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J.GN.K.LlGI D~S!EK KT.GRP.K.LlGI BBMM'NDE AYAKTA TEDAVi GOREN ERBA$- ER
RECETELERININ ECZANESiNDEN TEMiNiNDE VE TESLiMiNDE

UYULMASIGEREKEN iDARi HUSUSLAR

1. TANIMLAR

1.1 BiRLIK KURUM ADI: J.Gn. K.lIgl Destek Kt.Grp.K.lIgl Birinci Basamak Muayene
Merkezi Bestepe I Ankara

1.2 ECZANE: Srrah dagltlma katilmak isteyen SGK ile anlasrnahsivil eczane

2. iDARi HUSUSLAR :

2.1 Reyetenin anlasmah sivil eczanelerden getirilmesinde mesai saatleri icerisinde 1'inci
Bas.Mua.Mrk.Ks.A.ligi, mesai saatleri haricinde birlik nobetci amirligi sorumludur.

2.2 Kuruma erbas-er recetesi temin etmek isteyen eczane sahiplerine ree;eteler her YII ocak
haziran ve temmuz-arahk donernlerini icerecek sekilde 6(altl) ayhk periyotlarla esit parasal tutar
prensibi ile dagltllacaktlr. Her srrast gelen eczane icin esit parasal tutar 1000 TL (bin) TL dir. Her
donem basmda siralarna ve esit parasal dagltlm yeniden baslatrlacaktrr. ilk donemde siralamada
alan eczanenin ikinci donem devam etmesi halinde ayru belgeleri ibraz etmesi aranrnayacaktrr.

2.3 Kuruma mOracaat eden hastalann recetelerinin odenrnesinde tahakkuk yonunden bagll
olduklan komutanllk ve kurumlar farkllilk gosterebilir. Bu nedenle tahakkuk yonunden bagll farkll
komutanllk ve kuruma bagll yatan hasta, askeri ogrenci ve erbas-er ree;etelerinineczanelere esit
parasal tutar prensibi ile dagltlml saglanabilmesi ve hastalann magdur edilmemesi amacryla
eczanelerinin Sosyal GOvenlik Kurumu (SGK) ile sozlesme yaprrus ve SGK provizyon sistemine
dahil alan eczaneler olrnasma dikkat edilecektir. SGK ile yapilan sozlesrne fotokopileri eczanenin
bagll bulundugu eczane odast/temsilclsinden "ash gibidir" onayh olarak idari hususlara beraber
getirilecek, aksi taktirde recete dagltlm srrasma dahil edilmeyecektir.

2.4 Kuruma erbas-er recetesi temin etmek isteyen eczane sahipleri ree;etelerisirasi oldugu gOnlerde
ogleden sonra en gey saat 15:00 de birliklkuruma gelerek tutanakla teslim edeceklerdir. Acil
hallerde, eczane sorumlusu ,mesai saatleri ie;erisinde olmasi kaydiyla bu saatler dismda recete
teslim edilmek Ozerekuruma e;agmlabilecektir.

2.5 Ree;etelereSGK provizyon sistemi kapsarnrnda islern yapilmasr eczane sorumluluqunda olup,
hatall TC kimlik no giri§i, sagllk uygulama tebliqine aykmuk, ilae;kullamm sOresinindolmamasl gibi
ree;etedee;lkabilecekher torlO aksakllktan kurum mesul olmayacak, anla§mall sivil eczane sorumlu
olacaktlr. Bu nedenle eczane tarafmdan, ree;etemuhteviyatl ilaylan teslim etmeden once tabi oldugu
provizyon sisteminden kontrolOyapllacaktlr.

2.6 Ree;etemuhteviyatl ilae;larreyetenin teslim allnmasmdan itibaren en gey 4 (dort) saat iyerisinde
kurum yetkilisine teslim edilecektir. $ayet ree;etegeyerli mazeret nedeni ile ogleden sonra teslim
edilememi§se en gee; ertesi gOn saat 10:00 da ilae;lar teslim edilmi§ olacaktlr. TC kimlik nosu
dogrulanamayan veya yOrOrlOktekimevzuat hOkOmlerineaykln ree;eteleriyin e-reyete teslimine ait
tutanakla anla§mall sivil eczane tarafmdan tanzim edilerek birliklkuruma teslim edilecektir.

2.7 Ree;etemuhteviyatmdaki ilae;lanntamaml ilgili eczane tarafmdan kar§llanacaktlr ree;eteslrasl
gelen eczane tarafmdan kar§llanamayan ilae;lar ie;in,Oretimi olmadlgl veya ithal edilmedigi veya
ecza depolannda bulunmadlgl Oretici/ithalate;1firmadan veya en az 2(iki) ecza deposundan almacak
ka§eli imzall belgeyle belgelendirilecek ve re~ete teslimine ait tutanaga i§lenecektir. Ree;etedeyer
alan ancak slradaki eczanede bulunmayan ilae;lar ie;in, birliklkurum tarafmdan anla§mall diger
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eczanelerden ilac; arastmlacak, diger eczanelerden temin edilirse. Recete bedeli kadar tutar receteyi
karsilamayan eczanenin limitine dahil edilecektir

2.8 Rec;etedeki ilaclardan kullamm surest dolrnarrus olan varsa, provizyon sisteminden allnacak
crktiyla belgelenecek, rec;etedeki diger ilaclar ise temin edilerek recete teslimine ait tutanaga
islenecektir. TOm belgede kase, tarih ve imza olacaktir.

2.9 Eczane recete tutanru recete teslimine ait tutanaqi isleyerek, her ilac tesliminde birliklkurum
yetkilisine vereceklerdir. Bu konu, esit parasal tutar prensibi ile recete dagltlml icin buyuk onem
tastmaktadir. Provizyon sisteminden allnacak crktidaki ilacm odenen fiyatl (en alt krsrnmda yer alan
toplam kurum payi) recete tarihinde gec;erli gOncel fiyat esas allnarak yapilacaktrr. Limit
tarnamlarunca kurum tarafmdan aynca toplu fiyat dokum listesi istenmeyecektir ancak eczane
kar§llaml§ oldugu recetelere ili§kin gerekli bilgileri Turk eczacrlar birliginin "recete tevzi
sistemine i§leyecek ve bu sistemden alacagl ~lktlYI faturaya ekleyecektir.

2.10 Rec;eteler "recete teslimine ait tutanak " ile teslim edilecektir. Kurum yetkilisince teslim
annan ilaclara ait recetelerin arkasma teslim alarun kimlik bilgilerini iceren kase basrlacaktrr. Eczane
tarafmdan kuruma ilac teslimi yapacak yetkili kisiler, oncelikle eczaci olmak uzere bu formun
altindaki ilgili kisrmda belirtilecektir. Bu klsllerin dismda yapilacak olan ilac; teslimleri kabul
edilmeyecek ve eczane idari hususlara uyrnarrus olarak islern gorecektir. Bildirilen sistemlerde
degi§iklik olursa yazlll olarak kuruma bildirilecektir. Imza ornegi ic;in noter onayi aranmayacaktir.

2.11 llac teslimleri bizzat kurum eczanesinde gorevli yetkili kisilere yaprlacak, ilaclar nizamiyelere
brrakrlmayacaktrr. Birlikl kurumlar tarafmdan ilac; teslimi en klsa sOrede tamamlayabilmesi ic;in
gerekli tedbirler almacak; birliklkurum yetkilisince teslim alman ilac;lara ait rec;etelerin arkasma teslim
alman kimlik bilgilerini ic;eren ka§e basliarak imzalanacaktlr.

2.12 Rec;ete Ozerinde ilacm §ekli saYlsl dozu gibi degi§tirme gereken durumlarda birliklkurum
yetkilisi ile koordine kurulacak, kurum yetkilisinin haber ve onayl olmadan ilgili doktora herhangi bir
dOzeltme yaptlramayacaktlr.

2.13 Eczaneler adres, telefon, e-mail degi§ikliklerini kuruma dilekc;e ile yazlll olarak bildirmek
zorundadlrlar.

2.14 Eczane slrall dagltlmdan C;lkmak istedigine dair dilekc;e verirse ait oldugu Yilin bir sonraki
6(altl) ayllk doneminde de slralamaya giremeyecektir. Eczaci odasl/temsilcisi tarafmdan kapatma,
iflas, vefat ve gec;erli mazereti sebebiyle nobetin icra edilmemesi gibi durumlar ilgili birliklkuruma en
klsa sOrede §ifahi olarak bildirilecek, moteakiben yazlll olarak verilecektir.

2.15 Eczane yOrOrlOkte olan tedavi yardlmma ili§kin sagllk uygulamasl teblig hOkOmlerine aynen
uyacaktlr.

2.16 Eczane yOrOrlOkteki mevzuat hOkOmlerine gore provizyon sistemlerinde yer alan farmasotik
e§deger ilac;lan birliklkurum onayma gerek olmadan verebilecektir. ilac;larda fiyat farkl C;lkmasl
durumda fark C;lkmayan muadil ilac; verilecektir. COnkO fiyat farkl C;lkmasl durumunda kurum
tarafmdan fark odenmeyecektir.

2.17 Majistral preparatll rec;etelerde, hazlrlanan preparat uygun ambalajlanacak, ambalajm
Ozerine kullanl§lna uygun etiket yapl§tlnlacak ve iiaci hazlrlayan eczanenin adl eczanenin adl
soyadl imzasl hastanm adl soyadl ilacln terkibi imal tarihi ile kullanll? l?ekli mutlak surette etiketle
belirtilecektir.

2.18 ilac;lann tesliminde kurum tarafmdan rec;etenin her torlO il?lemi tamamlanmll? olacaktlr
rec;etelerini teslim alan eczane, rec;etelerini sayarak teslim alacaktlr. Aksi halde kurum tarafmdan
hic;bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
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2.19 ilay tesliminde llaclar hasta ismine gore ayn, ayn seffat posetlere konulup posetlerin ustune
hastarun adt soyadt ve getiren eczanenin ismi ve kasesi basrlacaktir. Teslim edilen ilay kutulanrun
Ozerine tabibi tarafmdan belirtilen kullarum miktan ile sabah/oglen/ak~am ibareleri okunaklr olarak
yazrlacaktrr ilaclan teslim alan birliklkurum eczanesinde gorevli personel tarafrndan kontrol edilerek
hasta refakatcisine verilecektir. Serum olan receteler var ise diger ilaclar serum kutusuna
konulmayacaktir serum kutusunun Ozerinde hastanrn adt soyadi ve eczanenin ismi yazilacaktrr.

2.20 Donern icerisinde yukanda yazrh kurallara uymayan eczaneler yazih olarak 2 (iki) defa
uyanlacak, recete karsilanrms gibi islerne tabi tutularak recete bedeli recete dagltlm kotasrna dahil
edilecektir 3'OncO(OyOncO)ihlallerinde ise bu eczanelere bulunduqu 6(altl) aylrk donernde ve aynr YII
icindeki takip eden 6(altl) aylrk donernde ayaktan erbas-er recetesi gonderilmeyecektir.

Eczanenin Adl :

Eczanenin Mesul MOdOrOAdl Soyadi :

Eczanenin Adresi :

Eczanenin Telefon Numarasi Mesul MOdOrCep Nurnarasi :

Eczanenin Mesul MOdOrOElektronik Posta Adresi :

Kapsadlgl donem: 01 Temmuz - 31 Arahk 2019

Eczane mesul muduru adina recete islern yapmaya yetkili biri eczaci olmak sartiyla 18
yasmdan buyuk en fazla 2 (iki) personele ait kimlik bilgileri ve imza ornekleri

Ad: Soyadl:
Tel Nu:

imza Ornegi

Ad: Soyadr :
Tel Nu:

Imza Ornegi

Yukanda yer alan idari hususlarda yazrh tom kurallara uyacaqtrru taahhOt ederim.

Tarih Tarih

BirliklKurum Eczane
Sorumlusunun Kase ve lmzasi

Eczaci irnzast
Eczane kasesi

ONAY
•.... 1.. .1.....
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