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Sayi
Konu

: 87203313-301 O-E.853
: SUT'ta 21/03/2018 Tarihinde Yapilan
Degisiklikler Hakkmda.

04/04/2018

T.e.
SOSYAL GUVENLiK KURUMU

(GeneI Saghk Sigortasi Genel Miidiirliigii
ila(( ve Eczacihk Daire Baskanhgi'na)

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Saghk Uygulama
Tebliginde, Sosyal Giivenlik Kurumu Baskanhgi tarafmdan degisiklik yapilmasma dair teblig
21 Mart 2018 tarihli ve 30367 sayih Resmi Gazete'de yayimlanrmstrr,

Degisiklikler ile ilgili Odanuzca yapilan degerlendirmelerde ve iiyelerimizden gelen
bildirimlerde degisiklik olan maddeler ile ilgili tereddiitler yasandigr anlasilmaktadir,

Degisikligin 15. maddesinin birinci fikrasma; "Ma}istraller sadece ilgili uzman
hekimlerce recete edilmesi halinde bedeli Kurumca karstlantr." ifadesi eklenmistir. Eklenen
hukum geregi "ilgili Uzman Hekim" ifadesinin tanrmlanmasi ve Aile Hekimlerinin majistral
recete yazmasmm mumkun olup olmadigi konusunun daha sarih bir sekilde ifade edilmesi
gerektigi degerlendirilmektedir.

Degisikligin 15. maddesinin ikinci fikrasina; "Topikal antifungaller (Omegin; Ekze
Mant Emiilsiyo}el, Oceral Krem, Canesten Krem %1, Fungosten Krem, Fungoral Krem,
Travazol Deri Kremi, Dermo- Trosyd Deri Kremi %1 vb.) bir recetede en fazla 2 kutu
yazilabilir. Tedavinin devami gerekli ise devam recetesi/recetelerinin dermatoloji uzman hekimi
tarafindan diizenlenmesi halinde bedeli Kurumca karstlantr." cumlesi eklenmistir. Madde He
ilgili "Tedavinin devamt" ifadesinin aciklanmasi gerektigi degerlendirilmektedir. Devam sureci
ne olacagi ve uygulamada tedavinin devam olup olmadigmi MEDULA provizyon sistemi
tarafmdan takip edilip edilmeyecegi, devam takibinin eczacmm sorumlugunda olup olmayacagi
konulannm aciklanmasi gerektigi diisiiniilmektedir,

Degisikligin 29. maddesi ile SUT'un "4.4.1-Uygulanacak indirim oranlan" maddesi
degistirilmis olup, degisikligin 41. maddesinin "c" bendi ile yiiriirliik tarihinin "29 uncu
maddesi 191212018tarihinden gecerli olmak iizere yaytmi tarihinde," seklinde belirlenmesi ile
ilgili olarak yiiriirliik tarihi ile ilgili tereddiitler yasandigi tarafumza iletilen sorular arasmdadir.

Konu ile ilgili gorus ve degerlendirmelerinizi saygilanmla arz ederim.
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