İtiraz
Tarihi

Şubat
2016

Mayıs
2016

Mayıs
2016

Preparat

Aminess-N
300 Tb

İlgili SUT
Maddesi

6.2.9.E

Octagam
4.2.12.B/1f
5g 100 mL Flk

Parical
5µg/mL IV
Amp

Haziran Ketomino
2016 100 Tb

Haziran Neocate
2016 400g Toz

4.2.9.C-1

4.2.9.D

4.2.16

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

Hastanın ikinci raporunun başlangıç kriterlerini
karşılamaması ve tedavinin ilk altı ayı sonunda
başlangıç serum albümin düzeyinde %25'lik artış
sağlanamamadığı için tedaviye devam edilmemesi
gerekliliği.

Hastanın raporları baz alındığında tedavi kesintiye
uğramamıştır. Medula dökümünden hastanın ilaca
ara verdiği görülememektedir, dolayısıyla yeni
raporda başlangıç kriteri aranmamıştır.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

İlaç endikasyonunun tam olarak raporun açıklama
kısmında yazmaması.

Doktor "steroid kullanımı kontrendike" yerine
"steroid kullanım endikasyonu yoktur" ifadesini
kullanmış, sıralı dağıtıma tabi olan kan ürünü
reçetesi daha önce de karşılanmış ve kontrol
edilerek bedeli ödenmiştir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Raporun açıklamalar kısmında serum P değerinin
başlangıç değerlerine uygubn olmaması.

Bir önceki rapor başlangıç kriterlerini
karşılamaktadır. Hastaya ait eski reçeteler
görülememektedir, ayrıca tahlil değerleri de göz
önüne alındığında reçeteye devam reçetesi olarak
işlem yapılmıştır.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Başlangıç kriterlerinin karşılanmaması.

Hasta ilacı uzun süredir kullanmakta, ve etken
madde raporlarında kesintisiz olarak yer almaktadır.
Hastanın ilaca ara verdiği dönem medula
ekranından görülememekte olduğundan başlangıç
kriteri aranmasına gerek görülmemiştir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

İlaç raporunun çıkarıldığı hastanede yetişkin
endokrinoloji doktoru bulunması.

Üst Komisyona
Hastanede 18 yaş altındaki hastalar erişkin
Gitti
polikliniğine kayıt olamadığından söz konusu doktor
Kesinti
hastaya rapor çıkaramamaktadır.
YAPILDI

İtiraz
Tarihi

Preparat

Haziran Coralan
2016 5mg 56 FTb

Temmuz
Plavix Tb
2106

Ağustos Refacto AF
2016 100IU Flk

IME-fine
Ağustos
kalem iğne
2016
ucu

İlgili SUT
Maddesi

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

4.2.15.C
4.3.2

Hasta raporunda ilaç kullanım şartları hasta bazında Raporun çıkarıldığı tarihteki otomasyon sistemi
belirtilmediğinden düzelttirilmek üzere iade
kullanılmadığından dolayı hastane geçmişe dönük
edilmesi, eksikliğin giderilmemesi.
düzeltme yapamamıştır.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

4.2.15.A

"Stent takılan hasta taburcu olduktan sonra 4
Eczanenin 24 saat içinde yatış yapılıp yapılmadığını
haftalık doz reçetelenebilir" gerekçesine dayanarak,
takip edebilme olanağı bulunmamaktadır.
ilaca angio işleminden 11 gün önce başlanması.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

4.2.27.A

Reçetenin "08.01.13.1 Akut kanamalı hasta" tanı
kodlu 3 günlük rapor yerine SUT ilgili maddesine
Doktor reçetedeki dozu sehven rapordakinden
uygun olmayan profilaksi raporu ile işişkilendirilerek düşük yazmıştır.
karşılanması.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

3.9

İğne ucunun yazıldığı tarihte hasta ilaç listesinde
insülin bulanmaması.

İnsülin, hastanın durumuna göre doktor tarafından
değişken dozlarda kullandırıldığından medula
provizyon sistemi ile hastanın elinde olan ilaç bitim
tarihleri farklılık göstermekte, hastanın tedavi
seyrine göre doz azaltma, belli durumlarda ara
verme olabildiğinden kullandığı ilaç medula
sisteminde aktif olarak görülemeyebilmektedir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

İtiraz
Tarihi

Preparat

Ağustos
Kiovig Flk
2016

Ağustos Novosef
2016 1g IM Flk

Ekim
2016

Kasım
2016

IME Fine
kalem iğne
ucu

Galvus
50mg 56 Tb

İlgili SUT
Maddesi

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

Bulber tutulumu olan myastenia graviste nöroloji
uzman hekimi tarafından reçete edilmemesi.

İlacın yazıldığı tarihte hasta çocuk nörolojisi
bölümünde muayene olmuş, reçeteyi yazan çocuk
doktoru da çocuk nörolojisinde görev yapmaktadır.
Hastanımn geçmişinde myastenik kriz geçirerek
yoğun bakımda yattığı görülmekte, ilgili mevzuatta
myastenik kriz durumunda söz konusu ilacın ilgili
uzman hekim tarafından yazılabileceği
belirtilmektedir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Ek-4/E

SUT'de A-72 kaydı bulunduğundan, 72 saatin
üzerindeki kullanımlarda EHU onayı gerekmesi.

SUT ilgili maddesinde 72 saati aşan tedavi, söz
konusu ilacı hastanın belirli bir süre için 72 saat
kullanabileceği ifadesini içermemektedir. Tek bir
reçete için EHU onayı olmadığında ilaç kullanımının
72 saat ile sınırlandırıldığı göz önüne alınarak
hastanın bir önce yazılan aynı içerikteki reçetesi
dikkate alınmadan işlem yapılmıştır.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

3.9

Üst Komisyona
Hastanın kullandığı insülin dozajı hekim tarafından
Reçetenin yazıldığı tarihte hastanın elinde kullandığı
Gitti
düşürülmüş ve hasta elinde insülin olduğunu beyan
insülin preparatı bulunmaması.
Kesinti
etmiştir.
GERİ ALINDI

4.2.38/4

Hastanın geçmiş raporlarında gliklazid ve metformin
Maksimum doz metformin veya sülfonilüre tedavisi bulunmakta, hasta bu ilaçları reçeteli olarak aldığını Kesinti
uygulanmadan Galvus Tb kullanılamaması.
ifade etmektedir. SUT'de yer alan ibarenin reçeteye GERİ ALINDI
ekletilmesi için iade edilmesi gerekmektedir.

4.2.12.B

İtiraz
Tarihi
Aralık
2016

Advate
1000IU/5mL
Flk

Aralık
2016

Bonviva
3mg/3mL
Şırınga

Şubat
2017

Mart
2017

Mart
2017

İlgili SUT
Maddesi

Preparat

Dexfine
kalem iğne
ucu

Microfine
iğne ucu

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

Doktor reçetedeki dozu sehven düşük yazmış,
Kesinti
sistemin kapalı olması nedeniyle elektronik ortamda
YAPILDI
düzeltme yapılamamış, yazılı olarak yapılmıştır.

4.2.27.A

Akut kanamalı hasta tedavi dozunun 3 günlük
olması, hastanın profilaksi hastası olmaması.

4.2.17.A

Raporda eksik bulunan T skoru bölgesi ve değerinin Doktor T skoru sehven (-) 3,1 yerine "3,1" olarak
Kesinti
ekletilmesi için reçetenin iade edilmesi, düzeltmede yazmış, kontrolü yapılmadan kuruma teslim edilmiş,
YAPILDI
T skorL1-L4: 3,1 yazması.
düzeltme tekrar edilmiştir.

3.9

3.9

Sıralı dağıtım
reçetesi

Hastanın birden fazla raporu vardır ve sehven yanlış
rapor seçilmiştir. Ayrıca hasta gerçekte iki ayrı
insülin prepatı kullanmakta, Levemiri bazen düşük
doz kullandığından elinde arttığını beyan
etmektedir. İnsülin ve iğne ucu arasında 3 ay değil
27 günlük fark olduğundan hasta mağduriyeti
yaşatmamak için 2*1 dozda verilmiştir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

Günlük insülin kullanımına göre iğne ucu kullanım
dozunun 1*1 olarak düzeltilmesi.

Hastanın elinde başka bir insülin preparatı
olduğundan 4*1 olarak karşılanmıştır.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

Sıaralı dağıtım reçetesinde oda onayının
bulunmaması.

Eczacı Odasının hasta bilgileri ve reçete tutarı
üzerinden, SGK'nın ise işlem numarası üzerinden
kontrol yapması nedeniyle oluşan karışıklık
giderilmiştir.

Kesinti
GERİ ALINDI

Günlük insülin kullanımına göre iğne ucu kullanım
dozunun 1*1 olarak düzeltilmesi.

İtiraz
Tarihi

Preparat

İlgili SUT
Maddesi

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

Mart
2017

Exforge
10mg/160mg Ek-4/F-51
Ftb

"Hastanın kan basıncın monoterapi ile yeterli
"Hastanın monoterapiden fayda görmediği" ibaresi oranda kontrol altına alınamamıştır" ibaresi yerine
eklenmek üzere iade edilen reçeteye ait rapora bu aynı anlama gelen "monoterapi ile kan basıncı
ibarenin eklenmemesi.
yeterli oranda sağlanamamıştır" ibaresi
kullanılmıştır.

Nisan
2017

Salofalk
500mg Supp

4.1.8
Ek-4/F

Her bir form ayrı ayrı yazılmak üzere iade edilen
reçetedeki düzeltmenin yetersiz görülmesi.

Doktorun dozlamasından ilacın formları ayırt edilmiş Kesinti
ve doğru olarak hastaya verilmiştir.
GERİ ALINDI

Nisan
2017

Cipro
500mg Tb

Ek-4/E

Cerrahi profilakside EHU onayı ile ödenmesi.

İlaç hastaya direne edilen apse nedeniyle yazılmıştır, Kesinti
cerrahi profilaksi söz konusu değildir.
YAPILDI

4.2.15.B/1

Pletal için "operasyondan fayda sağlanmaması"
durumunda ödenmesi ile ilgili SUT hükmü
bulunmaması.

Hastanın raporuna sehven "cerrahi tedaviden fayda
görmeyen" ibaresi yazılmış, hastaya hiçbir şekilde
Kesinti
cerrahi müdahele yapılmamış, doppler usg ile "class GERİ ALINDI
3" hastası olduğu tespit edilmiştir.

4.2.13.A

Hastanın biyopsi sonuçlarının ilaca başlaması için
uygun olmaması, knodel skorunun pediatrik yaş
grubunda geçerli olması, oysa ilaca 22 yaşında
başlanması.

Hastanın tedavide sürekli kullandığı ilaçlar
olduğundan, tedavisinin aksamaması ve mağdur
olmaması için reçete karşılanmıştır.

Mayıs
2017

Mayıs
2017

Pletal
100mg Tb

Evasif
245mg Ftb

Kesinti
GERİ ALINDI

Kesinti
YAPILDI

İtiraz
Tarihi

Mayıs
2017

Preparat

Arlec
6,25 Tb

Novofine
Haziran
kalem iğne
2017
ucu

Newofine
Haziran
kalem iğne
2017
ucu

Optifine
Haziran
kalem iğne
2017
ucu

Haziran Diamond
2017 6,25mg Ftb

İlgili SUT
Maddesi

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

4.2.13.A

Rapordaki "yetersiz, tolere, kontrendike" şeklindeki
çelişkili ifadelerin düzeltilmesi, hasta cevabı baz
alınarak ve ICD açısından uyumsuzluk giderilerek
Hastanın tedavide sürekli kullandığı ilaçlar
SUT'ne uygun durumu neyse rapora eklenmelidir
olduğundan, tedavisinin aksamaması ve mağdur
gerekçesiyle iade edilen reçetede "raporunda
olmaması için reçete karşılanmıştır.
betabloker intoleransı olduğu yazılı" ibaresiyle
kuruma teslim edilmesi.

3.9

İğne ucunun verildiği tarihte medula kişi ilaç
listesinde sadece Lantus 1*50 IU kullandığı
görülmesi.

Üst Komisyona
Hasta daha önce sistem üzerinden aldığı başka grup Gitti
insülini kullanmaya devam etmektedir.
Kesinti
GERİ ALINDI

3.9

İğne ucunun verildiği tarihte medula kişi ilaç
listesinde sadece Levemir 1*36 IU kullandığı
görülmesi.

Hasta insülini günde 4 defa uyguladığını beyan
etmiştir. Ekranda insülin görünmemesinin sebebi
ilaç dozunun doktor tarafından ayarlanmasıdır.

3.9

İğne ucunun verildiği tarihte medula kişi ilaç
listesinde sadece Levemir 2*25 IU kullandığı
görülmesi.

Üst Komisyona
Hasta daha önce sistem üzerinden aldığı başka grup Gitti
insülini kullanmaya devam etmektedir.
Kesinti
GERİ ALINDI

4.2.43(2)

Düzeltilmek üzere iade edilen reçetede hasta kayıt
formu tarihi belirtilmeden kuruma iade edilmesi.

Kayıt formu kesinti oluştuktan sonra dilekçe ile
kuruma teslim edilmiştir.

Kesinti
YAPILDI

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

İtiraz
Tarihi

Preparat

Haziran Livercol
2017 10mg Ftb

Haziran Enbrel Pen
2017 50mg kalem

İlgili SUT
Maddesi

4.2.28.A(3)

4.2.1.C/1(2)

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

"Hasta 6 aydan fazla ara verdiğinden başlangıç
koşulları aranır, hastanın yeni raporu başhekimlik
onayı alıp Livercol o rapora tanımlanmalı"
gerekçesiyle iade edilen reçetenin gerekli
düzeltmeler yapılmadan kuruma iade edilmesi.

Hastane bilgi işlem merkezi onaysız bir rapor
olmadığını belirterek işlem yapmadı.

İlk anti-TNF raporu ve basdai:4 olduğundan ilaca
başlanmaması gerekmesi.

Üst Komisyona
Basdai değeri raporu düzenleyen doktor tarafından Gitti
yanlış yazılmış, sonra da düzeltilmiştir.
Kesinti
YAPILDI

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Haziran Microfine
2017 iğne ucu

3.2
3.2.4

Reçetede 8mm iğne ucu yazılıp fatura edildiği halde
Sehven 8mm yerine 4mm küpürü eklenmiştir.
reçete arkasına 4mm iğne ucu küpürü eklenmesi.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Haziran
Plavix Tb
2017

4.2.15.A(2)

Hastanın UA atağı geçirmesinin üzerinden 12 aydan
Sehven verilmiştir.
fazla zaman geçmesi.

Kesinti
YAPILDI

Temmuz Lipitor
2017 10mg Ftb

4.2.28.A(3)

Novofine
Temmuz
kalem iğne
2017
ucu

3.9

Üst Komisyona
Hastanın geçmişinden ilaca altı ay ara verdiği
Gitti
İlaca altı aydan fazla ara veren hastanın bir hafta ara
görülememekte, raporun idame hakkı olup olmadığı
ile yapılmış iki ölçümün bulunmaması.
Kesinti
anlaşılamamaktadır.
YAPILDI
Üst Komisyona
Hasta daha önce sistem üzerinden aldığı başka grup Gitti
Günlük insülin kullanımına göre dozun düzeltilmesi.
insülini kullanmaya devam etmektedir.
Kesinti
GERİ ALINDI

İtiraz
Tarihi

Preparat

Temmuz İesef
2017 1g IV Flk

Kabiven
Temmuz
Peripheral
2017
1440mL İnf

Ağustos Belok-Zok
2017 25mg Tb

Oliclinomel
Ağustos
N4 550E
2017
1500mL

Ağustos Monurol
2017 Saşe

Ekim
2017

Trajenta
5mg Tb

İlgili SUT
Maddesi

Kesinti ve Sebebi

Hastanın 3 günlük 6 adet Novosef kullandıktan
Ek-4/E(A72) sonra ara vermeden tekrar reçete edilmesi,
reçetenin yazıldığı hastanede EHU bulunması.

Savunma

Sonuç

Medula sistemi gerekli uyarıyı yapmamış ve reçeteyi Kesinti
ödemiştir.
YAPILDI

4.2.8.B

Parenteral beslenme solüsyonlarının ayaktan oral
alımı olmayan, oral ve tüple beslenemeyen
hastalarda ödenmesi, hastanın Kordexa/Lopermid
kullanması.

Üst Komisyona
SUT ilgili maddesindeki "oral beslenemeyen" ifadesi Gitti
"oral ilaç alamayan" anlamına gelmemektedir.
Kesinti
YAPILDI

4.3.2

Raporun açıklamalar kısmındaki eksikliğin
giderilmesi için eczaneye mesaj atılması, doktorun
açıklamaya "beta blokerler, verapamil, diltizem
ilaçları kontrendikedir" ibaresini eklemesi.

Doktor ifadeyi sehven rapora eklemiştir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

4.2.8.B(1)

Aytaktan raporlu sadece oral beslenememe
durumunda verilebilen ürünün tablet ile birlikte
reçete edilmesi.

Hastanın tablet alıyor olması oral beslenebildiği
anlamına gelmemektedir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

4.1.4(4)

Kesinti sebebi olrak ilacın prospektüs bilgisinde
geçen kullanım önerisi esas alınmıştır, SUT gereği
Cerrahi girişim dışında tek doz tek kutu kullanılması.
değildir, ayrıca endikasyon uyumu aranan ilaçlar
listesinde değildir.

Kesinti
GERİ ALINDI

4.2.38

Metformin/SÜ cevabı reçetede yer almadığından
Reçete açıklama ekranındaki karakter ksıtlaması
iade edilen reçetenin istenen ifade yerine başka bir nedeniyle ifade yarım kalmış, hastanın aynı gün
ifadenin yazılarak kuruma iadesi.
çıkarılan raporuna tam olarak eklenmiştir.

Kesinti
GERİ ALINDI

İtiraz
Tarihi

Ekim
2017

Ekim
2017

Kasım
2017

Preparat

İlgili SUT
Maddesi

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç

4.2.27.A(1)

Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçtiği
duruma sebep olan gerekçeleri belirtir 6 ay süreli
yeni bir rapor yazılmak üzere iade edilen reçetenin
gerekli şartları karşılamaması.

Faktör kullanım miktarı sehven gözden kaçmıştır.

Kesinti
YAPILDI

Eylea
4.2.33.A(2)
40mg/mL Sol

Hastanın Lucentis ile tedaviye başlayıp Eylea'ya
geçmesi, sonra tekrar Lucentise ve tekrar Eylea'ya
devam etmesinin "Tek seferlik ilaç değişim bedeli
ödenir" kuralını ihlal etmesi.

Hastanın bir yıldan eski ilaç geçmişi sistemimizde
görünmemektedir, ayrıca raporlarında daha önce
başka ilaç kullanıldığı da belirtilmemiştir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

Faktör VIII
500IU Flk

Genotropin
GoQuick
36IU Kartuş

Reçete "Raporda belirtilen yıllık büyüme hızının
büyüme hormonu tedavisi sonrası ise bu durum
raporda belirtilsin" gerekçesi ile iade edildikten
Hastanın büyüme hızı 7.4 cm/yıl hesaplandığı halde
4.2.6 A1/3B
sonra hastanın tedavi sonrası büyüme hızının 5 cm rapora sehven 5 cm/yıl şeklinde yazılmıştır.
olduğunun anlaşılması ve tedavinin sonlandırılması
gerekliliği.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
YAPILDI

Kasım
2017

Aranesp
50µg Şırınga

4.2.9 A(1)

Hastaya idame dozu olan 30µg'lık dozun yeterli
olması.

Doktor reçeteye sehven daha eski bir tahlilde yer
alan Hb değerini girmiştir.

Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

Aralık
2017

Factor VIII
500IU Flk

4.2.27 A(1)

Raporun profilaksi raporu olması.

Reçete sehven karşılanmıştır.

Kesinti
YAPILDI

İtiraz
Tarihi

İlgili SUT
Maddesi

Preparat

Kesinti ve Sebebi

Savunma

Sonuç
Üst Komisyona
Gitti
Kesinti
GERİ ALINDI

Ocak
2018

Toviaz
8mg Tb

"Oral oksibutinine yanıt alınamayan hastalarda"
Ek 4F Md 45 ifadesinin kopyalanarak yapıştırılması ve hastanın
tanısının e-reçetede bulunan tanıdan farklı olması.

Ocak
2018

Oxepa
500mL

-

Hastanın raporunda "Aylık 62 kutu beslenme ürünü
Raporda doz 4x1 olarak yazılmıştır.
kullanımı olacaktır" ifadesi yer alması.

Ocak
2018

Tarden
10mg Tb

4.2.28 A/1ç

LDL değerinin uygun olmaması.

Hastanın geçmişinde koroner arter hastalığı tanısı
bulunmaktadır.

E-reçetede "bir aylık doz" yazması.

Üst Komisyona
Doktor ilacı 4 kutu reçete etmiş ve sehven "bir aylık Gitti
doz" ibaresi eklemiştir.
Kesinti
YAPILDI

Reçetede yazılan kullanım dozuna göre hesap
yapılması.

Raporda yazılan doz esas alınmıştır.

Kesinti
YAPILDI

Haftalık profilaksi dozunun raporda yazan 45oo'e
göre ayarlanması.

Hastane tarafından rapordaki miktarın sehven
yazıldığı, hastanın ayda 3 kereden fazla kanaması
olduğu belirtilmiş ve profilaksi dozu 7500IU'ye
çıkarılmıştır.

Üst Komisyona
Gitti
Sonuç
BEKLENİYOR

Ocak
2018

Lansor
30mg Kap

Ocak
2018

Flebogamma
%5 Flk

Şubat
2018

Koate-DVI
1000IU Flk
(Faktör 8)

-

4.2.27 A1/a

Doktor oksibutininin yan etkilerinden dolayı
reçetedeki ilacı yazdığını beyan etmiştir.

Kesinti
YAPILDI

Kesinti
GERİ ALINDI

