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Cimzia 200 mg/ml;  " Hastanın raporunda ilacın 

dozu yükleme dozundan sonra 14 günde bir 200 

mg.olup sisteme bu doz yazıldı." Gerekçesiyle kesinti 

uygulanmıştır.

"Cimzia 200 mg/ml adlı ilacın hastaneden çıkan 

raporunda dozu 14 günde 2*1 dir. BU dozda ilaç sisteme 

girilmiştir. Medula uyarı vermediğinden bu şekilde 

girilmiştir." Gerekçesi ile kesintiye itiraz edilmiştir.

Hasta 03.11.2020 tarihinde Cimzia 200 mg/ml ilacından 14 günde bir 

1*2 dozda üç kutu almıştır. Raporda yazan 0-2-4 haftalardaki başlangıç 

dozunu almıştır. 10.12.2020 tarihli devam tedavisinde raporda yazdığı 

gibi 6-10-12 haftalık dozlarını 1*200 mg. alması gerekiyor raporda 

belirtildiği gibi 12  haftalık toplam doz 1*200 mg.dır.Devam tedavisi 

ilacın dozu sisteme yanlış girilmiştir.Kesintinin devamına karar 

verilmiştir.

Fortimel Fibre Çilek; "Hasta raporunda açıkça tedavi 

şeması 2*1 olarak belirtildiğinden doz düzeltildi." 

Gerekçesiyle  kesinti yapılmıştır.

Eczacı: "Fortimel Compact Fibre Çilek günlük kalori 

miktarı 2400 kcal. ( raporda) 2*1 doz bunu 

karşılamamaktadır. 4*1 doz karşılamakadır. Ayrıca 

raporda doz 4*1 olarak doktor tarafından düzeltilmiştir. 

Bu sebepten kesintinin iptalini istiyorum." Gerekçesi ile 

itiraz etmiş olup,  "raporda gerekli olan kalori miktarı ile 

kullanım dozu arasındaki çelişki için reçete iade 

edilmeliydi. Raporun çelişkili kullanım dozu doktor 

tarafından düzeltilmiştir. Bu nedenle reçetemin tekrar 

incelenip tarafıma ödenmesi " şeklinde  talep ifade 

edilerek İtiraz Komisyonu temsilcimiz ile itiraz 

desteklenmiştir.

Beslenme solüsyonları SUT 'un 4.2.8.A/2 maddesine göre; raporda 

beslenme solüsyonunun ve/veya solüsyonlarının günlük kullanım 

dozunun belirtilmesi gerekmektedir. İHastaya  ait raporda raporun 

açıklamalar kısmında hastanın birden fazla beslenme solüsyonunun 

tedavi şeması ile birlikte hastanın günlük kalori ihtiyacı da açıkça 

yazılmış. Raporda belirtilen günlük kalori ihtiyacı hastanın toplamda 

kullanacağı miktarı göstermekte olup rapordaki beslenme 

solüsyonlarının toplam kullanım kalorisini ifade eder. Eğer hasta birden 

fazla beslenme solüsyonu kullanacaksa belirtilen günlük kalori ihtiyacı 

hastanın kullandığı beslenme solüsyonlarının toplam kalori miktarını 

belirtir. Raporda hastaya reçete edilen Fortimel Compact Fiber 125 ML. 

beslenme solüsyonu 21/gün olarak belirtilmiş. Ancak medula sistemine 

reçete eczane tarafından 4*1 olarak kaydedilmiştir. Fatura inceleyici 

tarafından incelendiğinde Fortimel Compact Fiber isimli beslenme 

solüsyonunun rapordaki dozunun 2*1 olduğu görülmüş ve reçete dozu 

medula sisteminde 2*1 olarak düzeltilmiştir. Yapılan düzeltme 

neticesinde reçetede kesinti meydana gelmiştir. Hasta raporunda 

beslenme solüsyonu ile ilgili herhangi bir eksiklik olmadığından reçete 

iade edilmeyip doz düzeltilmiştir.Bu sebeplerle yapılan kesintinin 

devamına karar verilmiş ise de yapılan komisyon toplantısında 

uzlaşmaya varılamamış ve dosyanın bir üst komisyona sevki uygun 

görülmüştür.



Glutamin plus nötral saşe" rap.tar.06.01.2020 no. 

495630 raporda günlük kalori miktarı 2300 cal. dır. 

Günlük kalori miktarı aşılmış." Gerekçesiyle kesinti 

uygulanmıştır.

"Kalorinin düşüklüğü düzeltilmiş, raporda yeni kalori 

mevcuttur, bu durum SUT hükümlerine göre iade 

nedenidir. Kalorinin yanlış olması çelişkidir. Kesintinin  

iptali uygundur." Gerekçesiyle kesintiyle itiraz edilmiştir.

Oy birliği ile Üst İtiraz Komisyonuna sevki uygun görülmüştür.

Hastaya ait  reçetedeki BD micro fine iğne ucu, " 

hastanın kullandığı günlük insülin dozuna göre 

ödenir" sebebiyle kesilmiştir.Hasta, reçeteden 

geriye dönük son altı ayda Levemir Flexpen 1*40 

ünite dozunda insülin kullanmıştır. 

Hastanın insülin dozu doktor tarafından düzeltilip 

azaltıldığından elindeki insülinleri kullanmaya devam 

etmektedir. SGK suisimali olmasın diye elindeki insülin 

bitmeden işlem yapılmamıştır. Hastanın da dilekçesinde 

belirttiği gibi günde 4 doz insülin olmaktadır.  Bu nedenle 

kesintinin tekrar değerlendirilip tarafıma ödenmesini 

istiyorum. 

Oy birliği ile Üst İtiraz Komisyonuna sevki uygun görülmüştür.






