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KESİNTİ GEREKÇESİ

İTİRAZ GEREKÇESİ

KARAR

"Nutrison Multifibre 500 ml. İlaç, hastanın kalori " Kalori miktarı ve doz miktarı, doktor tarafından
ihtiyacı 2500 kcal olarak belirtilmiştir. Hastanın
düzeltilecektir" gerekçesiyle itiraz edilmiştir.
kalori ihtiyacı, reçetedeki diğer müstahzarla
karşılanmaktadır." Gerekçesiyle kesinti
yapılmıştır.

10/09/2019 tarihinde eczacıyla yapılan
görüşmede doktorun raporda
herhangi bir düzeltme yapmayacağı
bilgisi verilmiştir.
Kesintinin uygun olduğuna karar
verilmiştir.

Aranesp 40 mcg ilaç, reçetede hastanın kilosu,
" Geçmiş raporlarda hasta kilosu ve Hb. Değeri belirtildiği için
Hemoglobin değeri, Ferritin ya da Transferrin
tekrar ekleme yapılmamıştır." gerekçesiyle itiraz edilmiştir.
değeri ekletilmesi için iade edildi.Ancak reçeteye
sadece Ferritin değeri ekletilmiştir. Bu nedenle de
kesinti uygulanmıştır.

Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili
anemi endikasyonunda ( Madde
4.2.9.A-1), hemodiyaliz hastalarında 3
ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4
ayda bir bakılır ve tetkik sonuç
belgesinin tarihi ve sonucu reçete ve
raporda belirtilir.Hak sahibini bir
önnceki reçetesinin tarihi 12/07/2018
dir. ******* İşlem numaralı
reçetesinin tarihi ise 25/06/2019 dur.
Kesintinin uygun olduğuna karar
verilmiştir.

ÜST İTİRAZ KARARI

Reçetede, Pratin Tb. İçin düzenlenen raporda LDL
değeri ve tetkik tarihi bulunmadığından eczaneye
iade edilmiştir. .Ancak LDL değeri rapora
ekletilmemiştir. SUT Madde 4.2.28.A-1 koşulları
sağlanamadığı için ilacı bedeli ödenememiştir.

Eczacı "Hastanın 6 ay öncesine kadar yapılan tahlil
Oy birliği sağlanamadığından
Sonuç bekleniyor.
sonuçlarından " Trigliserid >400 olduğundan dolayı
kesintinin itiraz üst komisyonuna sevki
hesaplanamaz" ibaresi yer almaktadır ve LDL değeri rakamsal uygun görülmüştür.
olarak ifade edilmemiştir.Tarafıma yapılan iade sonrasında ilgili
rapora " LDL normal değerlerin üzerindedir." ibaresini ekletmiş
bulunmaktayız.Gereğinin yapılmasını ve kesintinin iptal
edilmesini talep ediyorum." İçerikli dilekçe ile itiraz etmiştir.
"Ekte de bulunan 13.05.2019 tarihli tahlil sonucu belgesine
göre Trigliserid değerinin yüksek olmasından dolayı LDL sonucu
hesaplanamamıştır. Bu durum LDL sonucunun çok yüksek
olduğunu düşündürmektedir.Ek hastalık da olduğu için LDL nin
70 mg/dl dan yüksek olması düşünüldüğünden kesintinin iptali
uygun olacaktır." Görüşü ile de itiraz Oda Temsilcimiz
tarafından desteklenmiştir.

"Cineset 60 mg 28 Ftb. Kesintisi.E-reçetede Ca
"Cineset 60 mg. 28 Ftb. Reçetesindeki kalsiyum değerinin
değeri 8,4 olarak kayıtlı. E-reçetede " albumin ile incelenmesi." Gerekçesiyle kesintiye itiraz edilmiştir.
düzeltilmiş serum kalsiyum değeri" belirtilmemiş
,E- reçetede düzeltme yapılması için iade
edilmiştir. Dr.ilgili değeri ve ölçüm tarihini ereçeteye eklemediği için ödeme dışı bırakılmıştır.
Ca değeri 8,4 olması SUT:4.2.9.Ç/2. madde göre
uygun değildir. ( Hemodiyaliz veya periton diyaliz
tedavisi altındaki hastalardan albumin ile
düzeltilmiş serum kalsiyum değeri=<8,4 mg/dl
olanlarda cinacalcet tedavisi kesilir.( Madde
4.2.9.Ç/2)." Gerekçesiyle kesinti uygulanmıştır.

Kesintinin uygun olduğuna karar
verilmiştir.

