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TEB Kongresi 15-18 Aralýk 2005te yapýldý.

YENÝ YILA 10 GÜN KALA

Adana Eczacý Odasý geçmiþten bugüne TEB Kongrelerinde
etkili olarak temsil edildi.

Sevgili Meslektaþlar,

Bu dönemde TEBin tüm faaliyetlerine katýlan Adana Eczacý
Odasý, Baþkanlar Danýþma ve bölgelerarasý toplantýlarýnda
daima hazýrlýklý olarak yer aldý. Toplantýlarýn gündemini
etkileyen, hatta belirleyen oldu.
TEB Kongresine görüþ ve öneriler sunan, kitapçýk hazýrlayan
birkaç odadan birisi yine Adana Eczacý Odasý oldu.
TEB politikalarýnýn oluþmasý için kongrede TEB yönetim,
denetim, yüksek haysiyet listelerini oluþturan yedi kiþilik
sekreteryada Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT yer
alarak baþaralý çalýþmalara imza attý.
Bu süreçler eski Oda Baþkanýmýz Erdoðan ÇOLAKýn TEB
Genel Sekreteri olmasýyla taçlandý.
Adana Eczacý Odasý; dün güçlü ve etkiliydi. Bugün bu güç
ve etkinlik devam ediyor. Yarýn mesleðimize hizmet
mücadelesinde daha büyük katkýlar yapacaktýr.

ECZ.ERDOÐAN ÇOLAK 35.DÖNEM
MERKEZ HEYETÝ TEB GENEL
SEKRETERÝ SEÇÝLDÝ .
Adana Eczacý Odasýnda 1993 yýlýndan 2003 yýlýna kadar
Adana Eczacý Odasý Baþkanlýðý görevini baþarýlý çalýþmalar
ile yürüten Ecz.Erdoðan ÇOLAK ,2003-2005 yýllarý arasýnda
da 34.Dönem Merkez Heyeti II.Baþkanlýðý görevini
yürütmüþtür.
Kendisine bu yeni görevinde her zaman destek olacaðýmýzý
bildirirken, yeni görevinde Adana Eczacý Odasý olarak
baþarýlar diliyoruz.

2005 yýlý Aralýk ayý her yýl sonu olduðu gibi çok yoðun
geçti. Önce Emekli Sandýðý Provizyon sistemi üzerinden
onay alýnacak konsolide bütçeye baðlý kurumlarýn saymanlýk
kodlarý, yýl sonu ödemeleri, TEB Büyük Kongresi, 2006
yýlýna 10 gün kala yürürlüðe giren Bütçe Uygulama Talimatý
deðiþikliði tebliði ve son olarak Bað-Kur 2006 yýlý protokol
taslaðý ile 2005 Mali yýlý Bütçe Uygulama Talimatý eki
protokol taslaðý ile yoðun günler yaþadýk.
Hepiniz bilirsiniz; 6643 sayýlý yasamýz gereði Eczacý
Odalarý yýlda bir kez Eylül ayý içinde Mali, iki yýlda bir de
seçimli kongrelerini yapar ve çalýþmalarý ile ilgili üyelere
hesap verirler. TEBde ayný yasa gereði iki yýlda bir kez
Ankarada Aralýk ayýnda seçimli olaðan kongresini yapar.
Oda Yöneticileri ile Büyük Kongre Delegelerine 2 yýllýk
çalýþmalarý ile ilgili hesap verir.
TEB 35.Olaðan Büyük Kongreye giderken Adana Eczacý
Odasý Büyük Kongre Delegeleri ile 1-13 Aralýk tarihleri
arasýnda 3 kez toplantý yaptý.
TEB 35.Olaðan Büyük Kongresinde sunulmak üzere
Eþdeðer ilaç tanýmý ve eþdeðer ilaç listesinin düzeltilmesi
hakkýnda TEB Merkez Heyetinin çalýþma yapmasý
Katýlým paylarýnýn saðlýklý takip edilebilmesi için TEB
Merkez Heyetinin çalýþma yapmasý
Osmaniye Ýlinin yeterli üye sayýsýný tamamladýðýnda
Oda olmasý
Sözleþme matbu form bedellerinde odalara kalan payýn
arttýrýlmasý
Banka ve özel sigorta þirketleri için Bütçe Uygulama
Talimatý tabanlý sözleþme ve protokol yapýlmasý
Döner Sermaye Ek Ödeme Yönergesinin yeniden
hazýrlanýrken Kamu eczacýlarýnýn Doktor ve Diþ Hekimleri
ile ayný statüde olmasý ve döner sermaye kat sayýsýnýn
yükseltilmesi
Kamu da çalýþan meslektaþlarýmýzýn özlük haklarýnýn
iyileþtirilmesi ve yasal haklarýnýn alýnmasý çalýþmasýnda
sadece bu konuda görev yapacak bir birim oluþturulmasý

Meslek Ýçi Eðitim Programlarýnýn belirli bir takvim
çerçevesinde Ankara dýþýnda Bölge Eczacý Odalarý bünyesinde
devam etmesi
Muvazaa ile ilgili Bölge Eczacý Odalarýnýn da görev ve
sorumluluk alacaðý, katký vereceði TEB tarafýndan kurulacak
bir birimin oluþturulmasý
Konularýnda Adana Eczacý Odasýnýn önerge teklifleri
hazýrlanmýþtýr.
Ortak çalýþmanýn bir ürünü olan GÖRÜÞLER adlý
kitapçýðýmýzda da aþaðýdaki konularda Oda görüþlerimiz
sunulmuþtur.
Eczacýlýðýn konumu,
6197 Sayýlý Eczacýlar ve Eczacýlar Hakkýndaki Yasa,
Eczanelerimizde yeni boyutlar,
Eczacýnýn istihdam alanlarý,
Kamuda görev alan eczacýlarýmýz,
Ecza Kooperatifleri,
Genel Saðlýk Sigortasý,
Ulusal Ýlaç Kurumu,
Veri Ýmtiyazý
Yeþil Kart
Özel sigorta þirketleri ve bankalar
Muvazaa
Meslek Ýçi Eðitim Programlarý
Bütçe Uygulama talimatý
SSK
Ýlaçta reklam
Adana Eczacý Odasýnýn görüþlerini içeren Görüþler adlý
kitapçýðýmýz 35.Olaðan Büyük Kongrede tüm Eczacý Odasý
Yöneticilerine ve Büyük Kongre Delegelerine daðýtýlmýþtýr.

TEB Olaðan Büyük Kongresi Ankarada toplantý halinde
iken 20 Aralýk 2005 tarihinde uygulamaya giren 2005BUT deðiþikliði tebliði yayýmlandý.
Ýþin doðrusu 2006 yýlýnda BUT da birtakým radikal deðiþiklikler
bekliyorduk. Ancak 2006 ya 10 gün kala; doktor, eczacý,
hasta ve Sosyal Güvenlik Kurumlarý provizyon sistemleri
henüz hazýr deðil iken 2005 Mali Yýlý BUT deðiþikliðinin
aniden yürürlüðe girmesini anlamakta güçlük çekiyoruz.
20 Aralýktan beri Eczacýlýkta karmaþa devam ediyor.
Kanser ilaçlarý verilme ilkeleri, kolesterol ilaçlarý verilme
ilkeleri, yeni rapor kodlarý, Tonsillit, Farenjit, 7 günlük doz,
Farmasötik Eþdeðer- Terapötik Eþdeðer vs. henüz nasýl ilaç
verebileceðimiz belli deðil. Üstelik Sosyal Güvenlik
Kurumlarýnýn provizyon sistemleri de yeni BUT deðiþikliklerine
hazýr deðil.
BUT deðiþikliði ile uðraþýrken 2005 BUT eki protokol
taslaðý, ardýndan Bað-Kur protokol taslaðý gündeme geldi.
Mevzuat komisyonumuz ardý ardýna toplantýlar yaptý. BUT
deðiþikliði ve taslaklar ile ilgili görüþlerini sundu. Oda Yönetimi
BUT ve sözleþme taslaklarý ile ilgili eleþtiri ve uyarýlarý
toparlayýp TEBne bildirdi ve Odamýz WEB sayfasýnda
yayýmladý.
Oda Yönetimimiz Bütçe Uygulama Talimatý ile ilgili görüþlerini
26/12/2005 tarihinde; 2006 yýlý Bað-Kur protokolü taslaðýna
iliþkin görüþlerimiz 27/12/2005 tarihinde;2006 Mali yýlý
protokol eki taslaðýna iliþkin görüþlerimiz 28/12/2005 tarihinde
TEB Merkez Heyetine bildirilmiþtir.

Geçtiðimiz Aralýk ayýnda da Ankarada TEBnin 35. nci Olaðan
Büyük Kongresi toplandý. 15-18 Aralýk tarihleri arasýnda 4
gün boyunca süren hararetli tartýþmalarýn ardýndan seçimlere
2 liste halinde gidildi. Mehmet DOMAÇýn listesinden
seçimlere katýlan eski Oda Baþkanýmýz ve 34.Dönem TEB
II.Baþkaný Sayýn Erdoðan ÇOLAK 11 kiþilik 35.Dönem TEB
Merkez Heyetine girdi ve 35.Dönem Merkez HeyetindeTEB
Genel Sekreteri görevini üstlendi.

Bütçe Uygulama Talimatý ve taslaklar ile ilgili detaylar ile
Adana Eczacý Odasýnýn görüþlerini www.adanaeo.org.tr
adresindeki web sayfamýzda bulabilirsiniz.
Önümüzdeki günlerde BUT ve taslaklar ile ilgili bir takým
deðiþiklikler bekliyoruz. Daha sonra BUT ve Sosyal Güvenlik
Kurumlarýnýn sözleþmeleri ile ilgili geliþme ve çalýþmalarý
meslektaþlarýmýza aktaracaðýz.
Aydýnlýk kalýn

Mesleðimize ve meslektaþlarýmýza hayýrlý olsun.
Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinden girilecek
Konsolide Bütçeye baðlý kurumlarýn (Emniyet, Defterdarlýk,
Saðlýk Müdürlüðü vs.) saymanlýk kodlarý ve üye bilgileri
saðlýklý olmadýðýndan uygulama 01 Ocak 2006 tarihine
ertelendi.

Ecz.Ali Yücel SEÇKÝ
Genel Sekreter
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YENÝ AÇILAN ECZANELER

Ecz. Meryem ÖZCANLI ÖZCANLI Eczanesi
Atatürk Caddesi No.143 Kadirli/OSMANÝYE

ECZ. Erhan KURT
UTKU Eczanesi
Cumhuriyet Mahallesi Kemal Müftüoðlu Sok.no.19/C
Hasanbeyli/OSMANÝYE

Ecz. Pýnar AKÇALI
AKÇALI Eczanesi
Tufanpaþa Mah.Fehmi Özay Türkay Cad.121/A Kozan/ADANA

Ecz. Ahu ALÝM
AHU Eczanesi
Haydaroðlu Mahallesi 35 Sok. No.1 Yüreðir ADANA

Ecz. Hülya ÇOMU
ÇOMU Eczanesi
Güzelyalý Mah. Turgut Özal Bul. Kenanoðlu Apt.No.44/A
Seyhan/ADANA

Ecz. Seden ÜNSAL
SEDEN Eczanesi
Çamlýbel Mahallesi 30 Sokak No. 63/B Yüreðir/ADANA

NAKÝL OLAN ECZANELER

Sayhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah.Turgut Özal Bul. No.32 Ata
Sitesi 51 Sokak adresine KIRAÇ Eczanesi olarak nakil

Ecz.Mehmet KAYA
KAYA ECZANESÝ
Osmaniye Ýli Zorkun Caddesi No.18 adresindeki KAYA Eczanesini
ayný isim altýnda
Osmaniye Ýli Þehit Mehmet Eroðlu Caddesi No. 137 adresine
nakil

Ecz. Münir TEKGÜL
ELÝF ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Saydam Caddesi No.111 adresinde bulunan ELÝF
Eczanesini ayný isim altýnda
Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Karataþ Cad. No.105 adresine
nakil

Ecz. Ersun ÖZKAN
ÖZKAN ECZANESÝ
Yüreðir Ýlçesi Havutlu Kasabasý 32 Sokak No.9/A adresindeki
ÖZKAN Eczanesini ayný isim altýnda
Yüreðir Ýlçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 1234 Sokak no.128/A
adresine nakil

Ecz. Lale EÞBERK
HATEM ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Cemalpaþa Mah. Toros Caddesi 28/C adresinde
bulunan HATEM Eczanesini ayný isim altýnda
Seyhan Elçesi Çýnarlý Mah. 15 Sok. Zemin Kat No.5 adresine
nakil

Ecz. Murat GÜRDAÐ GÜRDAÐ ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Güzelyalý Mah. Süleyman Demirel Bul. 120 Sok.
No.17 adresindeki GÜRDAÐ Eczanesini ayný isim altýnda
Yüreðir Ýlçesi Selahattin Eyyübi Mah. 1234 Sok. No.132 adresine
nakil

Ecz.Bedia ÇELÝK
ÇINAR ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Denizli Mah.Þehit Mehmet Özel Caddesi No.80/A
adresindeki ÇINAR Eczanesini ayný isim altýnda
Seyhan Ýlçesi Denizli Mah.Þehit Özel Caddesi No.64/Adresine
nakil

Ecz. Ünal YASTI
ÜNAL ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Belediye Evleri Mah.100.Yýl Cadde No.23/A
adresindeki ÜNAL Eczanesini ayný isim altýnda
Seyhan Ýlçesi Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Bul. Ruh Saðlýðý
Hastanesi Karþýsý Zeki Yýlmaz Apt. Zemin Kat adresine nakil

Ecz.Ýsmet ÇAKMAKOÐLU
KARÞIYAKA ÝSMET ECZANESÝ
Yüreðir Ýlçesi Karataþ Caddesi No.39 adresindeki KARÞIYAKA
ÝSMET Eczanesini ayný isim altýnda
Seyhan Ýlçesi Küçük Dikili Beldesi Çýnarlý Mah.Þehitlik Bulvarý
no.31 adresine nakil

Ecz.Ümran AKKOYUNLU ÜMRAN ECZANESÝ
Yüreðir Ýlçesi Suluca Beldesi Atatürk Caddesi No.120 adresindeki
ÜMRAN Eczanesini ayný isim altýnda
Yüreðir Ýlçesi Havutlu Beldesi 32 Sok. 9/A adresine nakil

Ecz.Gönül SOYDAN
GÖNÜL ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Bulvarý Martý Apt. No.22 adresindeki
GÖNÜL Eczanesini
Yüreðir Ýlçesi Sarýçam Mah.Kozanyolu Üzeri 266/B adresine
SOYDAN Eczanesi olarak nakil

Ecz.Kamer KIRAÇ
KIRAÇ ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Mahfesýðmaz Mah. 51 Sokak Ata Sitesi A Blok
No.31 adresindeki KIRAÇ Eczanesini
Seyhan Ýlçesi Toros Mah.52 Sok.Ulusoðlu 1 apt. No.18 adresine
KAMER Eczanesi olarak nakil

MESUL MÜDÜRLÜKLER

Ecz. Metin GÜLER
KANAL ECZANESÝ
Seyhan Ýlçesi Mücahitler Caddesi Emek Sinemasý Karþýsý Bila
No adresindeki KANAL Eczanesini

Ecz. Nursel GÖRGÜLÜ
SEYHAN ECZA DEPOSU
Seyhan Ýlçesi Reþatbey Mah. Fuzuli Caddesi Esin Apt. No.31/A

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI
ECZ. FUNDA ÖZDEMÝRÝN (AÐABEYÝ)

ECZ. NURETTÝN ÇERÇÝNÝN (AÐABEYÝ)
3

ADANA KRÝMÝNAL POLÝS
LABORATUVARI MÜD. BÜTÇE
AKTARIMI HK
Adana Valiliði Emniyet Müdürlüðünden
30.11.2005 tarihinde gelen yazý ile
Kriminal Polis Laboratuvarý
Müdürlüklerine 2. derece Ýta Amirliði
yetkisi verildiði ve tahakkuk
iþlemlerinin 01.01.2006 tarihinden
itibaren Laboratuvar Müdürlüðünce
yapýlacaðý bildirilmiþtir.
Ýta Amirliði yetkisinin verilmesiyle
birlikte her türlü harcamaya iliþkin
tahakkuk iþlemleri de (tedavi, yolluk,
maaþ, melbusat, satýnalma vs) anýlan
tarihten itibaren Adana Kriminal Polis
Laboratuvarý Müdürlüðünce
yürütülecektir.
Bu itibarla, Ýl Emniyet
MüdÜrülüðümüzün 4. katýnda bulunan
Adana Kriminal Polis Laboratuvarý
Müdürlüðünde görevli personelin
yukarýda belirtilen harcamalarýna iliþkin
olarak düzenlenecek her türlü belge
ve sözleþmelerin anýlan tarihten
itibaren Adana Kriminal Polis
Laboratuvarý Müdürlüðü adýna
düzenlenmesi, hasta sevk kaðýtlarýnda
kurumu bölümü ADANA KRÝMÝNAL
POLÝS LABORATUVARI MÜDÜRLÜÐÜ
þeklinde belirtilmesive tanzim edilen
evraklarýn Laboratuvar Müdürlüðüne
ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.
TAMOL COLD 20 TABLET HK
TEB Merkez Heyetinden 05.12.2005
tarihinde gelen yazýda "TAMOL COLD
20 Tablet" hakkýnda
Ýlsan Ýlaç Sanayi ve Ticaret AÞ
adýna ruhsatlý bulunan "parasetamol,
pseudoephedrine ve
dekstromethorphan HBr" etken
maddelerini içeren "TAMOL COLD 20
Tablet" isimli ilacýn, formülü ve
kontrole tabi maddeler içermesi
nedeniyle "Normal Reçete Ýle Verilen
Ýzlemeye Tabi Ýlaçlar" kapsamýnda
alýndýðý,

Sözkonusu ilacýn Normal Reçete
ile verilmesi, reçetelerin eczanelerde
alýkonulmasý ve Reçete Kayýt Defterine
iþlenmesi gerektiði bildirilmektedir.

aþaðýda belirtilmiþ olup eczacýlarýmýzýn
bu konulara uymalarý ve reçete
karþýlarken daha dikkatli olmalarý
gerekmektedir.

TEMODAL KAPSÜL HK

Son günlerde yaþanan mevzuat
deðiþikliklerinin eczacýlarýmýz
tarafýndan daha dikkatli takip edilmesi
gerekmektedir.

TEB Merkez Heyetinden 05.12.2005
tarih ve Bað-Kur Genel Müdürlüðü
Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan
23.11.2005 tarihinde gönderilen
yazýda Sachering Plough Týbbi Ürünler
Tic. A.Þ. adýna ruhsatlý bulunan
"TEMODAL 20 mg KAPSÜL",
"TEMODAL 100 mg KAPSÜL" ve
"TEMODAL 250 mg KAPSÜL" isimli
preparatlarýn prospektüs
endikasyonlarýna Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan 3 yeni endikasyonun
eklendiði bildirilmektedir. Bu
endikasyonlar,
TEMODAL Kapsül, glioblastoma
multiforme tedavisinde birinci
basamakta radyoterapi ile birlikte ve
sonrasýnda endikedir.
TEMODAL Kapsül, nitrozüre ve
prokarbazin içeren tedavi rejimleri
sonrasý nükseden veya progesyon
gösteren glioblastoma multiforme ve
araplastik astrositomada endikedir.
TEMODAL Kapsül, metastatik
malign melanomlu hastalarýn
tedavisinde endikedir.
þeklindedir.
Sözkonusu endikasyonlarda
TEMODAL Kapsül'ün verilebilmesi
için, tedavi planýný gösteren saðlýk
kurulu raporunda, Týbbi Onkoloji
Uzmaný imzasýnýn bulunmasý gerektiði
bildirilmektedir.
BAÐ-KUR ÝLE YAPILAN
GÖRÜÞMELER SONUCU DÝKKAT
EDÝLECEK HUSUSLAR HK
Bað-Kur Bölge Müdürlüðü sorumlu
eczacýlarý ile reçete karþýlarken
yaþanan sorunlar ile ilgili olarak bir
görüþme yapýlmýþtýr. görüþme sonucu
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Ýthalatçý firma bandrollü ilaçlarýn
reçetede yazýlý olmasý durumunda bu
tür ilaçlarýn reçeteye tüm kutu olarak
yapýþtýrýlmasý gerekmektedir.
Raporlar üzerinde her türlü
düzeltme raporu isteyen hekim
tarafýndan yapýlacak, baþhekimlik
tarafýndan onaylanacaktýr. Bu
düzeltmeler mutlaka raporun aslýnda
yapýlacak, rapor fotokopisine düzeltme
kabul edilmeyecektir.
Senil osteoporoz, post menopozal
osteoporoz raporlarý 25 kodu ile
girilmelidir ve katýlým paylýdýr. raporda
mutlaka kullanýlan ilaçlarýn adý ve dozu
yazýlý olmalýdýr. KMY (Kemik mineral
yoðunluðu) (Kemik dansitometre
kaðýdý) belgesi reçeteye eklenmeli ve
deðerler mutlaka uygun olmalýdýr.
Reçete BEOS sistemine girerken
raporda ad ve dozu bulunan ilaçlar
9907 veya 9901 kodu HA bölümüne
yazýlarak ilaçlarýn iki aylýk alýnmasý
saðlanmalýdýr.
Steroid kullanýmýna baðlý
osteoporoz, jüvenil osteoporoz ve
paget hastalýðýnda kmy deðerleri
istenmemektedir.
ÝLAÇ DOZLARI GÝRÝLÝRKEN
HAFTALIK VE AYLIK DOZLARA
DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR.
EÞDEÐER ÝLAÇ VERÝLÝRKEN
MUTLAKA EÞDEÐER ÝLAÇ
GÝRÝLMELÝDÝR. ÖNCE VERÝLECEK
OLAN ÝLAÇ OKUTULMALI, SONRA
EÞDEÐER ÝÞARETLENMELÝDÝR. "E"
GÝRÝLEN ÝLAÇLAR ÝÇÝN MUADÝL
KAÞESÝNE GEREK YOKTUR.

GRÝP AÞISI 65 YAÞ ÜSTÜNE
VERÝLÝRKEN KÝMLÝK FOTOKOPÝSÝ
ALINMALIDIR.
EZETROL (EZETÝMÝD) ÝÇÝN
RAPORDA ÝSÝM VE DOZU OLMALI,
DAHA ÖNCE STATÝN TEDAVÝSÝ
YAPILMIÞ VE YANIT ALINMAMIÞ ÝSE
VE STATÝN TEDAVÝSÝ DEVAM EDÝYOR
ÝSE EN DÜÞÜK DOZDA OLDUÐU
BELÝRTÝLEREK EZETROL
YAZILMALIDIR.
ERÝTROPOÝETÝN REÇETELERÝNDE
FERRÝTÝN VE TSAT DEÐERLERÝNE
DÝKKAT EDÝLMESÝ, BU DEÐERLER
UYGUN DEÐÝLSE REÇETENÝN
VERÝLMEMESÝ GEREKLÝDÝR. SONUÇ
BELGELERÝ MUHAKKAK REÇETEYE
EKLENMELÝDÝR.
RAPORDA ÝLAÇ ADI VE DOZUNUN
YAZILMIÞ OLMASI HALÝNDE RAPOR
TANISI NE OLURSA OLSUN
REÇETEDEKÝ DOZ RAPOR DOZUNU
AÞMAMALIDIR. AÞAN BÝR ÞEKÝLDE
YAZILMIÞ ÝSE ECZACI RAPORDAKÝ
DOZU GÝRMEK DURUMUNDADIR.
AKSÝ DURUMDA RAPORDAKÝ DOZA
DÜÞÜM YAPILDIÐINDAN ÝLAÇ KUTU
ADETLERÝNDE KESÝNTÝLER
OLMAKTADIR.
REÇETE PROVÝZYON ÇIKTISI
REÇETEYE MUTLAKA
EKLENECEKTÝR.
ÝCMAL LÝSTESÝ FATURA
OLUÞTURULDUKTAN SONRA
FATURA GÖRÜNTÜLEME KISMINDAN
ALINARAK FATURA ARKASINA
EKLENECEKTÝR.
EMEKLÝ SANDIÐI ÝLE YAPILAN
GÖRÜÞMELER SONUCUNDA DÝKKAT
EDÝLECEK HUSUSLAR HK
Emekli Sandýðý Bölge Müdürlüðünde
görevli eczacýlar ile Yönetim Kurulu
ve Mevzuat Komisyonu bir toplantý
yapmýþlardýr. Bu toplantý sonucunda;
meslektaþlarýmýzýn Emekli Sandýðý
reçetelerini karþýlarken dikkat etmesi
gereken hususlar aþaðýda olup, bu
hususlara azami dikkatin gösterilmesi
gerekmektedir.
1. Her reçetede ilacý alanýn adý, soyadý,

imzasý, kaç kutu kaç kalem ilaç aldýðý
bulunmalýdýr. Ýlacý alanýn soyadý
tutmuyorsa; adres ve telefon ve TC
Kimlik numarasý veya kimlik fotokopisi
alýnmalýdýr.
2. Bilindiði gibi döküm listesinde
eczacý imzasý zorunluluktur, ancak
meslektaþlarýmýz zaman zaman imza
atmayý ihmal etmekte ve reçetelerin
topluca iadesi gerçekleþmektedir.
3. SSK ve Bað-Kur sözleþmelerine
göre raporlara eczacýlarýmýz "Aslý
Gibidir Onayý" yapabildiði halde,
Emekli Sandýðý sözleþmesine göre:
raporlara eczacýlarýmýz "Aslý Gibidir
Onayý" yapamaz.
4. Reçetedeki kupürler üst üste
gelmeden açýkça yapýþtýrýlmalýdýr.
5. Osteoporoz raporlar, 20 rapor kodu
ile kaydedilmelidir, dansitometre
sonuçlarý mutlaka eklenmeli ve
deðerleri tutmalýdýr.
6. Enjektör alanlarýn mutlaka beyaný
olmalýdýr. (Enjektör aldýðýna dair 2.
Ýmza attýrýlmalýdýr)
7. Hastanýn sicili, reçetenin ön yüzüne
mutlaka yazýlmalý, reçete arkasýnda
eczane kaþesi bulunmalýdýr.
8. Okunaksýz Dr. Kaþeli reçeteler
karþýlanmamalýdýr.
9. Kanser reçetelerinde doz giriþleri
daha itina ile yapýlmalýdýr.
10. Sürekli kullaným raporlar
hakkýndaki kanun 07.2003, tarihinde
yürürlüðe girdiðinden daha önceki
raporlar bu kapsama girmemektedir.
11. Raporlar üzerindeki düzeltmeler,
raporu talep eden hekim tarafýndan
onaylanýp daha sonra baþhekim
tarafýndan da onaylanacaktýr, düzeltme
mutlaka raporun aslýnda yapýlacaktýr.
12. Raporlarda teþhis kodlarý doðru
girilmelidir. Örneðin, KOAH ve Astým
Bronþit teþhislerinde yanlýþlýklar sýklýkla
yapýlmaktadýr.
13. "Prospektüs endikasyonlarýna
göre" verilecek ilaçlar konusunda
hassas olunmalýdýr. Bundan sonraki
dönemde de bu konu Bütçe Uygulama
Talimatýnda daha da önem
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kazanacaktýr. Örneðin, Femera adlý
preparatýn rapor teþhisinde Meme Ca
yazmasý yeterli deðildir. Zira
Femera'nýn prospektüs endikasyonu
"Ýlerlemiþ Meme Ca"dýr.
14. Mor reçetelerde eczacýya ait kýsým,
eczacý tarafýndan eksiksiz
doldurulmalýdýr.
15. Eritropoetin ve darbopoetin
preparatlarý reçetelenirken doz açýk
yazýlmalýdýr. (IU/Kg/hf cinsinden)
yazýlan doz idame ya da baþlangýç
tedavisine uygun olmalýdýr ve reçetede
berlirtilmelidir. Ayrýca hastanýn kaç kg
olduðu reçeteye eklenmelidir.
Reçeteler uzman hekim ya da diyaliz
sertifikalý hekim tarafýndan yazýlmalýdýr.
16. Altýn preparatlarý reçetelerinde
güvenlik formlarýnýn doldurulmasý
zorunludur.
EK-2/D BEDELÝ ÖDENECEK ÝLAÇLAR
LÝSTESÝNDE YAPILAN
DÜZENLEMELER HK
Maliye Bakanlýðý Genelgesi ile Ek-2/D
bedeli ödenecek ilaçlar listesinde
yapýlan düzenlemeleri
www.adanaeo.org.tr adresindeki web
sayfamýzda bulabilirsiniz.
ORTHOVISC KULLANIMA HAZIR
ENJEKTÖR HK
Odamýza TEB'den gelen Maliye
Bakanlýðý ile ilgili yazý aþaðýda yer
almaktadýr:
T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan
yayýmlanan 07.12.2005 tarih 25970
sayýlý Genelge ile, 2005 Mali Yýlý Bütçe
Uygulama Talimatý eki Ek-2/D Bedeli
Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde bazý
düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Bu düzenleme ile, 8699729952022
barkod numaralý ORTHOVISC 15
MG/2 ML 1 KULL HAZIR ENJEKTÖR
isimli ilaç, 09.12.2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere E289A

kodu ile eþdeðer ilaç uygulamasý
kapsamýna alýnmýþtýr. Anýlan ilacýn
ruhsat sahibi Biomeks Ýlaç tarafýndan
Birliðimize gönderilen ve ekte bir
örneði yer alan 09.12.2005 tarihli yazý
ile,
09.12.2005 tarihinden itibaren geçerli
olan, 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama
Talimatý eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek
Ýlaçlar Listesinde yapýlan deðiþiklik
nedeniyle, ORTHOVISC (2 ml/15 mg)
isimli ürünün E289A eþdeðer ürün
grubunda yer aldýðý; eczanelerde
bulunan ORTHOVISC (2 ml/15 mg)
ürünleri için; ortaya çýkacak fiyat
farkýndan olumsuz etkilenilmemesi
için; ürünlerin, satýn alýndýðý ecza
deposuna en geç 14.12.2005
Çarþamba akþamýna kadar iade fatura
iadesiyle birlikte iade edilmesi halinde;
yeni fiyatlý ürünlerin 15.12.2005
Perþembe gününden itibaren ecza
deposundan alýnabileceði"
bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.

KLOZAPÝN ETKÝN MADDELÝ
ÝLAÇLAR HK
Odamýza TEB'den gelen Saðlýk
Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel
Müdürlüðü'nün 07.12.2005 tarih
60281 sayýlý yazýsýnda;
"Klozapin etkin maddesini içeren
ilaçlarý" kullanan hastalarda, tedavinin
ilk 18 haftasýnda daha sýk olmak
üzere, bazý hastalarda ise daha sonraki
yýllarda da agranülositoz riski ortaya
çýktýðýndan bu ilaçlarýn güvenli
kullanýmýný saðlamak amacýyla Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan yapýlan
deðerlendirme sonucunda klozapin
kullanýmýnýn aþaðýdaki kurallara
baðlandýðý bildirilmektedir.

edildiðinde, reçete ile birlikte formatý
ekte gönderilen ve ilgili ruhsat sahipleri
tarafýndan hastanelere daðýtýlacak olan
"Klozapin Granülosit Ýzlem Formu"
nun da hekimler tarafýndan
doldurulacaðý; doldurulan bu formun
eczaneler aracýlýðý ile geri ödeme
kurumuna reçete ile birlikte
gönderileceði, ilacýn ödemesini kendi
yapan hastalarda da ilacýn hastaya
temininde eczacý tarafýndan mutlaka
bu formun aranmasý ve eczanede
alýkonulmasý gerektiði;
Uygulamaya 1 Ocak 2006 tarihinden
itibaren baþlanacaðý bildirilmektedir.
2. Ýlacýn baþlandýktan sonraki ilk 18
hafta içinde haftada bir, daha
sonrasýnda ise dört haftada bir lökosit
ve mümkünse nötrofil sayýmýnýn
yaptýrýlacaðý,
3. Söz konusu ilaçlarýn hastada ilk
kullanýmýna psikiyatrist ya da nöroloji
uzmanlarý tarafýndan baþlanabileceði,
4. Hastaya verilecek ilaç raporlarýnýn
süresinin en fazla altý ay olacaðý,
5. Saðlýk kurulu raporu varsa, ilacýn
pratisyen hekimlerce de yukarýdaki
kurallara uyma zorunluluðu ile
reçetelenebileceði ayrýca ilaca
baþlandýktan sonraki ilk 18 hafta
içinde haftada bir, daha sonrasýnda
ise dört haftada bir lökosit ve
mümkünse nötrofil sayýmýnýn
yaptýrýlmasý; "Klozapin Granülosit
Ýzlem Formu"nun doldurulmasý
gerektiði bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn yazýsý ve "Klozapin
Ýzleme Formu" www.adanaeo.org.tr
adresindeki web sayfamýzda yer
almaktadýr.

1. Söz konusu ilaçlar reçete
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DEÐÝÞEN BÜTÇE UYGULAMA
TALÝMATI HK
Deðiþen Bütçe Uygulama Talimatý
adresindeki web sayfamýzda yer
almaktadýr. 20 Aralýk 2005'den itibaren
yürürlüðe girecektir. Önemle duyurulur.
Bilindiði üzere, tedavi yardýmýna iliþkin
(4) sýra numaralý 2005 Mali Yýlý Bütçe
Uygulama Talimatý (Bundan sonra
"Talimat" olarak ifade edilecektir)
9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer
sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanmýþ
bulunmaktadýr.
Söz konusu Talimatta yapýlan
düzenlemelerle, 2005 yýlýnda daha
önceki yýllardan farklý olarak ilaç
ödemelerinde "eþdeðer ilaç" ve "pozitif
liste" uygulamasýna geçilmiþ, bedeli
ödenecek ilaçlar, ticari isimleri ve
barkod numaralarý belirtilmek suretiyle
Talimat ekinde yer alan "Bedeli
Ödenecek Ýlaçlar Listesi" nde
yayýmlanmýþ, bu listede ticari isimleri
ile yer alan ilaçlarýn reçetelenmesine
ve geri ödeme kriterlerine iliþkin
esaslar Talimatta ve Talimata ekli
listelerde tespit edilmiþtir.
Geri ödeme kurumlarý arasýnda
uygulama birliðinin saðlanmasý ve
oluþabilecek tereddütleri gidermek
bakýmýndan bedeli ödenecek olan
ilaçlarýn reçetelenmesi ve geri ödeme
esaslarýnýn yeniden düzenlenmesi
gerekli görülmüþ ve deðiþiklikler
yapýlmýþtýr.
BÜTÇE UYG.TALÝMATINDA DÝKKAT
EDÝLECEK HUSUSLAR
2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama
Talimatýnda Yapýlan Deðiþiklikler
TÜM KURUMLAR için geçerlidir!
(Emekli, Bað-Kur, SSK, Yeþil Kart,
Konsolide Bütçe(Defterdarlýk, Emniyet,
T.S.K., Milli Eðitim ... vb.) )

Bu Talimat 20/12/2005 tarihinde
yürürlüðe girer!
Dikkat Edilecek Hususlar:
11.2. Yatarak Tedavilerde
Reçetelerin Düzenlenmesi
Yatarak tedavilerde hastanede
kullanýlan ilaçlarýn hastane
eczanelerinden temini zorunludur.
Dýþardan alýnmasý gereken ilaçlar, hak
sahiplerinin saðlýk karnelerine,
üzerinde yer alan bilgiler tam ve
eksiksiz olarak kendinden kopyalý
reçetelere yazýlacak,"ECZANEMÝZDE
YOKTUR , YATAN HASTA" kaþesi
vurularak baþhekimlik tarafýndan
onaylanacaktýr.
Hastanelerde bu þekilde düzenlenen
reçeteler beþ günlük maksimal tedavi
dozunu geçemeyecektir. Bilahare
ilacýn hastane eczanesince temin
edilememesi ve tedavinin devam ettiði
durumlarda "doz" bitiminde yeniden
reçete yazýlmasý mümkündür.
12. Reçete Yazýmý ve Ýlaç Kullaným
Ýlkeleri
Tüm reçetelere mutlaka teþhis
yazýlacaktýr. Ayaktan hastalar için
yazýlan reçetelerde, reçeteyi yazan
hekimin imza ve kaþesi (kaþede
kurumun adý, hekimin uzmanlýk dalý
ve diploma numarasý mutlaka yer
alacaktýr.) bulunacak, ayrýca kurum
baþhekiminin onayý ve mühür
aranmayacaktýr. Teþhisi yazýlmayan,
ilgili hekimin imza ve kaþesi
bulunmayan reçeteler resmi ve özel
eczaneler tarafýndan kabul
edilmeyecektir. Üniversite hastaneleri
ile eðitim ve araþtýrma hastanelerinde
ihtisas yapan asistanlar, uzman
hekimlerin yazmasý gereken ilaçlarý
da yazabilir.

Bütçe Uygulama Talimatý hükümleri
kurum provizyon sistemlerine aynen
yansýtýlacaktýr.
12.1. Reçetelere Yazýlabilecek Ýlaç
Miktarý
Ayaktan yapýlan tedavilerde; aþaðýda
12.4 üncü maddede belirtilen
durumlar dýþýnda; reçetelere en fazla
dört kalem ve yedi günlük tedavi
dozunu aþmayacak þekilde ilaç
yazýlacaktýr. Ýlacýn yedi günlük tedavi
dozunu belirlemek üzere, reçetede
mutlak surette günlük kullaným dozu
da belirtilecektir. Ýlacýn piyasada
bulunan en küçük ambalajý, yedi
günlük tedavi dozundan fazla ise, bu
ilaç bir kutu olarak verilecektir.
Antibiyotiklerin on gün süreyle
kullanýmý gerekiyorsa, reçetede kutu
adedinin yanýna yazýyla, konulan
teþhis ve "On günlük" ifadesi
yazýlacaktýr.
a) Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar
(EK-2) listesinde yer almamakla
birlikte, uzun süreli kullanýmý saðlýk
kurulu raporuyla tevsik edilen ilaçlarda
(hasta katýlým payý maaþlardan
kesilmek kaydýyla),
b) Menopoz ve disfonksiyonel uterin
kanamalarda rapor aranmaksýzýn, en
fazla üç aylýk tedavi dozu yazýlabilir.
a) Yanýk tedavilerinde kullanýlan
ilaçlarda ve yalnýz dermatoloji
uzmanlarýnca reçetelenebilen oral
retinoidlerde (izotretionin, asitretin),
b) Ameliyat sonrasýnda taburcu edilen
hastalarýn idame tedavisi için
düzenlenen reçetelerde, en fazla bir
aylýk dozda yazýlabilecektir.
Bir ilacýn Saðlýk Bakanlýðýnca izin
verilen endikasyon dýþýnda kullanýmý
ancak Saðlýk Bakanlýðýnca verilen
onayla mümkün olacaktýr.
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12.2. Hasta Katýlým Payýndan Muaf
Ýlaçlar
Bu Talimata ekli Hasta Katýlým
Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi (EK2)'de yer alan hastalýklarda
kullanýlacak ilaçlar saðlýk kurulu
raporuna istinaden en fazla 3 aylýk
miktarda yazýlabilecektir.
Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar
Listesinde (EK-2) bulunan
hastalýklarda rapora istinaden bir
reçetede 4 kalem sýnýrlamasý
bulunmamaktadýr.
1. Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar
Listesinde (EK-2) yer alan ilaçlar,
saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak
reçete tekrarýnda tüm tabiplerce de
yazýlabilecektir.
b) Ayaktan yapýlan I.V.P. ve HSG
tetkiklerinde kullanýlacak noniyonik
radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir
kutu kullanýlmasý halinde yalnýzca
tetkiki isteyen uzman hekim tarafýndan
reçete düzenlenecek, reçeteye
radyoopak madde ve yapýlacak
tetkikin ne olduðu açýkça yazýlacaktýr.
50 ml.yi aþan dozda noniyonik
radyoopak madde kullanýlmasý halinde
ise ayrýca kullanýlma gerekçesi
reçeteye yazýlacaktýr.
c) Ayaktan yapýlacak radyolojik
tetkikler için kullanýlacak tüm iyonik
ve noniyonik radyoopak maddelerden
katký payý alýnmayacaktýr. Reçeteye
ön taný ve istenilen tetkik, ilgili hekim
tarafýndan yazýlýp imzalanacaktýr.
Tedavi için yurtdýþýndan getirtilecek
ilaçlar, reçeteye 3 aylýk doza kadar
yazýlabilecektir.
12.4. Ayakta Tedavide Kullanýmý
Saðlýk Kurulu Raporuna Baðlý Ýlaçlar
Bu Talimata ekli (EK-2/C) sayýlý listede
yer alan ilaçlarýn, ayakta tedavilerde
kullanýmý durumunda reçetelere yazýmý

saðlýk kurulu raporuna baðlýdýr. Bu
saðlýk kurulu raporu, hastanýn adý,
teþhis (kýsaltma yapýlmadan), etken
madde adý ve dozu, uygulama planý
ve süresi ile hastayý tedavi eden
birimin ve uzman hekimin adýný da
ayrýca kapsar. Preparatýn maksimum
dozu belirtilerek maksimum dozu
aþmamak kaydýyla düzenlenen rapor
tedavi süresi boyunca geçerlidir. Bu
süre her hal ve takdirde iki yýlý
geçemez. Bu talimatta yapýlan
güncelleþtirmeler ile kullaným kurallarý
deðiþen ilaçlar için daha önce
düzenlenmiþ saðlýk kurulu raporlarýna
istinaden 6 ay süreyle bundan önceki
reçete yazýlým kurallarý geçerlidir.
Yukarýda belirtilen listede yer almakla
birlikte (EK-2) sayýlý Hasta Katýlým
Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinde yer
almayan ilaçlardan hasta katýlým payý
alýnacak, (EK-2) liste kapsamýnda
olanlardan ise saðlýk kurulu raporunda
belirtilmesi kaydýyla hasta katýlým payý
alýnmayacaktýr.
12.6. Ýntravenöz Ýlaç Tedavisi
Üniversite hastaneleri ve eðitim
hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðýnca
uygun görülen resmi ve özel
hastanelerde,
a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif
endokardit vb. hastalýklarda ve/veya,
b) Kan ürünleri ile damar yoluyla
kullanýlan antibiyotikler gibi ürün ve
ilaçlarýn kullanýmý, gereken hallerde
hastanýn hastaneye yatýþý yapýlmadan
intravenöz tedavi / kemoterapi
uygulanabilir..
12.7. Bazý Özel Hastalýklara ve Ýlaç
kullanýmýna Ýliþkin Düzenlemeler
12.7.1. Altýn Preparatlarý, Biyolojik
Ajanlar, Leflunomid Kullaným
Ýlkeleri(Tamamý yenilenmiþtir.)
1. Altýn preparatlarý kullanýmýndan
önce diðer antiromatizmal ilaçlar ile

tedavi yapýlacaktýr. Bu tedaviye cevap
alýnamamasý durumunda ve tedavinin
devamý gerektiðinde; yapýlan
tedaviden alýnan sonuçlar, tedavinin
ne kadar süredir devam ettiði, ilacýn
adý, dozu ve kullaným süresi ile ayrýntýlý
tedavi þemasýný belirten saðlýk kurulu
raporu düzenlenecektir.
b) Romatolojide biyolojik ajanlardan
Anti TNF ilaçlarýn (Ýnfliksimab
(Remicade) , etanarsept (Enbrel),
adalimumab(Humira) gibi) kullaným
ilkeleri;
- En az 2 farklý hastalýk modifiye edici
antiromatizmal ilacý, en az 3er ay
olmak üzere kullanmýþ olmasýna
raðmen hastalýk aktivitesinin kontrol
altýna alýnamadýðý (Hastalýk Aktivite
Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki
nedeniyle bu ilaçlarýn kullanýlamadýðý
resmi saðlýk kurulu raporunda
belirtilen romatoid artritli hastalarda,
- Biri maximum doz indometazin
olmak üzere en az 2 nonsteroid
antiinflamatuar ilacý maximum
dozunda kullanmasýna raðmen yeterli
cevap alýnamayan veya yan etkileri
nedeniyle bu ilaçlarýn kullanýlamadýðý
aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli
hastalarda, sulfasalazin veya
metotreksat kullanýlmasýna raðmen
cevap alýnamayan veya yan etkileri
nedeniyle bu ilaçlarýn kullanýlamadýðý
periferik eklem tutulumlu ankilozan
spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan
Spondilit Hastalýk Aktivite Ýndeksi
BASDAÝ > 4, Visual Analog Skoru
VAS 0-10cm) ,
- Hastalýk modifiye edici ajanlardan
en az ikisi (tek tek veya kombinasyon
þeklinde) standart dozda en az altý ay
kullanýlmýþsa ve yanýt alýnmamýþsa
(bir ay arayla yapýlmýþ iki ayrý
muayenede en az üç hassas eklem
ve en az üç þiþ eklem olmasý) veya
toksisiteden dolayý altý aydan daha
kýsa sürede yukarýdaki ilaçlar kesilmek
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zorunda kalmýþsa psöriatik artrit
tedavisinde, Anti TNF ilaçlar
kullanýlabilecektir.
c) Bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde
belirtilen ilaçlar;
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, eriþkin
ve pediyatrik romatoloji, immunoloji
uzman tabiplerinin en az birinin
bulunduðu üniversite hastaneleri ile
eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ve
immunoloji ve/veya romatoloji ve/veya
fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman
tabibinin bulunduðu resmi saðlýk
kurumlarýnda düzenlenecek saðlýk
kurulu raporuna dayanýlarak, bu
uzman tabiplerden biri tarafýndan
reçete edilebilecektir.
Intravenöz formlarý, mutlaka ilacýn
baþlandýðý üniversite hastaneleri ile
eðitim ve araþtýrma hastanelerinde
veya immunoloji ve/veya romatoloji
ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon
uzman tabibinin bulunduðu resmi
saðlýk tesisinde uygulanacaktýr.
Subkütan formlarýnýn ilk dozlarý ilacýn
baþlandýðý üniversite hastaneleri ile
eðitim ve araþtýrma hastanelerinde
veya immunoloji ve/veya romatoloji
uzman tabibinin bulunduðu resmi
saðlýk tesisinde tabip gözetiminde
yapýlacak, uygun enjeksiyon tekniði
konusunda hastaya veya hasta
yakýnýna eðitim verildikten sonra ilgili
uzman tabip uygun gördüðü ve saðlýk
kurulu raporunda "Mahallinde tedavisi
sürdürülebilir" ibaresine yer verdiði
taktirde hastane dýþýnda uygulanmak
üzere iki aylýk dozlar halinde reçete
edilebilecektir.
Hastalar iki ayda bir üniversite
hastaneleri ile eðitim ve araþtýrma
hastanelerinde veya immunoloji
ve/veya romatoloji uzman tabibinin
bulunduðu resmi saðlýk tesisinde
muayene edilecek, ilk ilaç etkinliði iki

ay sonunda deðerlendirilecek, yeterli
cevap alýnamamýþsa (Romatoid artrit
için, DAS 28'de 0.6 puandan,
ankilozan spondilit için, BASDAÝ'de 2
birimden daha az düzelme olmasý,
psöriatik artrit için, psöriatik artrit
yanýt kriterlerine "PSARC" göre yanýt
alýnamamasý durumunda) ilaca devam
edilmeyecektir.

12.7.2. Antidepresanlar ve
Antipsikotiklerin Kullaným
Ýlkeleri(Tamamý Yenilenmiþtir.)

d) Psoriyazis vulgariste üniversite
hastaneleri ve eðitim ve araþtýrma
hastanelerinde cilt hastalýklarý uzman
tabibinin yer aldýðý diðer hastalýk
modifiye edici ilaçlara dirençli
olduðunu, kullanýlacak ilacýn miktar
ve süresini belirten saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak cilt hastalýklarý
uzman tabiplerince yazýlabilecektir.

Yeni nesil (SSRI, SNRI, RIMA, NASSA
gibi gruplara giren) antidepresanlar
(Essitalopram, Fluoksetin,
Fluvaksamin, Milnasipran,
Mirtazapin,Moklobemid Paroksetin,
Reboksetin, Sertralin, Sitolopram,
Tianeptin Na, Venlafaksin, Trazodon)
psikiyatri (eriþkin ve çocuk), nöroloji
(eriþkin ve çocuk), geriatri yan dal
veya aile hekimliði uzman hekimleri
tarafýndan yazýlacaktýr. Yatan
hastalarda, yatýþý yapan ilgili uzman
hekim tarafýndan da tek kutu olarak
reçete edilebilecektir.
Ayaktan tedavide, en az bir psikiyatri
veya nöroloji uzman hekiminin yer
aldýðý resmi saðlýk kurulu raporuna
dayanýlarak, diðer hekimler tarafýndan
da yazýlabilecektir.

e) Crohn hastalýðýnda; diðer tedavilere
cevap vermeyen fistülize vakalarda
hastalýðýn teþhis, kullanýlan ilacýn ismi,
günlük kullaným dozu ve kullaným
süresini belirten Ýç hastalýklarý
gastroenteroloji ve genel cerrahi,
uzmanlarýnýn bulunduðu saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak saðlýk
tesislerinde klinik koþullarda
uygulanacaktýr. Bu grup ilaçlar saðlýk
kurulu raporuna dayanýlarak iç
hastalýklarý, gastroenteroloji, genel
cerrahi uzmanlarýnca reçete edilir.
f) Leflunomid Kullaným Ýlkeleri; (Arava)
Diðer hastalýk modifiye edici ilaçlarla
kontrol altýna alýnamadýðý veya bu
ilaçlara kontrendikasyonu olduðu
belgelenmiþ romatoid artritli
hastalarda iç hastalýklarý, romatoloji,
immünoloji veya fizik tedavi ve
rehabilitasyon uzman hekimlerinden
birinin yer aldýðý saðlýk kurulu raporu
ile verilebilir. Tedavinin devamýnda
reçete bu uzman hekimler tarafýndan
düzenlenir. Raporda tedavinin ne kadar
süre devam edeceði, ilacýn adý, dozu
ve kullaným süresi belirtilecek, rapor
ekinde ayrýntýlý tedavi þemasýna yer
verilecektir.

1. Trisiklik ve tetrasiklik
antidepresanlar (Amitriptilin,
Ýmipramin, Klomipramin, Maprotilin,
Mianserin, Opipramol) tüm hekimlerce
yazýlabilir.

b) Yeni nesil (Atipik) antipsikotiklerin
(Klozapin, olanzapin, risperidon,
amisülpirid, ketiapin, ziprosidon) oral
formlarý psikiyatri (Eriþkin ve çocuk)
veya nöroloji (Eriþkin ve çocuk)
uzman hekimlerince, paranteral
formlarý ise yalnýzca psikiyatri(Eriþkin
ve çocuk) uzman hekimlerince yazýlýr.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler, en
az bir psikiyatri (Eriþkin ve çocuk)
veya nöroloji (Eriþkin ve çocuk)
uzman hekiminin yer aldýðý saðlýk
kurulu raporuna dayanýlarak, diðer
hekimler tarafýndan da yazýlabilir.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler
dýþýndaki antipsikotik
ilaçlar(Haloperidol, Klorpromazin,
Pimozid, Sulpirid, Trifluoperazin,
...vs)diðer hekimlerce de yukarýdaki
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kýsýtlamalar olmaksýzýn yazýlabilir.
Acil hallerde paranteral formlarý tek
doz olarak diðer hekimlerce klinik
þartlarda kullanýlabilir.
Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar,
psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman
hekimi tarafýndan veya bu hekimlerden
birinin bulunduðu resmi saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak diðer hekimlerce
yazýlacaktýr.
c) Antidepresanlar ve antipsikotikler
için düzenlenecek raporda, hastanýn
tedavisinde kullanýlacak ilaç veya
ilaçlarýn; etken madde ismi, günlük
kullaným dozu, ilacýn kullanýlacaðý süre
belirtilecektir. Bu süre bir yýlý
aþamayacaktýr.
12.7.7. Düþük Molekül Aðýrlýklý
Heparinlerin Kullaným Ýlkeleri
Bu ilaçlar rapor aranmaksýzýn uzman
hekimler tarafýndan yazýlabilecektir.
Hastalýðýn tanýsý, günlük dozu,
kullanýlacak ilaç miktarýný ve süresini
gösteren saðlýk kurumlarýnca
düzenlenen saðlýk kurulu raporuna
dayanýlarak diðer hekimlerce de
yazýlabilecektir.
Hastanede yatan hastalarda ve acil
müdahale gerektiren durumlarda acil
servislerde rapor aranmaksýzýn bu
ilaçlar diðer hekimlerce de
yazýlabilecektir.
12.7.8. Enteral ve Paranteral
Beslenme Ürünleri Verilme Ýlkeleri
Enteral beslenme ürünleri, normal
çocuk beslenmesinde kullanýlanlar
hariç olmak üzere ayaktan tedavide
malnütrisyonu olan veya oral
beslenemeyen ancak enteral
beslenmesi gereken tüm hastalara
saðlýk kurulu raporuyla, kullanýlabilir.
Raporda, hastalýðýn tanýsý, kullanýlacak
beslenme ürününün jenerik ismi,

günlük kalori ihtiyacý ve buna göre
belirlenen günlük kullaným miktarý
açýkça yazýlýp, reçeteye en fazla üçer
aylýk dozda yazýlacaktýr.
Malnütrisyon tanýmý açýsýndan;
Son 3 ayda aðýrlýðýnda % 10 ve daha
fazla kilo kaybý veya
Kan albümin seviyesi 2.5
gram/desilitrenin altýnda olanlar kabul
edilecektir.
Parenteral beslenme ürünleri yatan
hastalar dýþýnda resmi saðlýk
tesislerinde düzenlenmiþ saðlýk kurulu
raporu ile oral veya tüple
beslenemeyen hastalara verilebilir.
12.7.9. Eritropoietin Alfa-Beta,
Darbepoetin ve Sevelamer Kullaným
Ýlkeleri
1. Eritropoietin alfa-beta ve
darbepoetin içeren ilaçlarýn kronik
böbrek yetmezliði tedavisi gören
hastalara ......
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin
ile tedaviye baþlamadan önce;
hastanýn ferritin ve/ veya transferrin
saturasyonu (TSAT) deðerlerine
bakýlacaktýr. Bu deðerler TSAT < %20
ve/ veya ferritin <100 µg/ L ise
.....................
Bir defada en fazla iki aylýk ilaç
verilebilecektir. Saðlýk kurulu
raporlarýnda ilacýn adý, kullaným dozu
ve süresi belirtilecektir. Eritropoietin
alfa-beta ve darbepoetin endikasyon
muadili olarak birbirlerinin yerine
kullanýlabilirler.
c) Sevelamer ile tedaviye baþlamak
için diðer fosfor düþürücü ilaçlarýn 3
ay süreyle kullanýlmýþ olmasý
gerekmektedir. Bu süre sonunda
kalsiyum ve fosfor çarpýmý 72 ve

üzerinde olan son dönem böbrek
yetmezlikli hastalara nefroloji veya
diyaliz sertifikalý dahiliye uzman
hekimlerinin düzenlediði saðlýk kurulu
raporu ile nefroloji veya diyaliz
sertifikalý dahiliye uzman hekimleri
tarafýndan reçete edilir.
12.7.13. Ýnterferon ve Human
Albumin Kullaným Ýlkeleri (Tamamý
Yenilenmiþtir.)
Kronik Viral Hepatitlerde Alfa Ýnterferon
Kullaným Ýlkeleri;
1) Ýnterferonlarýn, kronik hepatit
tedavisinde bir týp fakültesi veya eðitim
ve araþtýrma hastanesinin çocuk veya
eriþkin gastroenteroloji, enfeksiyon
hastalýklarý veya hepatoloji
bölümlerince düzenlenen saðlýk kurulu
raporunda yer almasý þartýyla, iç
hastalýklarý veya enfeksiyon hastalýklarý
uzmanlarýnca reçetelendirilmesi
mümkündür.
2) Kronik hepatit B'de 6 aydan fazla
süredir ALT düzeyleri normalin en az
2 katýndan fazla, HBV DNA pozitif olan
histolojik olarak kronik hepatit
saptanan kompanse kronik hepatitB'li hastalara uygulanýr.
Tedavi süresi 12 ayý, tedavi dozu
haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
3) Kronik hepatit C'de Anti HCV ve
HCV RNA'sý pozitif histolojik olarak
kronik hepatit saptanan, kompanse
karaciðer hastalýðý bulgularý olan
hastalara ribavirinle kombine
uygulanýr.
Ancak, ribavirin kontrendikasyonu var
ise interferon monoterapisi
uygulanacaktýr.
Gerek monoterapide gerekse ribavirin
+ interferon kombine tedavisinin
3üncü - 4 üncü ayýnda tedaviye cevap
alýnamamasý halinde tedavi
sonlandýrýlacaktýr.
Tedavi süresi 12 ayý, tedavi dozu
haftada 18 milyon üniteyi geçemez.
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4) Hepatit-D'de 6 aydan fazla süredir
ALT düzeyi normalin en az 2 katýndan
fazla, anti deltasý pozitif olan histolojik
olarak kronik hepatit saptanan,
kompanse karaciðer hastalýðý bulgularý
olan hastalara uygulanýr.
Tedavi süresi 24 ayý, tedavi dozu
haftada 35 milyon üniteyi geçemez.
5) Pegile Ýnterferonlarýn kullaným
ilkeleri;
2 ve 3 üncü maddede belirtilen kronik
hepatit B ve kronik hepatit C tedavisine
baþlama kriterlerine uygun olarak 18
yaþýn üzerindeki hastalarda veya
interferon tedavisinde nüks hastalarda
kullanýlacaktýr.
Tedavi süresi 12 ayý geçemeyecektir.
3 üncü - 4 üncü ayda tedaviye yanýt
alýnamamasý durumunda tedavi
kesilecektir.
6) Kronik hepatit-B'de (1)nci madde
de yer alan uzman hekimlerce saðlýk
kurulu raporu ile adefovir kullanýlýr.
7) Teþhise esas olan bulgular saðlýk
kurulu raporunda belirtilecektir.
Human albumin preparatlarý yalnýzca
yatarak tedavi gören hastalara,
albümin düzeyi 2.5g/dl ve altýnda ise
uzman hekimlerce yazýlabilir,
laboratuar sonuçlarý ve kullanýlan
miktar epikrizde belirtilecektir. Hastane
eczanesinde bulunmadýðý durumlarda,
günlük doz ve tedavi protokolünü ve
kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve
altýnda olduðunu gösterir saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak en fazla 3 (üç)
günlük dozda verilecektir.
Plazmaferezde kan albümin düzeyi
þartý aranmaz.
Multipl Skleroz Hastalýðýnda Beta
Ýnterferon ve Copolymer-l Kullaným
Ýlkeleri:
a) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 05,5 arasýnda olmasý, hastanýn
yardýmsýz olarak en az 100 m.
yürüyebilmesi,

b) Olgularýn remitting-relapsing türü
olmasý, (2 yýl içerisinde en az 2 atak
geçirmesi, yeni vaka'larda ise 1 yýl
içerisinde 2 atak geçirmiþ olmasý,
gerekmektedir.)
Bu ilaçlar týp Fakültesi hastaneleri
veya eðitim ve araþtýrma
hastanelerinde düzenlenen saðlýk
kurulu raporuna dayanýlarak
verilecektir.
Reçeteler yalnýzca nöroloji uzman
hekimlerince düzenlenecektir.
12.7.14. Kanser Ýlaçlarý Verilme
Ýlkeleri
a) Kemoterapi yapýlacak kanserli
hastalara kür tedavisi uygulanýyor ise
epikriz ile birlikte düzenlenecek kür
protokolünü gösterir saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak bir kürlük, kür
tedavisi uygulanmayanlarda ise en
fazla 3 aylýk dozda ilaç verilebilir.
Ancak; hormonlar ve hormon
antagonistleri ile maligniteye baðlý
metastatik olgularda kullanýlan
yardýmcý ilaçlar, saðlýk kurulu raporu
ile 3 aylýk dozlarda verilebilir.
b) Kanser ilaçlarý diðer ilaçlarda
olduðu gibi Saðlýk Bakanlýðýnýn izin
verdiði endikasyonlarda kullanýlacaktýr.
Ruhsatlý endikasyonda kemoterapi
seçeneðini kullanmýþ olan ve
kemoterapi dýþýnda seçeneði olmayan
kanserli hastalar için; cevap
alýnabilecek veya sað kalým avantajý
saðlayabilecek kanser ilaçlarýnýn
bedeli, yeterli literatür desteði ile
birlikte Saðlýk Bakanlýðýnca onaylandýðý
takdirde ödenir. Bu durumda saðlýk
kurulu raporunda ilk tedavi veya
rekürrent hastalýkta kullaným
muhakkak belirtilecektir.
c) Bu ilaçlar hastalýðýn teþhisi, teþhise
esas teþkil eden patoloji veya sitoloji
raporunun merkezi, tarihi ve numarasý,
(patoloji veya sitolojik inceleme
yapýlamamýþ ise teþhise esas teþkil

eden bilgiler içeren bir epikriz) evre
veya risk grubu, varsa daha önce
uygulanan kemoterapiler, planlanan
kemoterapi ve planý yapan ilgili uzman
hekimin adý, ünvaný ve imzasýnýn
bulunduðu saðlýk kurulu raporuna
istinaden diðer tabiplerce de
yazýlabilecektir.
Interferon alfa 2a-2b, eritropoietin
alfa-beta, darbepoetin, trastuzumab,
rituximab, interleukin-2, bevacisumab,
cetuximab, ibritumomab, imatinib,
gefinitib, erlotinib, octreotid,
bortezomib, talidomit etken
maddelerini içeren ilaçlar týbbi onkoloji
ile pediatrik onkoloji, hematoloji veya
pediatrik hematoloji uzmanlarýnca,
ayrýca bu uzmanlarýn bulunduðu
hastanelerde diðer hekimlerce tavsiye
edildiðinde yukarýda sayýlan
uzmanlarýn uygun görüþüyle, sayýlan
uzmanlarýn bulunmadýðý hastanelerde
ise hastalýkla ilgili branþlarda diðer
uzmanlarca düzenlenmiþ saðlýk kurulu
raporlarýna istinaden tüm hekimlerce
yazýlabilir.
12.7.15. Klopidogrel Kullaným
Ýlkeleri
a) Koroner ve/ veya periferik artere
stent uygulanan hastalarda stent
uygulama tarihinden itibaren 3 (ilaç
kaplý stend uygulanmýþ ise 6 ) ayý
geçmeyecek þekilde bir defaya
mahsus olmak üzere;
Akut koroner sendrom tanýsýyla
hastaneye yatýrýlýp EKG deðiþikliði
veya troponin pozitifliði tespit ve
dokümante edilmiþ olan ST
yükselmesiz miyokard infarktüsü veya
anstabil angina hastalarýnda 3 ayý
geçmemek üzere, Kardiyoloji, iç
hastalýklarý veya kalp damar cerrahisi
uzman hekimlerinden birinin
bulunduðu saðlýk kurulu raporu ile
diðer hekimler tarafýndan da reçete
edilebilir.
b) Gastrointestinel intolerans veya
diðer týbbi nedenlerden dolayý
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asitilsalisilik asit kullanýlmasýna
kontrendikasyon bulunduðunun veya
diðer antiagregan ilaçlarýn
kullanýlamama gerekçesi ile birlikte
belirtilmesi halinde; Kalp kapak
biyoprotezi bulunanlarda, koroner
arter hastalýðý, veya týkayýcý periferik
arter hastalýðý veya serebral iskemik
olayý olanlarda (iskemik inme) tespit
ve dokümante edilen yüksek riskli
hastalarda saðlýk tesislerinde
düzenlenen ve ilacýn kullaným
gerekçesi, dozu ve en fazla 12 ayý
geçmemek üzere kullaným süresinin
belirtildiði, kardiyoloji, iç hastalýklarý,
nöroloji ve kalp damar cerrahisi
uzman hekimleri tarafýndan rapor
aranmaksýzýn, belirtilen hekimlerden
birinin bulunduðu saðlýk kurulu raporu
ile diðer hekimler tarafýndan da
yazýlabilir. Ayrýca yüksek riskli
hastalarda, giriþimsel radyolojik veya
nöroradyolojik iþlemlerde yerleþtirilen
veya yerleþtirilecek olan, intrakranyal
de dahil olmak üzere tüm intravasküler
(intraarteriel veya intravenöz) stent,
stentgraft, kaplý stent veya tüm
intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx
veya benzeri) konulan hastalarda
tedavi veya premedikasyon amacýyla,
radyoloji uzmanlarý tarafýndan da rapor
aranmaksýzýn yazýlabilir.
Raporlarda doz miktarý ve 1 (bir) yýlý
geçmemek üzere kullaným süresi
belirtilecektir.
c) Yatan hastalarda rapor þartý
aranmadan ilgili uzmanlar tarafýndan
yazýlabilir.
12.7.17. Osteoporoz Ýlaçlarý
Kullaným Ýlkeleri
Aþaðýdaki hasta gruplarýnda
bifosfonatlarýn veya diðer osteoporoz
ilaçlarýn kullanýmýnda (calsitonin,
raloksifen, stronsiyum ranelat v.b.)
raporda tedavi süresi belirtilecek,
omurgadan ve femurdan yapýlan
tetkikler, kemik mineral içeriði (gr) ile
kemik mineral yoðunluðu deðerini

(gr/cm2)cinsinden ve bu deðerlere
göre geliþtirilmiþ T skoru rapora
iþlenecektir.
1. Osteoporotik patolojik kýrýk bulunan
ve lomber bölgeden posteroanterior
veya lateral yapýlan kemik mineral
yoðunluk (KMY) ölçümünde total L24 (veya total L1-4) veya femoral
bölgeden yapýlan KMY ölçümünde
total femur veya femur boynundan
elde edilen "T" deðerlerinden herhangi
birinin -1 veya daha düþük olduðu
hastalarda,
2. Lomber bölgeden posteroanterior
veya lateral yapýlan KMY ölçümünde
total L2-4 (veya total L1-4) veya
femoral bölgeden yapýlan KMY
ölçümünde total femur veya femur
boynundan elde edilen "T"
deðerlerinden herhangi birinin -2,5
veya daha düþük olduðu hastalarda,
3. Osteoporozla ve kýrýk oluþumu ile
ilgili diðer risk faktörleri bulunan
lomber bölgeden posteroanterior veya
lateral yapýlan KMY ölçümünde total
L2-4 (veya L1-4) veya femoral
bölgeden yapýlan KMY ölçümünde
total femur veya femur boynundan
elde edilen "T" deðerlerinden herhangi
birinin -1,5 ile -2,5 arasýnda olduðu
hastalarda,kullanýlacaktýr.
4. Bu grup ilaçlar saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak diðer hekimlerce
de reçete edilebilir. Rapor süresi 1
yýldýr. Rapor süresi bitiminde KMY
Ölçümü tekrarlanacaktýr. Reçete
ekinde raporun ve KMY ölçümünün
bir örneði bulunacaktýr.
Bu esaslar yatan hasta reçetelerinde
de uygulanýr.

12.7.18. Orlistat ve Sibutramin
Etken Maddesi Ýçeren Ýlaçlarýn
Kullaným Ýlkeleri (Tamamý
Yenilenmiþitir.)
Endokrinoloji ve metabolizma uzman
hekiminin de bulunduðu resmi saðlýk
kurumlarýnca düzenlenen en fazla 3
aylýk süreli saðlýk kurulu raporuna
dayanýlarak yazýlabilecek, raporun
fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu
rapora dayanýlarak tüm hekimlerce
reçete edilebilecektir.
- Daha önce dört ardýþýk hafta
boyunca yalnýzca diyetle en az 2,5
kg.lýk bir kilo kaybý olmalýdýr.
- Obez hastalarda vücut kitle indeksi
(BMI) >30 kg/m2 olmalýdýr.
- Bu grup ilaçlardan ayný anda sadece
biri kullanýlacaktýr.
Ýlk üç ay hastalarýn kontrolü her ay
yapýlacaktýr. Ýlaçlar birer aylýk
verilecektir.
Tedavinin 12 haftasý sonunda
hastalarda baþlangýçtaki vücut
aðýrlýðýnýn en az %5'ini kaybetmesi
halinde tedavinin devamýna karar
verilirse, yeni bir rapor daha
düzenlenerek tedavi üçer aylýk
sürelerle uzatýlabilecektir. 12 hafta
sonunda vücut aðýrlýðýnýn en az %5'inin
kaybolmamasý halinde tedavi
kesilecektir.
12.7.19. Triptanlarýn Kullaným
Ýlkeleri
Migrende kullanýlan sumatriptan,
eletriptan, zolmitriptan, naratriptanýn
oral formlarý uzman tabipçe reçete
edilir. Saðlýk kurulu raporu varsa diðer
hekimler tarafýndan da yazýlabilir.
Bu grup ilaçlardan yalnýz bir etken
madde reçete edilebilir (ayda en fazla
6 doz (tablet, sprey veya kartuþ)
yazýlabilir). Ayný ilacýn farklý farmasötik
formlarý ayný anda yazýlamaz.
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12.7.23. Amfoterisin-B ve
Kaspofungin ve Vorikanozole
Kullaným Ýlkeleri
Hastanýn böbrek ve karaciðer
fonksiyonlarý normal ise ilk tercih
klasik amfoterisin-B veya
fluconazol'dür.
Klasik amfoterisin-B'ye allerjik
reaksiyon gösterdiðinin resmi saðlýk
kurulu raporuyla belgelenmesi ya da
hastanýn karaciðer veya böbrek
fonksiyon testlerinin laboratuvar
verileri ile bozuk olduðunun klinik
olarak belgelenmesi hallerinde,
flukonazol kullanýlýr; bu ilaçla da
benzer yan etkilerin görülmesi halinde,
raporda belirtilen lipozomal veya lipid
kompleks amfoterisin-B
kullanýlabilecektir.
Kaspofungin ve parenteral vorikanazol
Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý
endikasyonuna göre kullanýlabilir.
Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal
amfoterasin-B ve lipid kompleks
amfoterisin-B'nin parenteral formlarý
EHU onayý ile mutlak surette yatarak
tedavide kullanýlabilir. Bu ilaçlarýn oral
formlarý ise yine EHU onayý ile ayaktan
tedavide de kullanýlabilecektir.
12.7.24. Solunum Sistemi
Hastalýklarý Ýlaçlarý Kullaným Ýlkeleri
(Tamamý Yenilenmiþtir.)
Bu grup ilaçlarýn ayaktan tedavide
kullanýmý aþaðýdaki ilkelere göre
yapýlacaktýr.
1. Astým tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve
kombinasyonlarý, reçeteye göðüs
hastalýklarý, göðüs cerrahisi, alerji, iç
hastalýklarý, çocuk saðlýðý ve
hastalýklarý uzman tabipleri tarafýndan
yazýlacaktýr. Bu uzman tabiplerden en
az birinin bulunduðu resmi saðlýk
kurulu raporu mevcut ise tedavinin
devamý için diðer tabiplerce de
yazýlabilecektir.
Montelukast, zafirlukast, reçeteye iç
hastalýklarý, çocuk hastalýklarý göðüs
hastalýklarý ve alerji uzman tabipleri

tarafýndan yazýlacaktýr. Bu uzman
tabiplerden en az birinin bulunduðu
resmi saðlýk kurulu raporu mevcut
ise tedavinin devamý için diðer
tabiplerce de yazýlabilecektir.
2. KOAH tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve tiotropium,
reçeteye göðüs hastalýklarý, göðüs
cerrahisi, iç hastalýklarý, çocuk saðlýðý
ve hastalýklarý ve kardiyoloji uzman
tabipleri tarafýndan yazýlacaktýr. Bu
uzman tabiplerden en az birinin
bulunduðu resmi saðlýk kurulu raporu
mevcut ise tedavinin devamý için diðer
tabiplerce de yazýlabilecektir.
Formeterol ve salmeterol'ün inhaler
kortikosteroidlerle kombinasyonlarý,
reçeteye iç hastalýklarý, çocuk
hastalýklarý, göðüs hastalýklarý ve
göðüs cerrahisi uzman tabipleri
tarafýndan yazýlacaktýr. Bu uzman
tabibin bulunduðu resmi saðlýk kurulu
raporu mevcut ise tedavinin devamý
için diðer tabiplerce de yapýlabilecektir.
12.7.25. Antiepileptik Ýlaçlarýn
Kullaným Ýlkeleri (Tamamý
Yenilenmiþtir.)
Gabapentin, lamotrigin, topiramat,
vigabatrin, levatirasetam ve yeni nesil
antiepileptikler, nöroloji (eriþkin ve
çocuk), çocuk hastalýklarý, uzman
hekimleri tarafýndan yazýlacaktýr. Bu
uzman hekimlerden birinin bulunduðu,
kullanýlacak ilacýn etken maddesi,
kullaným dozu ve süresini belirten
saðlýk kurulu raporu mevcut ise diðer
hekimlerce de reçeteye
yazýlabilecektir.
12.7.27. Faktör ve Diðer Kan
Ürünleri Reçeteleme Ýlkeleri
B) Anti Rh Kullaným Ýlkeleri
a) Doðum Sonu Kullaným;
Doðum belgesi, anne-bebek kan
grubu belgesi, Direkt Coombs testi
negatifliðini gösteren belge ve Anti
Rh reçetesine dayanýlarak verilecektir.

b) Düþük veya küretaj sonrasý
kullanýmý;
Resmi ve anlaþmalý saðlýk tesisinde
annenin ve babanýn kan grubu belgesi,
düþük veya küretaj olduðuna dair bir
saðlýk kuruluþunun belgeleri ekinde
Anti Rh reçetesine dayanýlarak
verilecektir.
c) Antenatal Kullaným;
Anne-baba kan grubu belgeleri ve
Ýndirekt Coombs testi negatifliðini
gösteren belge ile saðlýk kurulu
raporunda doz ve kullaným süresi
belirtilerek verilecektir.
d) Idiopatik (Ýmmun)
Trombositopeni'de Kullanýmý:
Ýntravenöz formu Rh pozitif ve
splenektomisiz hastalarda resmi saðlýk
kurulu raporunda doz ve kullaným
süresi belirtilerek verilebilir. Reçeteler
hematoloji uzman tabibince
düzenlenecektir.
C) Antitrombin III Kullaným Ýlkeleri
Hastalýðýn tanýsý, günlük kullaným dozu
ve süresini belirten resmi saðlýk kurulu
raporuna dayanýlarak en fazla 3 günlük
dozda verilebilecektir. Yeniden
kullanýmý gerektiðinde bir önce verilen
ilacýn kullanýldýðýnýn yeni düzenlenecek
raporda belirtilmesi ve bu raporda da
hastalýðýn tanýsý, günlük kullaným dozu
ve süresinin kayýtlý olmasý gereklidir.
12.7.28. Viskosuplemantasyon
Ürünleri Kullaným Ýlkeleri (Adant,
Synvisk, Ortovisk,Ostenil) (Tamamý
Yenilenmiþtir.)
Bu ürünler her bir eklem için yýlda bir
kürden (1 kür tedavi birer hafta arayla
3 doz uygulamayý kapsar.) fazla
uygulanamaz. Ortopedi, fizik tedavi
ve rehabilitasyon, romatoloji ve
immünoloji, çene cerrahisi uzman
hekimlerince reçete edilecektir. Ayný
eklem için 3 kürden fazla uygulama
yapýlmaz.
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12.7.29. Kadýn Cinsiyet Hormonlarý
Kullaným Ýlkeleri (Tamamý
Yenilenmiþtir.)
Bu grup ilaçlardan;
1. Östrojenler ve hormon replasman
tedavisinde kullanýlanlar
- Östradiol ya da konjüge östrojen ve
progestojen kombinasyonlarý
- Yalnýz östrojen içerenler
- Tibolon içerenler.
2. Progestojenler,
Kadýn hastalýklarý ve doðum, iç
hastalýklarý, ortopedi, fizik tedavi ve
rehabilitasyon ve aile hekimi uzmanlarý
tarafýndan ve saðlýk kurulu raporuna
istinaden tüm hekimlerce yazýlabilir."
4. Bu Talimat 20/12/2005 tarihinde
yürürlüðe girer.
Bazý Ýlaçlarýn reçeteleme kurallarý
(EK 2/a)
144 Nimesulid UD
146 Rosiglitazon, Pioglitazon,
Glukagon, Ýnsulin (Avandia, Ýnsülinler)
Dahiliye, Çocuk Hastalýklarý ile Aile
Hekimliði uzman hekimleri
147 Fenofibrat, Gemfibrozil,
Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin,
Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin,
Kolestramin Kolesterol düzeyi
belirlenip, diyet ve spor kuralýna uyan
takipli hastalarda baþlanýr. Dahiliye,
Çocuk Hastalýklarý, Kardiyoloji ile
AileHekimliði uzman hekimleri.
148 Alfuzosin, Tamsulosin,Terazosin
(Xatral, Flomax MR, Hytrin) UD
149 Ýrbesartan, Kandesartan,
Losartan, Telmisartan, Valsartan,
Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan
(Micardis, Pritor, Diovan, Codiovan,
Hyperium, Karvea, Karvezide, Hyzaar,
Cozaar, Eklips, Sarvas, Atacand,
Ayra.) UD
151Finasterid (Dilaprost, Proscar,
Finarid) UD (Saç dökülmesi için
kullanýlan formu ödenmez)

152 Pantoprozol, Esomeprazol,
Rabeprazol (Nexium, Pantpas,
Ulcoreks, Pulcet, Panto, Pariet, vb.)
Ýç hastalýklarý, Aile hekimi, Genel
cerrahi uzman hekimi
153 Suni gözyaþý Göz hastalýklarý
uzman hekimi
154 Kortikosteroidli tek doz göz
damlalarý (Dexasine SE, vb.) Göz
hastalýklarý uzman hekimi
181Oksibutin(Üropan) Üroloji ve
Nöroloji uzman hekimlerince
182 Trospiyum (Spasmex) Üroloji
ve Nöroloji uzman hekimlerince
Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda
reçeteye antibiyotik yazýlabilmesi için,
teþhisin bakteriyel farenjit, tonsillit,
tonsillo-farenjit, sinüzit ya da otitis
media olduðunun reçetede belirtilmesi
gerekir. Tonsillit ve faranjitte penisilin,
penisilin türevleri(Kombine preparatlarý
hariç), eritromisin ve 1 inci kuþak
sefalosporin haricinde antibiyotik
yazýlmasý için kültür-antibiyogram
sonucu istenir.
NOT: Adana Eczacý Odasýnýn ivedi
olarak hazýrladýðý 2005 BUT özeti
olup;ayrýntýlar için, web sayfamýzda
yer alan BUT' nýn tamamýnýn okunmasý
gerekmektedir. Özellikle BUT ' ekleri
olan EK 2/A, EK 2/B, EK 2/C listeleri
incelenmeli, reçeteler karþýlanýrken
uyarýlar mutlak surette dikkate
alýnmalýdýr.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
35.OLAÐAN BÜYÜK KONGRESÝ
15-18 Aralýk 2005 tarihinde yapýlan
35.Olaðan Büyük Kongre ile seçimler
yapýlarak kurullar belirlenmiþtir.
Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu

görev daðýlýmý yaparak göreve
baþlamýþtýr.
Eski Oda Baþkanýmýz Ecz.Erdoðan
ÇOLAK bu zor dönemde TEB Genel
Sekreterliði görevini üstlenmiþtir.
Aþaðýda listesini sunduðumuz
35.Dönem TEB Merkez Heyeti ve
Denetleme Kurulu'na baþarýlar
diliyoruz.

Elinde bu seri numaralý ilaçlardan
bulunan meslektaþlarýmýzýn ilgili seri
numaralý ilaçlarý ecza depolarýna iade
etmeleri gerekmektedir.

Merkez Heyeti

TEDAVÝ YARDIMINA YÖNELÝK 18
NO'LU TEBLÝÐE ÝSTÝNADEN RAPOR
TEÞHÝS KODLARIYLA ÝLGÝLÝ
AÇIKLAMALAR

Baþkan: Ecz. Mehmet DOMAÇ
II.Baþkan: Ecz. Ekrem EÞKÝNAT
Genel Sekreter: Ecz. Erdoðan ÇOLAK
Sayman: Ecz. Sertaç ÖZMEN
Üyeler: Ecz. Metin KOCAGÜL
Ecz. Nükhet TARTAN
Ecz. Alaaddin IÞIK
Ecz. Sabih Tekin ÇAÐLAR
Ecz. Fýrat ATEÞ
Ecz. Mustafa GÖNEN
Ecz. Çaðatay ÇAKAR
Denetleme Kurulu
Baþkan: Ecz. Ýrfan KARAKULLUKÇU
Üye: Ecz. Kemal YÜKSEL
Üye: Ecz. Salih ABBASOÐLU
ÝLAÇ GERÝ ÇEKME TEFOR DUOTAB
HAKKINDA
Organon Ýlaçlarý AÞ adýna ruhsatlý olan
ve Santa Farma Ýlaç San AÞ tarafýndan
üretimi yapýlan Tefor Duotab Tablet
adlý preparatýn
228(01.2005/07.2006),
517(03.2004/09.2005) ve
1859(12.2004/06.2006) seri
numaralarýnda 2.sýnýf geri çekme
iþlemi uygulanmaktadýr.
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Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
EMEKLÝ SANDIÐI'NDAN TEÞHÝS
KODLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU

15/12/2005 tarih ve 26024 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlanan tedavi
yardýmýna yönelik 18 sýra no'lu Teblið'e
istinaden bilgisayarda yapýlan
düzenlemeler ile ilgili olarak 5.3
versiyon çýkartýlmýþtýr. Buna göre tüm
rapor kodlarý deðiþtiðinden herhangi
bir sorunla karþýlaþýlmamasý için hak
sahiplerinin raporlarýnýn yeni rapor
kodlarýyla yeniden kayýt edilmesi
gerekmektedir.
Emekli, Malulluk aylýðý baðlanmýþ
olanlarla,bunlarýn kanunen bakmakla
yükümlü bulunduklarý aile fertleri, Dul
ve Yetim aylýðý alanlarýn Muayene ve
Tedavileri Hakkýnda Yönetmelik'in 36.
maddesine istinaden ve 18 sýra no'lu
Teblið'e göre, sadece aþaðýda rapor
kodlarý verilen hastalýklar için ömür
boyu rapor uygulamasý geçerli
olacaktýr.

DEÐÝÞEN YENÝ RAPOR
KODLARI

Deðiþen rapor kodlarýný
www.adanaeo.org.tr adresindeki web
sayfamýzda Emekli Sandýðý Rapor
Kodlarý kýsmýnda arama motoru
olarak bulabilirsiniz.
TÜBERKÜLOZ
1.00 - TUBERKÜLOZ
KANSER
2.00 - KANSER
NEFROTÝK SENDROM,KRONÝK
BÖBREK HASTALIKLARI VE ORGAN
NAKLÝ
3.00 - NEFROTÝK SENDROM KRONIK
BÖBREK HASTALIKLARI VE ORGAN
NAKLI
UZUN SÜRELÝ KALP VE DAMAR
HASTALIKLARI
4.01 - KALP YETMEZLÝÐÝ
4.02 - KORONER ARTER HASTALIÐI
4.03 - DISRITMILER
4.04 - PERIFERIK VE SEREBRAL
(SEREBROVASKULER) DAMAR
HASTALIKLARI,VENÖZ
YETMEZLÝKLER
4.05 - ARTERÝYEL HÝPERTANSÝYON
4.06 - DOÐUÞTAN KALP
HASTALIKLARI
4.07 - AKUT ROMATÝZMAL
ATEÞ(ARA) VE KAPAK
HASTALIKLARI
4.08 - HÝPERKOLESTEROLEMÝ
HÝPERLÝPÝDEMÝ
4.09 - KARDÝYOMYOPATÝ
4.10 - PULMONER HÝPERTANSÝYON
4.11 - REYNOUD HASTALIÐI
4.12 - PULMONER TROMBOEMBOLÝ
4.13 - STEND SONRASI VE AKUT
KRONER SENDROM TANILI
KLOPÝDEGROL(3 AY)
4.14 - ÝLAÇLI STEND SONRASI
KLOPÝDOGREL(6 AY)
4.15 - 12 AY KULLANIM

KLOPÝDOGREL
SOLUNUM SÝSTEMÝ HASTALIKLARI
5.01 - ASTIM
5.02 - KRONÝK OBSTRÜKTÝV
AKCÝÐER HASTALIKLARI
5.03 - DÝFUZ ÝNTERTÝSÝYEL AKCÝÐER
HASTALIKLARI
5.04 - BRONÞEKTAZÝ
5.05 - AKCÝÐER KÝSTHÝDATÝÐÝNDE
GASTROÝNTESTÝNAL SÝSTEM
HASTALIKLARI
6.01 - HEPATÝT B GASTRO
6.02 - HEPATÝT C GASTRO
6.03 - HEPATÝT D GASTRO
6.04 - OTOÝMMUN HEPATÝT GASTRO
6.05 - AÝLEVÝ AKDENÝZ ATEÞÝ(FMF)
6.06 - ÝNFLAMATUVAR BAÐIRSAK
HASTALIKLARI
6.07 - KRONÝK KARACÝÐER
HASTALIKLARI
6.08 - KOROZÝF GASTROÝNTESTÝNAL
YANIKLAR
6.09 - WÝLSON HASTALIÐI
6.10 - EKZOKRÝN PANKREAS
BOZUKLUKLARI
ENDOKRÝN SÝSTEM HASTALIKLARI
7.01 - HÝPOFÝZ YETMEZLÝÐÝ
7.02 - HIPOGONADIZM
7.03 - DÝABETES ÝNSÝPÝTUS
7.04 - HIPOFÝZ HORMON FAZLALIÐI
(AKROMEGALÝ,HÝPERPROLAKTÝNE
MÝ)
7.05 - PUBERTE PREKOKS
7.06 - DIABETES MELLÝTUS
7.07 - HÝPERÝNSÜLÝNEMÝYE BAÐLI
HÝPOGLÝSEMÝLER
7.08 - HÝPOPARATÝROÝDÝ
7.09 - HÝPERPARATÝROÝDÝ
7.10 - ADRENAL YETMEZLÝÐÝ
7.11 - ADRENAL HÝPERFONKSÝYONU
7.12 - REZÝSTAN RÝCKETS VE
OSTEOMALAZÝ
7.13 - Juvenil ost.Kro. steroid kul.bað.
ost.Paget,osteogenezis
Ýmperfekta,osteokondrodisplazi
7.14 - FOSFOR METABOLÝZMASI
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BOZUKLUKLARI
7.15 - NÖROENDOKRÝN TÜMÖRLER
7.16 - HÝPERKALSÝÜRÝ
KAN HASTALIKLARI
8.00 AGAMAGLOBULÝNEMÝ,HÝPOGAMA
GLOBULÝNEMÝ,HÝPER ÝgM
SENDROMU,KOMBÝNE ÝMMÜN
YETMEZLÝK
8.00 - AKUT VE KRONÝK LÖSEMÝLER
8.00 - APLASTÝK ANEMÝ
HÝPOPLASTÝK ANEMÝ
8.00 - FAKTÖR NOKSANLIKLARINA
BAÐLI HASTALIKLAR(HEMOFÝLÝLER)
8.00 - HEMOGLOBÝNOPATÝLER
8.00 - HEMOLÝTÝK ANEMÝLER
8.00 - HEREDÝTER HEMORAJÝK
TELENJÝEKTAZÝ
8.00 - HÝSTÝOSÝTOZ
8.00 - HODGKÝN HASTALIÐI
8.00 - ÝMMÜN YETMEZLÝK
8.00 - KRONÝK MÝYELOPROLÝFERATÝF
HASTALIKLAR
8.00 - KRONÝK MÝYELOSTÝK LÖSEMÝ
8.00 - MULTÝPLE MÝYELOMA VE
PLAZMA HÜCRE DÝSKRAZÝLERÝ
8.00 - MYELODÝSPLASTÝK SENDROM
8.00 - MYELOFÝBROZÝS
8.00 - NON-HODGKÝN LENFOMA
8.00 - NON-ÝMMUN HEMOLÝTÝK
ANEMÝ
8.00 - NÖTROPENÝ
8.00 - ORAK(SÝCKLE CELL)HÜCRE
ANEMÝLER
8.00 - OTOÝMMUM HEMOLÝTÝK
ANEMÝ
8.00 - PAROKSÝMAL NOKTURNAL
HEMOGLOBÝNURÝ
8.00 - POLÝSTEMÝA VERA
8.00 - PREMATÜRE ANEMÝSÝ
8.00 - PRÝMER TROMBOSÝTEMÝ
8.00 - PRÝMER VE SEKONDER
TROMBOFÝLÝ OLAN HASTALAR
8.00 - TALASEMÝLER
8.00 - TROMBOSÝTOPENÝ

8.00 - TROMBOTÝK
TROMBOSÝTOPENÝK PURPURA
KONNEKTÝF DOKU HASTALIKLARI
9.00 - ANDÝFERANSÝYE
SPONDÝLORTROPATÝ
9.00 - ANKÝLOZAN SPONDÝLÝT
9.00 - CHURG STRAUS
9.00 - DERMATOMYOZÝT
9.00 - ENTEROPATÝK ARTROPATÝLER
9.00 - HENOCH SCHONLEÝN
9.00 - HÝPERSENSÝTÝVÝTE
VASKÜLÝTLERÝ
9.00 - ÝNFLAMATUVAR KAS
HASTALIKLARI
9.00 - KAWASAKÝ
9.00 - KRÝSTAL ARTROPATÝLER
9.00 - POLÝARTERÝTÝS NODOSA
9.00 - POLÝMYALJÝ ROMATÝKA
9.00 - POLÝMYOZÝT
9.00 - PRÝMER ANTÝFOSFOLÝPÝD
ANTÝKOR SENDROMU
9.00 - PSORÝATÝK ARTRÝT
9.00 - REÝTER
9.00 - RELAPSÝNG POLÝKONDRÝTÝS
9.00 - ROMATOÝD ARTRÝT VE ÝLÝÞKÝLÝ
SENDROMLAR(SJÖGREN VB)
9.00 - SERONEGATÝF
SPANDÝLORTROPATÝLER
9.00 - SÝSTEMÝK LUPUS
ERÝTEMATOZUS VE ÝLÝÞKÝLÝ
SENDROMLAR
9.00 - SKLERODERMA,MiKST
KONNEKTÝF DOKU HASTALIÐI
9.00 - TAKAYASHU
9.00 - TEMPORAL ARTERiTiS
9.00 - VASKÜLÝTLER
9.00 - WEGENER GRANULOMATOZÝS
KRONÝK NÖROLOJÝK HASTALIK
10.01 - MYOPATÝLER
10.02 - MÝTOKONDRÝYAL
SÝTOPATÝLER
10.03 - MYOTONÝLER
10.04 - MYASTHENÝA GRAVÝS
10.05 - MOTOR NÖRON(A.L.S.)
10.06 - PARKÝNSON HASTALIÐI
10.07 - DÝSTONÝLER HEMÝFASYAL
SPAZM
10.08 - EPÝLEPSÝ NARKOLEPSÝ VE
FEBRÝLKONVÜLZÝYONLAR

10.09 - DEMÝYELÝNÝZAN
HASTALIKLAR(LÖKODÝSTROFÝ,MUL
TÝPL SKLEROZ VB.)
10.10 - SUBAKUT SKLEROZAN
PANANSAFALÝT( SSPE ) HASTALIÐI
10.11 - DEMANS HASTALIÐI
10.12 - ORAL BESLENMENÝN
MÜMKÜN OLMADIÐI KRONÝK
NÖROLOJÝK VE KAS
HASTALIKLARI
10.13 - SEREBRAL PALSY
10.14 - TRÝGEMÝNAL NEVRALJÝ
10.15 - SPASTÝZÝTE
10.16 - NÖROPATÝK AÐRI
PSÝKÝYATRÝK HASTALIKLAR
11.01 - GENEL TIBBÝ DURUMA BAÐLI
MENTAL BOZUKLUKLAR
11.02 - DEMANS HASTALIÐI
11.03 - Sýzofreni,Sýzoaffektif Boz.
Delüzyonel Boz. Duygudurum Boz.larý
11.04 - ANKSÝYETE BOZUKLUKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
12.01 - GLOKOM
12.02 - Kro. ve nuks. Uveýdler Týroýde
baglý Oftalmopatý ve Sempatýk Oftalmý
Keratoplasti red reak
12.03 - KOROÝD NEOVASKÜLER
MEMBRANI OLAN TÜM MAKULA
HASTALIKLARI
12.04 - KURU GÖZ SENDROMU (
SCHÝMER TESTÝ 5 MM VE ALTINDA
OLACAK )
CÝLT HASTALIKLARI
13.01 - PSORÝASÝS,VÝTÝLÝGO
13.02 - ICHTÝYOSÝS
13.03 - PEMFÝGUS
13.04 - MUKOZÝS FUNGOÝDES
13.05 - HÝDRAADENÝTÝS
SUPPURATÝVA
13.06 - EPÝDERMOLYSÝS BULLOSA
13.07 - LÝKEN
13.08 - PYODERMA
GANGRONOSUM
ENFEKSÝYON HASTALIKLARI
14.01 - HEPATÝT B ENFEKSÝYON
14.02 - HEPATÝT C ENFEKSÝYON
14.03 - HEPATÝT D ENFEKSÝYON
14.04 - AÝDS (HÝV)
DÝÐER HASTALIKLAR
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15.01 - AMiLOiDOZiS
15.02 - BEHÇET HASTALIÐI
15.03 - SARKOiDOSiS
15.04 - Doðuþtan met.hast.baðýrsak
opera.dan oluþan Malabsorbsiyonlar
ve ilk 2 yaþta inek süt allerjisi
15.05 - KiSTiK FiBROZiS (
MUKOVÝZÝDOZÝS )
15.06 - ALLERJÝK HASTALIKLAR
15.07 - OSTEOMÝYELÝT
15.08 - NÖROJENÝK MESANE
15.09 - ÇÖLYAK HASTALIÐI
15.10 - RSV ÝMMUNGLOBULÝNÝ
EK:2 LÝSTEDE YER ALMAYAN
HASTALIKLAR (KATILIM PAYLI)
20.01 - ÝLACIN
ENDÝKASYONU,MAKSÝMUM DOZU
ÝÇÝN ÝLACA VE ÞAHSA S.B.
TARAFINDAN VERÝLEN RAPOR
20.02 - SENÝL VE POSTMENAPOZAL
OSTEOPOROZ
20.03 - OBEZÝTE
20.04 - ÝNFERTÝLÝTE
20.05 - MÝGREN
20.06 - AÞILAR(ARI VENOM AÞISI
VE HEPATÝT A AÞISI HARÝÇ)
20.07 - KERATOKOJOKTÝVÝTÝS SÝCCA
EK:2 LÝSTEDE YER ALMAYAN
HASTALIKLAR (KATILIM PAYSIZ)
21.07 ÝLACIN
ENDÝKASYONU,MAX.DOZU ÝÇÝN
ÝLACA VE SAHISA VERÝLEN RAPOR
ÖMÜR BOYU OLABÝLECEK RAPOR
KODLARI
01.00 TÜBERKÜLOZ
04.01 KALP YETMEZLÝÐÝ
04.02 KORONER ARTER HASTALIÐI
04.03 DÝSRÝTMÝLER
04.04 PERÝFERÝK VE SEREBRAL
(SEREBROVASKÜLER) DAMAR
HASTALIKLARI,
VENÖZ YETMEZLÝK.
04.05 ARTERÝYEL HÝPERTANSÝYON
04.06 DOÐUÞTAN KALP
HASTALIKLARI
04.07 AKUT ROMATÝZMAL ATEÞ
(ARA) ve KAPAK HASTALIKLARI
04.09 KARDÝYOMYOPATÝ

04.11 REYNAUD HASTALIÐI
05.01 ASTIM
05.02 KRONÝK OBSTRÜKTÝF AKCÝÐER
HASTALIÐI
07.06 DÝABETES MELLÝTUS
10.06 PARKÝNSON HASTALIÐI
10.08 EPÝLEPSÝ, NARKOLEPSÝ ve
FEBRÝLKONVÜLZÝYONLAR
12.01 GLOKOM.
Ayrýca, Yönetmeliðimiz kapsamýnda
daha önce sürekli reçete yazdýrýp devam
reçetesi ile ilaçlarýný alan hak sahiplerinin
rapor kodlarý deðiþtiðinden, bu
kapsamda olan ve tedavi þemasý gibi
özel bir þart gerektirmeyen ilaçlarýný bu
uygulama kapsamýnda alabilmeleri için
Yönetmeliðe uygun yeniden bir sürekli
reçete yazdýrarak bilgisayardan kayýt
edilmesi gerekmektedir.
AMFOTERÝSÝN-B, KASPOFUNGÝN,
VARÝKONAZOL KULLANIM ÝLKELERÝ
HK
Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri
Daire Baþkanlýðýndan Odamýza
gönderilen "25.Amfoterisin B,
Kaspofungin ve Varikonazol Kullaným
Ýlkeleri" baþlýklý bölümünü
www.adanaeo.org.tr adresindeki web
sayfamýzda bulabilirsiniz.
PTT REÇETELERÝNÝN EMEKLÝ
SANDIÐI ÜZERÝNDEN GÝRÝLMESÝ
PTT Genel Müdürlüðü Saðlýk ve Sosyal
Ýþler Daire Baþkanlýðýndan PTT
reçetelerinin Emekli Sandýðý üzerinden
girilmesi uygulamasýnýn 20 Ocak 2006
yýlýnda baþlayacaktýr.
BÝLÝM, HÝZMET, TEÞVÝK VE PROJE
ÖDÜLLERÝ HK
Türk Eczacýlar Birliði Eczacýlýk Akademisi
tarafýndan eczacýlýk alanýnda araþtýrma
yapan ve eczacýlýk mesleðine hizmette
bulunan eczacý ve bilim adamlarýna
Bilim, Hizmet, Teþvik ve Proje Ödülleri
verilecektir. Duyuruya

www.adanaeo.org.tr adresinden
ulaþabilirsirsiniz.

DEÐÝÞEN PROSPEKTÜS BÝLGÝLERÝ
HAKKINDA

EMEKLÝ SANDIÐI DEÐÝÞEN RAPOR
KODLARI, MESAJLAR VE
AÇIKLAMALAR HAKKINDA

TEB'e Bag-Kur Genel Müdürlügü Saðlýk
Ýþleri Daire Baskanlýðý'ndan gelen yazý
ile "Aldara %5 krem","Imuran 50 mg
tablet","Imuran 50 mg
Enjektabl","Hitrizin Surup" adlý ilaçlarýn
prospektüs bilgilerinin deðiþtiði
bildirilmektedir. Konu ile ilgili prospektüs
bilgileri www.adanaeo.org.tr adresinde
yer almaktadýr.Tüm meslektaþlarýmýza
önemle duyurulur.

TEB'e Emekli Sandýðý Genel
Müdürlüðü'nden gelen yazý ile kurum
bilgisayar programýnda yapýlan
düzenlemeler ile ilgili rapor kodlarý,
reçete mesajlarý ve ömür boyu raporlarla
ilgili açýklamalar web sayfamýzda
www.adanaeo.org.tr adresinde yer
almaktadýr.
TSK PERSONELÝ SEVK KAÐITLARI
HAKKINDA
TEB'e Milli Savunma Bakanlýðý'ndan
gelen "Türk Silahlý Kuvvetlerinde görevli
askeri personel ile sivil memurlarýn
tedavilerine iliþkin olarak eczanelere
yapýlacak ödemelerde sevki saðlayan
en yakýn amirden alýnan resmi yazýnýn
ödeme belgelerine baðlanmasý gerektiði"
konusundaki yazýsý
www.adanaeo.org.tr adresinde yer
almaktadýr.Tüm Meslektaþlarýmýza
önemle duyurulur.
SÖZLEÞMELERLE BERABER EMEKLÝ
SANDIÐI BÖLGE MÜD.'NE
GÖNDERÝLMESÝ GEREKEN EVRAKLAR
HK
T.C. Emekli Sandýðý Adana Bölge
Müdürlüðü'nden gönderilen yazýda 2006
yýlý sözleþmeleriyle birlikte aþaðýda
döküm çýkartýlan belgelerinde Bölge
Müdürlüðüne gönderilmesi
gerekmektedir.
Ýstenilen Evraklar:
1. Diploma Fotokopisi
2. Ruhsat Fotokopisi
3. Nüfus Cüzdaný Fotokopisi
4. Ýmza Sirküleri (noter onaylý)
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2006 YILI BÜTÇE UYGULAMA
TALÝMATI EKÝ PROTOKOL TASLAÐI
2006 yýlý Bütçe Uygulama Talimatý Eki
Protokol Taslaðýný www.adanaeo.org.tr
adresinde bulabilirsiniz.
2006 YILI BAÐ-KUR PROTOKOL
TASLAÐINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝMÝZ
HK
Bað-Kur Genel Müdürlüðü ile TEB
arasýnda imzalanacak olan 2006 yýlý
Bað-Kur Protokol Taslaðýna iliþkin Adana
Eczacý Odasýnýn görüþleri TEB'e
iletilmiþtir. Görüþlerimiz
www.adanaeo.org.tr adresinde yer
almaktadýr.
2005 YILI DEÐÝÞEN BÜTÇE
UYGULAMA TALÝMATI HAKKINDA
GÖRÜÞLERÝMÝZ
20-Aralýk-2005 tarihinde deðiþen 2005
Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatýyla
ilgili yaþadýðýmýz sýkýntýlara iliþkin Adana
Eczacý Odasýnýn görüþlerini içeren yazý
TEB'e iletilmiþtir. Görüþlerimiz
www.adanaeo.org.tr adresinde yer
almaktadýr.

TEB YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI

10.000 YTL
2.500 YTL

15.000 YTL
15.000 YTL
7.500 YTL
7.000 YTL
5.000 YTL

ÜST LÝMÝT

12 AY

15 AY
12 AY

15 AY
12 AY
12 AY
12 AY
8 AY

VADE

6%

9%

9%
8%

9%
9%
9%
9%
9%

MALÝYETÝ

1.614,00 YTL

227,00 YTL

927,00 YTL
225,00 YTL

1.391,00 YTL
1362,00 YTL
681,00 YTL
636,00 YTL
663,00 YTL

TAKSÝT

1.368,00 YTL

224,00 YTL

1.124,00 YTL
200,00 YTL

1692,00 YTL
1.344,00 YTL
672,00 YTL
632,00 YTL
304,00 YTL

TOPLAM FAÝZ

19.368,00 YTL

2.724,00 YTL

11.124,00 YTL
2.700,00 YTL

16.692,00 YTL
16.344,00 YTL
8.172,00 YTL
7.632,00 YTL
5.304,00 YTL

TOPLAM ÖDEME

900 YTL

125 YTL

500 YTL
125 YTL

750 YTL
750 YTL
375 YTL
350 YTL
250 YTL

MUNZAM(%5)

TEB YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ LÝMÝTLERÝ
ECZANE AÇMA KREDÝSÝ
(3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ)
ECZANE ÝÞLETME KREDÝSÝ
ECZANE NAKÝL KREDÝSÝ
SOSYAL YARDIM KREDÝSÝ
BÝLGÝSAYAR KREDÝSÝ
DONANIM KREDÝSÝ
(3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ)
ECZA KOOPERATÝFÝ ÜYELÝK KREDÝSÝ
2.500 YTL

15 AY

900 YTL

18.000 YTL

19.620,00 YTL

900 YTL

900 YTL

1.620,00 YTL

19260,00 YTL

19.805,00 YTL
1.090,00 YTL

1.260,00 YTL

1.805,00 YTL
6%

1.605,00 YTL

1.165,00 YTL
18 AY

7%

6%
18.000 YTL

12 AY

20 AY

18.000 YTL

NOT:* Çýkarýlan kredinin evraklarý 15 gün içerisinde
tamamlanarak iade edilmediði takdirde iptal
edilecektir.

Banka Hesap Numaralarý
Ýþbankasý Farabi/Ankara Þubesi 97146
Posta Çeki 528265

18.000 YTL

KONGRE KREDÝSÝ
EGAÞ ÜRÜNLERÝNDEN YARARLANMA KREDÝSÝ
(3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ)
ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI
A) AÇILIÞ KREDÝSÝ(3 AYI ÖDEMESÝZ 17 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 20 AY VADELÝ)
ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI
B) ECZANE YENÝLEME KREDÝSÝ
ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI
C) SIRDAÞ ECZANE KREDÝSÝ

***%5 tutarýndaki Munzam,Eczacý tarafýndan yatýrýlacaktýr.
***Eczacýlar ayný anda Eczane Açma kredisi +EGAÞ Kredisi+Bilgisayar Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Eczane Nakil Kredisi+EGAÞ+Bilgisayar Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Kongre Kredisi ile birlikte diðer kredileri kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Bilgisayar Kredisi kullanabilirler
***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Egaþ Kredisi kullanabilirler
***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Eczane Açma Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Nakil Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler.

* Kredinin teminatý olarak senet yerine çek
talep edilecektir.
* Kredinin taksit tutarlarýnda küsüratý
kaldýrmak için yuvarlama yapýlmýþtýr.
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YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi
VERMIDON 500 MG 20 EFF TABLET
GERAKON FORT 20 TABLET
GLYNOSE 50 MG 90 TABLET
GLYNOSE 100 MG 90 TABLET
MAXICLAR 500 MG 14 TABLET
ACCUZIDE FORT 20/25 MG 30 TABLET
STALEVO 150/37.5/200 MG 100 TABLET
NAPRODEX 500 MG 10 TABLET
DOLPHIN 500 MG 20 TABLET
FORSTEO 750 MCG 3 ML HAZ.KALEM
ABILIFY 10 MG 28 TABLET
ABILIFY 15 MG 28 TABLET
ABILIFY 30 MG 28 TABLET
SERALIN 50 MG 28 TABLET
ENAPRIL PLUS 20 TABLET
NITROLINGUAL PUMP SPREY

Firma
SANDOZ ÝLAÇ
MÜNÝR ÞAHÝN
ABDÝ ÝBRAHÝM ÝLAÇ
ABDÝ ÝBRAHÝM ÝLAÇ
KOÇAK FARMA
PFÝZER ÝLAÇ
NOVARTIS
ÝLAÇSAN
SANOVEL ÝLAÇ
LÝLLY
BRISTOL MYERS SQUIBB ÝLAÇ
BRISTOL MYERS SQUIBB ÝLAÇ
BRISTOL MYERS SQUIBB ÝLAÇ
ECZACIBAÞI ÝLAÇ
SANDOZ ÝLAÇ
FARMA-TEK ÝLAÇ

Fiyat (YTL)
4,1
1,71
16,35
22,31
26
21,35
175,31
2,87
16,58
709,44
202,21
202,21
382,88
28,97
10,56
8,44

Barkod
8699516023867
8699523010263
8699514015635
8699514015697
8699828090090
8699532095763
8699504090994
8699824010085
8699536090405
8699673954233
8699726014105
8699726014150
8699726014303
8699502092105
8699516012502
8699738520014

Tarih
23.12.2005
21.12.2005
16.12.2005
16.12.2005
16.12.2005
16.12.2005
14.12.2005
12.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
07.12.2005
05.12.2005

ARALIK AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ (1)
29 KASIM 2005
Yönetim Kurulumuz Yeþilevler, Þakirpaþa, Fevzipaþa, Denizli
Bölge Eczacýlarý ile toplantý yapmýþtýr. Toplantýya Bölgeden
20 meslektaþýmýz katýlmýþtýr. Tanýþma yemeði olarak
düzenlenen bu toplantýda Bölgede yeni meslektaþlarýmýz
tanýtýlmýþ ve beraber yemek yenmiþtir.

9 ARALIK 2005
MSB Ýç Tedarik Bölge Baþkanlýðýndan reçete kontrolleri ile
ilgili eczacý görevlendirilmesi isteði yazýsý uyarýnca ;Yönetim
Kurulumuz, Aralýk ayý içerinde MSB Ýç Tedarik Bölge
Baþkanlýðýnda reçete kontrollerini yaparak evraklarýn
ödemelerinin gecikmemesini saðlamýþtýr.

30 KASIM 2005
Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuz BaðKurda görevli meslektaþlarýmý ziyaret edip;yaþanan sorunlar
ve reçete iadeleri konusunda toplantý yapmýþlardýr.
Seyhan-2 Temsilcilik Bölgesinde ki meslektaþlarýmýzla
Yönetim Kurulumuz toplantý yapmýþtýr.Toplantýda Bütçe
Uygulama Talimatý,dermokozmetik ürünler,eczanelerin
çalýþma saatleri,DSÝ Kurum reçeteleri konularý
meslektaþlarýmýzla görüþülmüþtür.
Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Yönetim Kurulumuzu
ziyaret etmiþtir.
Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuz Emekli
Sandýðý Adana Bölge Müdürlüðünde görevli
meslektaþlarýmýzý ziyaret etmiþtir. Bu ziyarette yapýlan
toplantýda genel uygulamalar ve yaþanan sorunlar
tartýþýlmýþtýr.

1-13 ARALIK 2005
TEB 35.Olaðan Büyük Kongresi hazýrlýklarý ve Görüþler
Kitapçýðý hazýrlanmasý çalýþmalarýný yapmak üzere Yönetim
Kurulumuz ve Büyük Kongre Delegelerimiz 3 kez toplantý
yapmýþlardýr.

2 ARALIK 2005
Seyhan 11 Temsilcilik Bölgesindeki meslektaþlarýmýzla
Yönetim Kurulumuz toplantý yapmýþtýr. Toplantýda Bütçe
Uygulama Talimatý,ortak nöbet levhasý hazýrlanmasý,
dermokozmetik ürünler ve etik dýþý çalýþmalar konularý
görüþülmüþtür.
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15-18 ARALIK 2005
Adana Eczacý Odasý her Olaðan Büyük Kongre öncesinde
Büyük Kongreye sunulmak üzere Görüþler,Dilekler ve
Öneriler baþlýklarý altýnda kitapçýk hazýrlamýþtýr. Bu kitapçýkta
mesleðimize iliþkin sorunlar ve çözüm önerileri anlatýlmýþtýr.
Bu kitapçýktaki aktardýðýmýz ve ayrýntýlý olarak açýkladýðýmýz
konular aþaðýdaki konu baþlýklarýndan oluþmaktadýr:
Eczacýlýðýn konumu,
6197 Sayýlý Eczacýlar ve Eczacýlar Hakkýndaki Yasa,
Eczanelerimizde yeni boyutlar,
Eczacýnýn istihdam alanlarý,
Kamuda görev alan eczacýlarýmýz,
Ecza Kooperatifleri,
Genel Saðlýk Sigortasý,
Ulusal Ýlaç Kurumu,
Veri Ýmtiyazý

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARALIK AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ (2)
Yeþil Kart
Özel sigorta þirketleri ve bankalar
Muvazaa
Meslek Ýçi Eðitim Programlarý
Bütçe Uygulama talimatý
SSK
Ýlaçta Reklam

yapmýþlardýr.
Kongre sonunda yapýlan seçimlerde eski Oda Baþkanýmýz
ve 34. Dönem Merkez Heyeti II.Baþkaný Ecz. Erdoðan
ÇOLAK Merkez Heyeti üyeliðine tekrar seçilmiþtir.

Ayrýca Büyük Kongrede görüþülmek üzere Divan
Baþkanlýðýna sunulmak üzere aþaðýda kýsa açýklamalarý
bulunan önergelerde hazýrlanmýþtýr.
Eþdeðer ilaç tanýmý ve eþdeðer ilaç listesinin düzeltilmesi
hakkýnda TEB Merkez Heyetinin çalýþma yapmasý
Katýlým paylarýnýn saðlýklý takip edilebilmesi için TEB
Merkez Heyetinin çalýþma yapmasý
Osmaniye Ýlinin yeterli üye sayýsýný tamamladýðýnda Oda
olmasý
Sözleþme matbu form bedellerinde odalara kalan payýn
arttýrýlmasý
Banka ve özel sigorta þirketleri için Bütçe Uygulama
Talimatý tabanlý sözleþme ve protokol yapýlmasý
Döner Sermaye Ek Ödeme Yönergesinin yeniden
hazýrlanýrken Kamu eczacýlarýnýn Doktor ve Diþ Hekimleri
ile ayný statüde olmasý ve döner sermaye kat sayýsýnýn
yükseltilmesi
Kamu da çalýþan meslektaþlarýmýzýn özlük haklarýnýn
iyileþtirilmesi ve yasal haklarýnýn alýnmasý çalýþmasýnda
sadece bu konuda görev yapacak bir birim oluþturulmasý
Meslek Ýçi Eðitim Programlarýnýn belirli bir takvim
çerçevesinde Ankara dýþýnda Bölge Eczacý Odalarý
bünyesinde devam etmesi
Muvazaa ile ilgili Bölge Eczacý Odalarýnýn da görev ve
sorumluluk alacaðý, katký vereceði TEB tarafýndan kurulacak
bir birimin oluþturulmasý
Konularýnda yeni oluþacak olan TEB Merkez Heyetinin
çalýþma yapmasý için TEB 35.Olaðan Büyük Kongre Divan
Baþkanlýðýna Adana Eczacý Odasý Büyük Kongre Delegeleri
tarafýndan önergeler verilmiþtir.
Yönetim Kurulumuz ,Büyük Kongre Delegelerimiz ,Denetleme
Kurulu Üyelerimiz,Ankara Dedeman Otelinde yapýlan TEB
35. Olaðan Büyük Kongresine katýlmýþlardýr. Kongrede TEB
II.Baþkaný,Büyük Kongre Delegemiz Erdoðan ÇOLAK, Oda
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT ve Büyük Kongre
Delegemiz Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN birer konuþma
Ýmtiyaz Sahibi
Ecz. Burhanettin BULUT
TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný
Genel Yayýn Yönetmeni
Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
Genel Yayýn Koordinatörü
Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ

23 ARALIK 2005
Bilim Komisyonumuz tarafýndan Seyhan Otelinde
düzenlenen ve Üroloji ABD Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr.Atilla
ARIDOÐAN tarafýndan verilen Erektil Disfonksiyon konulu
MÝEPe 95 Meslektaþýmýz katýlmýþtýr. Toplantý sonrasýnda
düzenlenen yemekte meslektaþlarýmýz ile sohbet etme ve
beraber yemek yeme imkaný doðmuþtur.
24 ARALIK 2005
Altýn Koza bünyesinde düzenlenen 13 Kare Sanat Festivali
Etkinliklerinden Ramize ERER-Tuncay AKGÜN söyleþisi
Odamýz Konferans Salonunda düzenlenmiþtir.
Yönetim Kurulumuz Bütçe Uygulama Talimatý ve Reçete
Tevzileri konusunda olaðanüstü gündemli Yönetim Kurulu
toplantýsý yaparak
26 ARALIK 2005
Türkiye Hemofili Derneði tarafýndan düzenlenen
bilgilendirme konferansýna Yönetim Kurulumuz katýlmýþtýr.
Bu konferansta Saymanýmýz ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Ecz.Alev Türker de Hemofili Reçete Daðýtýmý, daðýtýmdan
önce yaþanan reçete suistimalleri konularýnda bir konuþma
yapmýþtýr. Konferans sonunda hastalar ve hasta yakýnlarý
SSK Reçetelerinin serbest eczanelerden daðýtýlmasý
uygulamasýnda eczacýlarýn yakýn ilgi ve alakalarý için teþekkür
etmiþlerdir.
Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuzun
çalýþmalarý ile acilen gönderilen Bütçe Uygulama Talimatýna
iliþkin görüþlerimiz yoðun ve özverili çalýþmalarý neticesinde
TEB Merkez Heyetine bildirilmiþtir.
28 ARALIK 2005
Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuzun yoðun
ve özverili çalýþmalarý ile acilen gönderilen 2006 yýlý BaðKur protokolüne iliþkin görüþlerimiz TEB Merkez Heyetine
gönderilmiþtir.
Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuzun
çalýþmalarý ile 2006 Mali yýlý Bütçe Uygulama Talimatý eki
protokolüne iliþkin görüþlerimiz TEB Merkez Heyetine
gönderilmiþtir.

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK
Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi
Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi
No: 22 Seyhan/ADANA
Tel: 0.322 458 10 50 (pbx)
Fax: 0.322 454 78 96
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