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TEMİN vn İEaİIMi uyGuLAMAsINDA uyulAcAx İ»ı.ni HususLAR

TANIMLAR:

BiRLIK / KURUM ADI : Aırtalya lJava Meydan K.lığı TSKBBMM

ODA : Aırtalya Ec,zacı Odası

ECZANE, : Sıralı Dağıtıır,ıa Katılırrak isteyen Eczane

inani HususLAR

l. Reçetelerin eczanelerdeır temiıri konusunda ınesai saatleri iÇerisiırde revir

başlrekim/e czane soruıı-ılusıı, ınesai saatleri dışında nöbetçi sı.ıbayı sorrımludur.

2. Birlikteı.ı okunan reçeteleri karşılamak isteyeır eczaırelere reçeteler, eşİt parasal tutar

prensibi ile dağıtılacaktır. F,czaııe liırıiti döırenı içerisinde 2000.00 'fL olacaktır. Sırası geleır

eczane bu liırriti aşması duruınuırda bir sonraki sırasında düşülr:cektir. Eczaneleriır SGK
sözleşmesi yapmüş olmaları şaılı vardır.

3. Sırası geleır eczaneye birlik tarafındaıı reçeteler saat l2:00'ıı kadar okı-ııımı-ış olacaktlr.

ilaçlar, saat l5:OO'a kadar birlık ı-ıizaı-ı-ıiyesiııde BBMM eczafle sorı,ııırlusuıra tesliı-ır edilecektir.

Saat l5.00'daır soırra yapılan ır-ıuayenelerden dolayı yazıIan reçeteler saat l7.00'a kadar sıradal<i

eczaneye okunacak ve ilaçlar, sabah 09.00'a kadar birlik ı-ıizanıiyesiııde BBMM eczane

soruınlusuııa tesliın edilecektir. Reçetelerle birlikte, karşılanan erbaş/er isiınleri ve tıltarları da

parasal sisteıniır takibi açısındaır elle ya da bilgisayar çıktısı şeklinde listeleııip tesliın edilecektir.

Karşılanan reçete tutarları birlik tarafından Odaya bildirilecek ve Oda tarafından eşit parasal

tutar duruırıu takip edilecektir. Oda ve birlik bu korıuda kooı,diııe haliırde olacaktır.

4. Cuına giinü, öğleden sonra eczaneye gönderileıi reçeteleı,, Culnaıtesi gürııi saat 12:00'a

kadar birliğimize teslim edilecektir.

5. Reçeteleriı-ı, SGK ınedula sisteıni ile ilgili sorun-ılı-ıluğLı eczacıya aittir. Reçete üzeı'iı-ıde

herlıaırgi bir hata veya eksiklik olması duruırruırda koıru birlik yetkiIisine bildirilecek ve telall

edilırıesi sağ[anacaktır. Aksi takdirde hatası olaır reçeteırin teslirn edilır-ıeınesiırden eczacı

soruıı-ıl u o l ı-ııayacaktı r.

6. Reçeteler, birlik soruınlusu taratlndan eczaırelere dijital yol1arla (whatsapp, ı-ı-ıail, vb.)

ıılaştırılacaktır. l[aç[ar nizaıniyeye bırakılacak ve bırakılırkeır reçeteler tesliırı alınacaktır.

1. llaç tesliıniırde, ilaçlar ayrI ayrı poşetlenecek, lrasta isirıleri ve böliikleri üzeriıre

yazılacaktır. E,czaıreler tarafından hazırlanan ilaçların. üzerjne ilaç hakkında (Ilaçın adı, kullanım

şekli ve dozu) bilgi notu yapıştırılacaktır.

8. İlaçlar karşılanırken, ilaç fiyat farkı çıltmaınası için azaıni özeı,ı gösterilecek ve farkı
olrırayan ı-ııuadili verilecektir. Medula sisteınden kaynaklı ilaç fiyat farl<ı çıkırrası dlıruırıuııda
birlik yetl<ilisine bilgi verilerek ilacın tes]im edilmesi veya 1'arkı çıkmayan forı-ı,ıu ile
değiştirilınesi sağlanacak aksi takdirde ilaç karşılanırrayacak ve karşılanaı,ııadığı bilgisi nrutlaka

bi rl iğe haber verilecektir.
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g. Eczaı1eler ilaç sırası bitiıninde 5 iş günü içerisiırde, o döner,e ait provizYoı] (Hasta adı

ve İlaç tııtarını) birliğimize göırderilecektir.

1O. ilaçların zamaırında tesliın edilılıemesi durumunda, eczaue 2(iki) defa sözlti olaı'ak

uyarılacak ve bu dutuın tutaırak altına alınacaktır. Bu duruınun aynl Yıl iÇerisiırde üÇiiırcü def-a

olınası duruır]unda eczane o Sene için sıradan çıkarılacaktır.

l1. F,czanekendi isteği ile sıraclan çıkırrak isterse yazılı olara]< bildirecek ve o Yıl SlraYa

tekrar dahil edi lıneyecektir.

12. Bu protokolün iırızalanıııasınclan sonra, sadece protokol yı[ı içerisİnde Yeıri aÇılan

eczaıle istediği zal;1ıafl listeye dahil olabilecektir. Takip eden yılın Ocak ayıııda, Yılda bir defaYa

ır-ıalısus olınak üzere Anta|ya Eczacı Odası internet sitesi üzeriırdeır yeıri duYıırı.ı YaPı|acak ve

liste güırcellenecektir. Yeni dörıeırr yılına katılnıak isteyeır eczaıreler Yazılı olarak

başvııracaklardır. prcıtokol güırcelleırınesi ırrevcut verilmiş ilaç ve sırıı duruırıuıru etkileırıeYecek

sisteı-ır kalclığı yerdeır devaın edecektir. Yeni eklenen eczaneler ınevcut turdaıı baŞlaYacaklardır.

Bu protoko| 3|.|2.2022 tarilrine kadar sürecektir.

Eczanenin Adi

F,czaııe Mesul Müdürü Adi-Soyadı

Eczaııe Adresi

Eczane Telefoır Nuıırarası, Mesul Müdür Cep Nuırrarası

Eczane Mesul Müdürü Elektronik Posta Adresi

Yukarıda yet a|an idari hususlardayazıIı tüm kurallara uyacağımı taahhüt ederim.

Tarih

Birlik/Kururn Eczaıre

Sorı.ıır-ılusunuır Kaşe ve Imzası

'l'arih

F,c:tacı İırrzası

F,c,zane Kaşesi

oNAY
Tarih

Birlik/Kuruın Aıniri
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