geçen kişinin Dernekle hiçbir ilgisi
olmadığı Atatürkçü Düşünce
Derneği tarafından bildirilmiştir.

Dursun Durak isimli şahıs
sahte mezuniyet belgesi ile farklı
şehirlerdeki Tabip Odaları’na
başvuru yapmaktadır. Bilgilerinizi
rica ederiz.

Kemal Konaş tarafından
kardeşi Ahmet Konaş’ın T.C.
Kimlik numarasını kullanarak kardeşi adına çeşitli illerdeki eczanelerden ilaç aldığı tespit edilmiştir.

18736703904

T.C.

Kimlik nolu Đlknur Ceylan isimli
hastaya verilen 15.09.2010 tarih
ve 1985 sayılı IVIG 10 gr. ilaç raporunun kullanılmasına gerek duyulmadığından iptal edilmiştir.
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19999564080

T.C.

Kimlik numaralı Muharrem Yoldaş’ın 05.02.2010 tarih ve 1969
protokol numarası ile epilepsi teşhisiyle Rivotril tb. için çıkarılan raporunu kötüye kullandığı tespit
edilerek, söz konusu şahsın belirtilen ilacın temininin sağlanmamasını rica ederiz.
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…. EE-RAPOR … E–
E– RAPOR …. EE-RAPOR ….

E-rapor

uygulaması
01.11.2010 tarihi itibariyle başlamış olup, ilaç raporları MEDULA
sistemini kullanan 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda gönderilmektedir.
• 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren
düzenlenmiş, Kurumca ödemesi
yapılacak ilaçlara ait reçete ve
raporların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmiş olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle
sözleşmeli eczanelerin SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan elektronik raporlara dayanılarak reçete
karşılamamaları gerekmektedir.
• Raporlar elektronik ortamda
düzenlenmiş ise rapor fotokopisi
Kuruma gönderilmeyecektir.”
• Elektronik rapor düzenlenmesi
durumunda Tebliğ’de rapora ekleneceği belirtilen belgelere ait bilgiler rapor içinde belirtilecek olup,
ayrıca belge istenmeyecektir.

Örnek: SUT’un 6.2.28.B- Ezetimib
(statinlerle kombinasyonları dâhil)
maddesi kapsamında elektronik
rapor düzenlenecek olması durumunda, LDL düzeyi için ayrıca
belge istenmeyecek olup, raporun
“Açıklama” bölümünde LDL değerinin tetkik tarihi ile birlikte belirtilmiş olması yeterli olmaktadır.
Ancak; SUT’un 6.2.33. Makula
Dejenerasyonunda Kullanılan Đlaçların Kullanım Đlkeleri başlıklı maddesi gereği rapor ekinde aranan
hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait
renkli resim gibi belgelere ait
bilgiler, elektronik rapor içinde
belirtilemeyeceğinden, bu belgeler
sağlık kurumunda hasta dosyasında muhafaza edilecek, belgelerin
değerlendirilme sonucu raporun
açıklama bölümünde belirtilecektir.
• 1 Kasım 2010 tarihinden önce

düzenlenmiş raporlarda Tebliğ’deki
rapora belge istenmesiyle ilgili
uygulamalar aynen devam edecektir.
• Aile hekimlikleri ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin 1.basamak sağlık
kuruluşları tarafından düzenlenen
ilaç raporlarının, eczaneler tarafından sisteme manuel yolla giriş
işlemlerine devam edilecektir.
• Medula hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları
raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.”
• Raporlar elektronik ortamda
düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin
başhekimlik tarafından elektronik
ortamda onaylanması koşuluyla,
düzeltmeye esas reçete tarihinden
itibaren süresinin sonuna kadar
geçerlidir.
• Kullanımı sağlık raporuna bağlı
veya katılım payından muaf ilaç
(lar) için 1 Kasım 2010 tarihinden
önce düzenlenmiş raporlarda “aslı
gibidir” onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı; raporu
düzenleyen sağlık kurumu veya
reçeteyi düzenleyen hekim veya
reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır. Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise rapor
fotokopisi Kuruma gönderilmeyecektir.”
• Sağlık raporlarında, SUT ve eki
listelerde özel düzenleme yapılmış
ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç
dozlarının belirtilmesi şart olmayıp,
etken madde adının yazılması
yeterli olacaktır. Sağlık raporuna
etken madde adının yazılmasının
yeterli olduğu ilaçlar için hastanın
kullanacağı ilacın etken madde
miktarı ve günlük kullanım dozu
reçete ile düzenlenecektir. Ancak
raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun

ayrıntılı olarak belirtilmiş olması
halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.
• SUT eki EK-2/F Listesinde yer
alan kısaltmalar hariç teşhislerde
ve etken madde isminde kısaltma
yapılmayacaktır.
• Hasta katılım payı muafiyeti için
düzenlenen sağlık raporlarında,
teşhis ve ICD-10 kodu yer alacaktır. “Hastalığa Özel (Doğuştan
Metabolik Hastalıklar, Kistik
Fibrozis, Đnek Sütü Alerjisi ve
Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile
Tıbbi Mamalar Listesi”nde belirtilmiş olup bu listede yer almayan
ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
• Sağlık raporları, SUT’ta özel
düzenlemeler hariç olmak üzere en
fazla iki yıl süre ile geçerlidir.
• Hasta kimlik bilgileri veya ilaç
adına ilişkin yazım hataları ile SUT
hükümlerine göre eksikliği bulunan
(ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim
onayı veya tedavi şeması, ICD-10
kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında,
raporun çıktığı hastanede raporu
düzenleyen hekim tarafından (bu
hekimin bulunmaması halinde aynı
branştan hekim), sağlık kurulu
raporlarında ise raporda yer alan
hekimlerden biri tarafından yapılması ve bu durumun başhekimlik
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reçete tarihinden itibaren süresinin
sonuna kadar geçerlidir. Raporlar
elektronik ortamda düzenlenmiş
ise; bu düzeltmelerin başhekimlik
tarafından elektronik ortamda
onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren
süresinin sonuna kadar geçerlidir.
• Sağlık raporlarına dayanılarak
reçete edilen ilaçlar için, hastalar-
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dan ve raporu düzenleyen sağlık
kurum ve kuruluşlarından, SUT ve
eki listelerde belirtilen özel durumlar haricinde ek bilgi ve belge talep
edilmeyecektir.
• SUT’un yürürlüğe girmesinden
önce düzenlenen sağlık raporları,
bu SUT hükümlerine uygun olması
kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun
olmayan raporlar, SUT’un 6.1.1.C
(6) fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği
t a k d i r de g e çe r l i o l ac a k t ı r .
(Kurumca süresi sonuna kadar
geçerli olacağı duyurulan raporlar
hariç)
• Elektronik rapor uygulamasında;
SUT’ta geçen uzman hekim ve
sağlık kurulu raporu ifadeleri “ERapor”, ıslak imza ve başhekimlik
mührü ifadeleri de “elektronik
imza” olarak değerlendirilecektir.

•EK-2/D listesi dışındaki ilaçlara
ait raporlar MEDULA sistemine
E-Rapor olarak kaydedilemeyecektir.
•Etken madde ile ilgili eklenmesi
istenilen bilgilerin, açıklama alanına ilave edilmesi gerekmektedir.
• Ayrıca, Kurumun sağlık hizmet
sunucularına yönelik olarak yaptığı
d u y u r u
g e r e ğ i n c e ,
ilacetkenmadde@sgk.gov.tr adresine yapılan bildirimler doğrultusunda etken madde listesinin
düzenlendiği bildirilmiştir.
• EK-2/D (Bedeli ödenecek ilaçlar)
ve EK-2/E (Hastalığa Özel Diyet
Ürünleri ile Tıbbi Mamalar) listesinde bulunan ürünlere ait raporlar
MEDULA sistemine E-Rapor olarak
kaydedilebilecektir.
• EK-2/G listesinde yer alan ilaçlar
ile ilgili olarak düzenlenen raporlar
ise E-Rapor kapsamı dışında oldu-

ğundan bu tür raporlar hastaneler
tarafından yine yazılı olarak düzenlenecektir.
• E-Rapor uygulamasında rapor
onaylama yetkisi başhekim haricinde, başhekimliklerce bağlı bulunulan Kurum mevzuatları hükümleri
doğrultusunda görevlendirilecek
ikinci bir kişiye de tanımlanabilmektedir. Bu şifrenin tanımlanabilmesi için bağlı bulunulan sağlık
sosyal güvenlik merkezlerine
başvurulması gerekmektedir.
• MEDULA sisteminde E-Rapor
uygulamasında taslak olarak
kaydedilen E-Raporların başhekimlik tarafından onaylanmadığı ve bu
nedenle kişilerin mağduriyetlerinin
oluştuğu tespit edildiğinden,
MEDULA sistemine taslak olarak
kaydedilen E-Raporların ‘‘ rapor
onay ’’ yetkisi verilen kişiler tarafından http://medula.sgk.gov.tr/
medula/login.jsp adresinden onaylanması gerekmektedir.
• Başhekim tarafından MEDULA
sistemi üzerinden onaylanan raporlar ile eczanelerden ilaç temin
edilmesi durumlarında, bu raporların sağlık hizmeti sunucularınca
MEDULA sisteminden silinmesine
veya düzeltilmesine izin verilmemektedir. Bunun haricinde değiştirilmesi gereken E-Raporlar ise
hastaneler tarafından silinip
düzeltilebilecektir.
• E-Rapor uygulaması ile ilgili proje
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Đzleme ve Değerlendirme
Daire Başkanlığınca tamamlandığından bundan sonra E-Rapor uygulamasına ilişkin çalışmalar Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Đlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
tarafından yürütülecektir.
Đlgililere önemle duyurulur.
• E-rapor uygulamasında yaşanan
sorunlar, görüş ve önerile
medulayeniversiyon@sgk.gov.tr
adresine bildirilebilecektir.

•Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında
Duyuru (6) başlıklı metnin 4 üncü
maddesi ile ilgili olarak bazı yanlış
anlaşılmalar olduğunun ve anlaşmalı eczaneler tarafından LDL,
KMY, ALT, Hbs değerleri gibi SUT
hükümlerine göre raporda hekim
tarafından yazılması gerektiği halde
açıklama kısmında bu bilgiler yer
almayan bazı elektronik raporlara
dayanılarak reçeteler karşılandığının belirlendiği, bu durumda hasta
ve eczane mağduriyetine yol
açılmaması için 1.11.2010 tarihinden 5.12.2010 (5.12.2010 dahil)
tarihine kadar anlaşmalı eczanelerce reçetesi karşılanan ve laboratuar tetkiki gibi hekim tarafından
tamamlanması gereken bölümleri
eksik olan elektronik raporlara
dayanılarak karşılanmış reçeteler
için bu eksiklikler nedeniyle kesinti
yapılmayacağı,
•06.12.2010 tarihinden itibaren
elektronik raporlarda yer alması
gereken bilgileri eksik olan (örneğin
LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi)
reçetelerin kesinlikle karşılanmayarak, hastaların gerekli düzenleme
yapılmak üzere ilgili hekime yönlendirilmesi gerektiği konularına
açıklık getirilmiştir.

BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ
SAYI: 8 TARĐH: 22.11.2010

BURSA ECZACI ODASI

ECZACI
ODASI
BURSA BURSA
ECZACI ODASI
BĐLDĐRĐ
Sayı: 2
YÖNETĐM
KURULU ADINA
Tarih: 09.12.2009
GENEL SEKRETER
ECZ. CĐHAT TÜRKSEVER

