2009/120 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ HAKKINDA
36.A.00.7387 / 16.10.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
   
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2009/120 sayılı Genelgenin yürürlük tarihine ilişkin düzenlemesi; Bu Genelge, Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle
beş iş günü sonra, genelge eklerinden Ek: 5, 6, 7, 8’de yapılan düzenlemeler ise, 30 gün sonra yürürlüğe girer. (4, 9-b ve 9-c maddelerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.). şeklindedir.
Birliğimiz tarafından 2009/120 sayılı Genelge ile ilgili yayımlanan duyurularımızda, Genelgenin Kurum web sitesinde yayım tarihi olan 13.10.2009 tarihi esas alınmış ve bu tarih itibariyle beş iş günü
sonrası olan 20.10.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Kurum yetkilileri tarafından ise, Genelgenin yayım tarihi olarak, 12.10.2009 tarihinin esas alınması
gerektiği ve Kurum Provizyon Sisteminde de 19.10.2009 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde düzenleme yapıldığı ifade edilmektedir.
Konu hakkında, ekli yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuruda bulunulmuş olup, Kurum tarafından verilecek olan resmi cevap da ayrıca duyurulacaktır.
İlaçların reçeteleme ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak, 2009/120 sayılı Genelge ile belirlenen
esaslara bağlı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL / Genel Sekreter
36.B.01.05.07386							

Ankara, 16.10.2009

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığına / ANKARA
İlgi: 12.10.2009 tarih 2009/120 sayılı yazınız
Başkanlığınız tarafından yayımlanan ilgide kayıtlı Genelgenin yürürlük tarihi ile ilgili olarak, “Bu Genelge,
Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle beş iş günü sonra, genelge eklerinde Ek:5, 6, 7,
8’de yapılan düzenlemeler ise 30 gün sonra yürürlüğe girer” ifadesi yer almaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesi, Birliğimiz tarafından her gün ve gün içerisinde belli saatlerde
takip edilmekte ve sayfanızda yayımlanan duyuruların üyelerimize en hızlı biçimde ulaştırılmasına büyük önem
gösterilmektedir. Genelgede yer alan yürürlük ifadesinde herhangi bir tarih bulunmadığından; Genelgenin
web sitenizde yayım tarihi olan 13.10.2009 tarihi esas alınmış ve bu tarih itibariyle beş iş günü sonrası olan
20.10.2009 tarihinde Genelgenin yürürlüğe gireceği şeklinde konu üyelerimize duyurulmuştur.
Genelgede, ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak büyük değişiklikler yapılmış ve
bazı etken madde gruplarının belirlenen ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu
nedenle, uygulamanın yürürlüğünün başladığı tarihte, Kurumunuz Provizyon Sistemi üzerinden sistem mesajı
yayımlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
2009/120 Sayılı Genelgede yer alan hükümlerin ve Genelge eki listelerin hangi tarih itibariyle yürürlüğe
gireceğinin çok ivedi olarak Birliğimize bildirilmesini arz ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL / Genel Sekreter
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DİGİTURK VE MOBİLVİZYON İLE İMZALANAN SÖZLEŞME HAKKINDA
36.A.00.06936
Ankara, 10.09.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA;
Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti, 34 üncü Olağan Kongre kararı uyarınca, eczanelerde yayın
yapacak, hasta bilgilendirme amaçlı bir tematik kanal oluşturulması ve bu kanalda yer alacak programların, kapalı devre yayın ile tüm eczanelerden yayımlanması için medya kuruluşları ile sürdürülen görüşmeler sonucunda,
“eczanelerde görüntülü ekran” kullanılması uygulamasından, tüm eczanelerimizin eşit koşullarda yararlanması ve
uygulama kapsamında yapılacak yayınların Türk Eczacıları Birliği denetiminde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, bu sektörün en büyük paydaşlarından Digitürk ve Mobilvizyon ile sözleşme imzalamıştır.
Bu konudaki çalışmalar, Türk Eczacıları Birliği Bilişim Enstitüsü tarafından yürütülmüş olup, ilk aşamada halihazırda havaalanlarında ve bazı eczanelerde örnekleri olan “narrowcasting” teknolojisi üzerinden hizmet veren
hemen tüm firmalarla görüşülmüş, teklifler incelenmiş, ancak teknolojinin gelişimine ve çağın gereklerine uygun
olarak dijital bir platform üzerinden yayın yapan tematik bir kanalın kurulmasının, eczacıların gelecek dönemde ortaya çıkabilecek olası ihtiyaçlarının (uzaktan eğitim, farmasötik bakım uygulamalarının hasta bilgilendirme
eğitimleri gibi) karşılanmasına daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca tercih edilen bu teknoloji narrowcasting ile yapılabilecek her işlevi yerine getirmenin yanında, TEB tarafından önceden planlanan saatlerde ya da
olağanüstü durumlarda 24.000 eczaneye canlı bağlantı ile ulaşılmasına ve planlanan yayın akışı içinde her türlü
televizyonculuk uygulamasına da olanak tanımaktadır.
Sözleşme kapsamında,
TEB, MOBILVISION ve DIGITURK işbirliği ile eczanelerde kurulacak olan LCD ekranlar üzerinden, 7/24 televizyon kanalı kapalı devre yayın iletecektir. Eczanelerin kapanış saatinden sonra ise, LCD ekranlar dışarıya
yönlenerek nöbetçi eczane bilgilendirme ekranı olarak kullanılacaktır. Bu saatten sonra kanal hasta bilgilendirmeye yönelik bir sağlık kanalı olarak Digitürk üzerinden yayınını sürdürecektir.
Eczanelere LCD ekranların ve Digitürk kurulum işlemlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği ile ilgili detaylı bilgi, Birliğimiz tarafından Bölge Eczacı Odalarımıza bildirilecek ve kurulum çalışmalarına başlanacaktır.
Eczanelere yapılacak olan kapalı devre yayında yer alması düşünülen her türlü program, eğitim ve reklam,
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından oluşturulacak bir “Etik Kurul”un denetiminde olacaktır. Yayın
kapsamında yer alma talebi bulunan tüm program içeriği ve reklam başvuruları; Etik Kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde yayımlanacaktır. Etik Kurul tarafından onay verilmeyen reklam ve programlara yayında hiçbir şekilde yer verilmeyecektir.
Tematik kanal üzerinden eczanelere yapılacak olan tüm yayınlar (program, eğitim, reklam vs.) mevzuata ve
RTÜK tarafından belirlenen kural ve standartlara uygun olacaktır. Bu kapsamda, halka açık yayın yapan televizyon kanallarındaki tüm kurallar tematik kanal için de geçerli olacak olup, buna ilave bir tedbir olarak, sözleşme
gereği, Türk Eczacıları Birliği’nin etik ilkeleri ve mesleki duruşuna uygun olmayan hiçbir program, eğitim ya da
yayın yapılamayacaktır.
Son dönemde bazı Eczacı Odalarımız tarafından farklı firmalarla ayrı ayrı yapılan sözleşmelerle eczanelerde hasta bilgilendirme ekranlarının kurulması yerine, bunun tek bir merkezden ve denetimli bir biçimde yapılması ihtiyacı, hasta bilgilendirme konusunda yeni teknolojilerin kullanılması ve eczane mekanının modernleştirilmesi amacı ile, 34 üncü Olağan Büyük Kongre kararı uyarınca gerçekleştirilecek olan bu uygulama konusunda üyelerinizi bilgilendirmenizi, LCD ekranlar eczanelere başvuru sırası ile kurulacağından, eczacılarımızın Odalara başvuru yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmanızı rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz. Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
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3.7 MADDESİ İLE TANIMLANAN SIRALI DAĞITIM UYGULAMALARI
36.A.00    / Ankara, 05.09.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
05.09.2009 tarih 27340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 4 üncü Maddesi “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçetelenmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu” başlıklı 7 nci maddesinin (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu durum
bazı basın yayın organlarınca faktör ve kan ürünlerinin reçetelerinin Türk Eczacıları Birliği tarafından oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilmesi uygulamasının iptal edildiği şeklinde hatalı yorumlarla aktarılmıştır.
Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, konsolide
bütçeye tabi kurum ve kuruluşlar ile yeşil kartlı hastaların tedavi yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol ile de, konsolide bütçeye tabi kurum ve kuruluşlar ile yeşil kartlı hastaların serbest eczanelerden ilaç temini ile ilgili esaslar belirlenerek taraflarca imza altına alınmıştır.
Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan protokolün 3.7 Maddesi,
23.06.2009 tarihinde imzalanan EK Protokol ile 3.7 Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.
a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.
Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan
eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla eklenecektir.
2-Reçetelerin dağıtım limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacı Odası tarafından belirlenecek olup, limit aşımı yapılmayacaktır.
3-Sistemin işleyişine ilişkin diğer düzenlemeler ilgili Eczacı Odası tarafından yapılacaktır.
4-Türk Eczacıları Birliği tarafından sistemin işleyişinin kurumla elektronik ortamda paylaşımına ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar dağıtım yapılan reçeteler ilişkin olarak hasta adı, reçete tutarı,reçetenin veriliş
tarihi,reçeteyi karşılayan eczane ismi aylık periyotlar halinde ,takip eden ayın 15 ine kadar kuruma bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracılığıyla Kuruma iletir. Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikayetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir, TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.
şeklinde düzenlenerek, eczanelerden dönüşümlü olarak dağıtılacak reçete grupları ile bu reçetelerin dağıtımında uyulacak yöntem belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan 2009 Yılı protokolünün
ilgili maddesi de mevcut halini korumaktadır.
Bu itibarla, protokollerin 3.7 Maddesi ile tanımlanan tüm reçete gruplarında olduğu gibi, kan ürünü ve faktör
reçetelerinin de, protokollerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak karşılanmaya devam edileceği konusunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
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