IVF Ödenme Koşulları
Endikasyon Endikasyon uygunluğu için "IVF
Endikasyonları ve Koşulları Tablosu"ndan
gerekli koşullar kontrol edilmeli

IVF ENDİKAYSONLARI VE KOŞULLARI TABLOSUNDAN
ENDİKASYONUNUZU KONTROL EDİNİZ!!!
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Bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi OI+
IUI işlemi yapılmış olması şartı

IVF ENDİKAYSONLARI VE KOŞULLARI TABLOSUNDAN IVF
ÖNCESİ OI+IUI İŞLEMİ ŞARTLARINI KONTROL EDİNİZ!!!
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kaçıncı deneme (siklus) olduğu
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ilaçların maksimum dozu
reçete

20.19 KÖTÜ OVARYAN YANITLI VEYA DÜŞÜK
OVARYAN REZERVLİ HASTA GRUBU

IVF endikasyonları tablosundaki
endikasyonuna göre ARANIR/ARANMAZ

ARANMAZ

Her bir IVF tedavisi için sağlık kurulu raporu
düzenlenmesi gereklidir.

en fazla 3 uygulama

en fazla 3 uygulama

raporda bulunacak

siklus başı 3000IU ye kadar,
toplam 9.000 IU gonadotropin ödenir

siklus başı 4.500 IU ye kadar
toplam 13.500 IU gonadotropin ödenir

jinekolog tarafından yazılacak

sağlık kurulu raporu

2 jinekolog ve bir ürolog olan 3. Basamak SKR

uygulanacak tedavi

raporda bulunacak

hastanın kimlik bilgileri

raporda bulunacak

tanı

raporda bulunacak

ilaçların günlük dozu

raporda bulunacak
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Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak
yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması
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Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat
edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan
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Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla
sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

*

ovülasyon tetiklemesi için kullanılan hCG (human korionik gonadotropin) maksimum dozun dışında
olup 10.000 üniteyi geçemez

*

IVF, OI ve IUI işlemlerinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.

rapor süresi 6 ay

hastanın yaşı
Gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek
sistemik hastalığın olmadığı

jinekolog tarafından yazılacak

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6
ay içinde IVF uygulamasının yapılmaması halinde yeniden
sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir. Ancak bu
süre içerisinde ilaçlar temin edilmiş ise temin edilen
ilaçlar maksimum doz hesabında dikkate alınır.
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20.18 NORMAL OVARYAN YANITLI HASTA
GRUBU
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2.4.4.İ-1-2 - IVF sağlık kurulu raporu
2.4.4.İ-1 - İnvitro
fertilizasyon (IVF)
4.2.42.Ç IVF, OI ve
IUI
İşlemleri

4.2.42.B - IVF İşlemi

raporda bulunacak 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından
KÜÇÜK olmalı [24-38] yaşları
Raporda belirtilecek

* GnRH antagonistleri için SUT'da herhangi bir
doz sınırlaması yok

Tablolar ve içeriğinden yazar veya yayıncıların resmi hiç bir yükümlülüğü yoktur. Güncelleme tarihi 18/06/2016 eczahmetcetiner@gmail.com

