NİSAN 2019 DÖNEMİ İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANTI SONUÇLARI
KESİNTİ GEREKÇESİ
"Suboxone 8 mg. 28 sunblingual tb. İsimli ilaçla ilgili tedaviye
ara verildiğinden idame koşulları geçerli değildir.Detoks
tedavisi opiat (+) olmalıydı." Gerekçesiyle kesinti yapılmıştır.

İTİRAZ GEREKÇESİ
KARAR
"Suboxone 8 mg. 28 sublingual tablet tedavi idame
Oy birliği sağlanamadığından Ankara Üst
tedavidir. Hasta ilacı kullanmadığı süre zarfında kendi
Komisyona sevk edilmiştir.
çabalarıyla bırakmaya çalışmışken sonunda kendini kötü
hissedip tekrar opiat kullanmayı düşündüğü için ilacı
kullanmaya devam etmeye karar vermiştir. Genelgede
idame tedavisi için belirtilmiş bir süre yoktur.TİTCK'nın
25.07.2018 tarihli komisyon kararı gereğince ve ilgili Sağlık
Bakanlığı genelgesine göre idame tedavinin hangi aralıklarla
verileceği ile ilgili bir madde yoktur.Tek şart "yapılan idrar
tahlilinde opiat negatif çıkmıştır" ibaresinin reçetede
yazılması gerektiğidir ve ilgili reçete mevzuata uygundur.
Mevzuatta olmayan bir kuralın aranması gereksizdir.
Kesintinin iptali uygun olacaktır." Gerekçesiyle itiraz
edilmiştir.

"Diasip için rapor dozu 2*1 olarak belirtilmiş. Ancak 4*1
dozunda yazılıp verilmiş.2*1 doza düşürüldü. " Gerekçesiyle
60 kutu bedeli düşülerek kesinti yapılmıştır.

Kesintinin "yeniden incelenmesi" talebiyle itiraz edilmiştir.

Kesintinin uygun olduğuna karar
verilmiştir.

"Kiovig 10g/100 ml. İlacı Guillain Barre sendromunda ilacın
prospektüsünde belirtildiği üzere 5 günlük dozda ödenir.Hasta
13.02.2019 da 5 günlük doz almış, 16.02.2019 da almış
olduğu" gerekçesiyle 3 kutu kesinti yapılmıştır.

"Tüm immunglobulinleri endikasyon maddesi olarak
düşünerek, 5-7 gün kullanılabilir ibaresi ile, 5 günlük eczacı
odasının karşıladığı ilaca ek olarak gece nöbetimde 1 günlük
ilacı da ben karşıladım." Gerekçesiyle kesintiye itiraz
edilmiştir.

"Müdürlüğümüzce tarafınıza gönderilen
26.04.2018 tarihli yazıya cevaben vermiş
olduğunuz yazıda sadece endikasyonlara
değinilmiş olduğundan Octagamın
Guillain Barre sendromunda 5-7 gün
kullanımı varken Kiovig in sadece 5 gün
kullanımı olduğu konusu hakkında bir
bilgi edinilmedi. Eczanenin
mağduriyetinin giderilmesi için konu ile
ilgili görüşünüze gerek duyulmaktadır."
Kararı ile dosya Ankara Üst İtiraz
Komisyonuna sevk edilmiştir.

"Prospektüs kullanımı 10 günde 1 yerine 14 günde yaptım.
Eczane geçmişte defalarca günde 1 olarak hatalı girişler
yapmış, 1 defada kurum zararı oluşmuştur. " Gerekçesiyle
kesinti yapılmıştır.

"Doktor hastanın durumuna göre süreyi kısaltabilir "
gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

Kesintinin iptali uygun görülmüştür.
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