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ANTAL YA HAVA MEYDAN KOMUTANllGI TSK BIRINCI BASAMAK MUAYENE MERKEZiNDE
TEDAVi GÖREN ER BAŞ/ERLER REÇETELERiNiN ECZANESiNDEN
TEMiNINDE VE TESLiMINDE UYULMASı GEREKEN IDARi HUSUSLAR

1 TANıMLAR
1 1 BIRLIK/KURUM ADI Antalya Hava Meydan Komutanlığı TSK Bırıncı Basamak Muayene
Merkezı
1 2 ECZANE . Sıralı dağıtıma katılmak ısteyen SGK ıle anlaşmalı sıvıl eczane.

2 IDARIHUSUSLAR
2 1 Reçetelerın anlaşmalı sıvıl eczanelerden getirtılmesınde. mesai saatlerı ıçerısınde

bırlıklerde revır/polıklınık veya dıspanser başhekımı/eczane sorumlusu. rnesaı saatlerı
hancınde bırlık nobetçi amırlığı sorumludur

2 2 Sozleşmelı erbaş/erler ıle yedek subayadayı ve erbaş/er reçetesını karşılamak ısteyen
eczane sahıplerıne reçeteler her yıı Ocak-Hazıran ve Temmuz-Aralık donemlerını
ıçerecek şekilde 6(altl) aylık penyotlarla eşıt parasal tutar ( Lımıt 1000 TL) prensıbı ıle
dağıtılacaktır Her denem başında sıralama ve eşıt parasal dağıtım yeniden
başlatılacaktır Ilk dönem sıralamada olan eczanenın ıkıncı dönem devam etmesı
halınde aynı belgelerı ıbraz etmesı hususu aranmayacaktır

2 3 Reçetelenn eczanelere eşıt parasal tutar prensıbı ıle dagıtımının sağlanabılmesı ve
hastalann mağdur edılmemesı amacıyla eczanelerın Sosyal Guvenlık Kurumu (SGK)
ıle sözleşme yapmış ve SGK provızyon sıstemıne dahılolan eczaneler olmasına dıkkat
edılecektır SGK ıle yapılan SOZleşme fotokopılerı eczanenın baglı bulundugu eczacı
odası/temsılcısınden "aslı gıbıdır onaylı olacak ve ıdarı hususlarla beraber
gönderılecektır, aksı takdırde reçete dağıtım sırasına dahıl edılmeyecektır.

2 4 Reçeteyı temın etmek ısteyen eczane sahıplerı reçetelen sırası olduğu gunlerde sabah
saat 11 00 da oğleden sonra ıse saat 14 00 da bırlık/kuruma gelerek tutanakla teshn
alacaklardır Acıl hallerde eczane sorumlusu rnesaı saatlerı ıçerısınde olması kaydıyla
bu saatler dışında da reçete teslım edılmek uzere kuruma çagrılabılecektır

2 5 Reçetelere SGK provızyon sıstemınde ışlem yapılması sıvıl eczane sorumlulugunda
olup, hatalı TC Kımlık No. girişı Sağlık Uygulama Teblığıne aykırılık, ilaç kullanım
suresınin delmaması gıbı reçetede çıkabılecek her turlu aksaklıktan birlık/kurum rnesul
olmayacak. anlaşmalı sıvıl eczane sorumlu olacaktır. Bu nedenle sivil eczane
tarafından. reçete muhtevıyatı ılaçları teslım etmeden provızyon sıstemınden kontrolu
yapılacaktır.

2 6 Eczaneler reçete tutarını Lahıka-1 de gonderılen reçete teslım tutanağına ışleyerek, her
ılaç teslımınde bırlık/kurum yetkılısıne vereceklerdır Bu konu eşit parasal tutar
prensibıyle reçete dağıtımı ıçın buyuk onem taşımaktadır Provızyon sisteminden alınan
çıktıdakı ılacın odenen fıyatı reçete tarihınde geçerlı guncel fıyat esas alınarak
yapılacaktır Lımıt tamamlanınca kurum tarafından ayrıca toplu fiyat dökuru lıstesı
ıstenmeyecektır

2 7 Eczane tarafından bırlık/kuruma ılaç teslımı yapacak yetkılı kışıler,bu formun altındakı
ılgılı kısımda belırtılecektır Bu kışılenn dışında yapılacak olan ılaç teslimlerı kabul
edilmeyecek ve eczane ıdarı hususlara uymamış olarak ışlem gorecektır Bıldırılen
ısimlerde değışıklık olursa yazılı olarak bırlık/kuruma bildırılecektır. Imza örneği ıçin noter
onayı aranmayacaktır
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2 8 Ilaç teslımlerı bızzat bırlık/kurum sağlık teşkılınde gorevlı yetkılı kışilere yapılacak. ılaçlar
nizamıyelere bırakılmayacaktır Bırlık/kurumlar tarafından ılaç teslıminin en kısa surede
tamamlanabilmesı ıçın gereklı tedbırler alınacak. bırlık/kurum yetkılısınce teslım alınan
ılaçla ra ait tutanak tanzım edilerek ımzalanacaktır.

2 9 Ilgıli tabibın bilgısı ve onayı dışında reçete muhtevıyatında herhangi bir değışıklık
yapılmayacaktır

2.10 Eczaneler adres. telefon. e-mail adresı değışıklıklerını bırlık/kuruma dilekçe ile yazılı
olarak bıldırmek zorundadırlar

2 11 Eczane sıralı dağıtımdan çıkmak ıstedığıne daır dilekçe verırse, ait olduğu yılın bır
sonrakı 6(altl) aylık donemınde de sıralamaya giremeyecektir. Eczacı Odası/temsilcısi
tarafından kapatma. ıflas, vefat ve geçerlı mazeretı sebebıyle nöbetin icra edilememesı
gıbı durumlar ılgılı bırlık/kuruma en kısa surede şıfahı olarak bıldırilecek müteakıben
yazılı olarak bıldırilecektır

2 12 Eczane yururlukte olan tedavı yardımına ılışkın Sağlık Uygulama Teblığ hukumlerıne
aynen uyacaktır

2 13 Eczane yururluktekı mevzuat hukumlerıne gore provızyon sısteminde yer alan
farmasotık eşdeğer ilaçları bırlik/kurum onayına gerek olmadan verebilecektir

2 14 Majıstral preparatlı reçetelerde hazırlanan preparat uygun ambalajlanacak, ambalajın
üzerıne ku/lanllışına uygun etıket yapıştırılacak ve ılacı hazırlayan eczanenın adı
eczacının adı-soyadı-ımzası hastanın adı soyadı ılacın terkıbı ımal tarıhı ile kullanılış
şeklı mutlak surette etıkette belırtılecektır

2 15. Ilaç tesliminde ilaçlar hasta ısmine göre ayrı ayrı şeffaf poşetlere konulup, poşetlerın
ustüne hastanın adı-soyadı ve getiren eczanenin ismi ve kaşesi basılacaktır. Teslim
edılen ilaç kutularının üzerlerıne tabıp tarafından belirtilen kullanım miktarı ıle kullanım
perıyotları ıbarelerı okunaklı olarak yazılacaktır Serum olan reçeteler var ıse dığer
ılaçlar serum kutusuna konulmayacaktır Serum kutusunun uzerıne de hastanın adı
soyadı ve eczanenın ısmı yazılacaktır

2 16 Sozleşmelı erbaş ve erlerın muayene ve ılaç katılım payları sıvıl eczane sorumlusu
tarafından ılgılı hastadan alınacaktır

2 17 Reçete muhtevıyatındakı ılaçların tamamı ılgıli eczane tarafından karşılanacaktır
Reçete sırası gelen eczane tarafından karşılanamayan ılaçlar ıçin uretımı olmadıgı
veya ıthal edılmedığı veya ecza depolarında bulunmadığı üretıcı/ıthalatçı firmadan veya
en az 2(lkl) ecza deposundan alınacak kaşelı ımzalı belge ıle belgelendırılecek ve
reçete teslım tutanağına ışlenecektır Reçetede yer alan ancak sıradakı eczanede
bulunmayan ılaçlar ıçın bırlık/kurum tarafından anlaşmalı dığer eczanelerden ılaç
araştırılacak. dığer eczanelerden ılaç temin edilirse. reçete bedelı kadar tutar reçeteyi
karşılayamayan eczanenın lımıtine dahil edılecektır.
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2.18. Dönemi içerisinde yukarıda yazılı kurallara uymayan eczaneler yazılı olarak 2(iki) defa
uyarılacak, 3'üncü (üçüncü) kez ihlallerinde ise bu eczanelere bulunduğu 6(altl) aylık
dönemde ve aynı yıl içindeki takip eden 6(altl) aylık dönemde reçete
gönderilmeyecektir.

Eczanenin Adı
Eczane Mesul Müdürü Adı-Soyadı
Eczane Adresi
Eczane Telefon Numarası, Mesul Müdür Cep Numarası
Eczane Mesul Müdürü Elektronik Posta Adresi

__ Kapsadığı Dönem Ocak-Temmuz 2019
Eczane Mesul Müdürü adına reçetelere işlem yapmaya yetkili biri eczacı olmak şartıyla 18
yaşından büyük en fazla 2 (iki) personele ait kimlik bilgileri ve imza örnekleri:

Adı Soyadı: imza Örneği:

Adı Soyadı: imza Örneği:

Yukarıda yer alan idari hususlarda yazılı tüm kurallara uyacağımı taahhüt ederim.

Tarih: Tarih:

Birlik/Kurum Eczane: Eczacı imzası

Sorumlusunun Kaşe ve imzası Eczane Kaşesi

ONAY
....... / ...../2019
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