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Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Uyesi
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Probkol kapsaınında. odanıza bağ|ı eczaneler tarafından karşılanarak
Kurumumuza J'atura edilen reçetelerin teslim işlemleri bulunduğunuz ilin Sağlık Sosyal Güvenlik
Merkezine yapılmakta idi.

Bu defa Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün l2.11.202l tarihli yazısı ekinde yer alan
04.|1.202l tarihli Başkanlık Olur'u iIe Aralık 202l döneminden itibaren ( l- l5 Ocak 2022 tarihleri arası
teslim edilecek) teslimin doğrudan Müdürlüğümüze yapılması uygun görülmüştür.

Halihazırda teslimi doğrudan Müdtir|üğümüze yapan l7 ilde bulunan eczaneler taraf!ndan
düzenlenen farklı gruplara ( A. B. C, Kan Ürünü. Yurtdışı vb.) ait fatura ve eki belgeler 01.06.20l3
tarihinden bu yana belirlemiş olduğumuz renklerde koliler içerisinde ulaştırılmaktadır.

Bu sayede evrakların kargoi posta yoluyla gönderilmesi durumunda Müdürlüğümüze ulaşana dek
geçirdiği süreç içerisinde karşı laşabileceği olası (Yıpranına. yırtı|ma. ıslanma, dağılma. kaybolma vb)
riskleı'in önüne geçiImekte. Kuruın içerisinde de tasııitlemc. dağıtım. inceleıne. arşivleıne vb. işIemlerde
akışın daha sağlıklı ve |rıziı yürütülmesi sağ|anmaktadır.

Bu nedenlerle ilinizde bulunan eczaneler tarafından, Aralık 2021 döneminden itibaren (1-15
Ocak 2022 tarihleri arası teslim edilecek) her aya ait reçelelerin:

- AŞağıdaki tabloda belirtilen renkteki zlOx29x4.5 cm ebadında sert plastik malzemeden koli
içerisinde (Tüm zorunlu be|gelerin koli içerisinde yer alması gerekmektedir. );

- Koli üzerinde. Medula icmal listesinin en son saylasında yer alan "Özet Döküm Listesi,' nden 2
adedi şeffaf poşet içerisinde düşmeyecek şekilde yapışıırıİmış olarak;

- AY iÇerisinde karŞllanan reçeteler için (Kan ürünü hariç) düzenlenmiş faturaların, takip edenaYın |, gününden l5. gününe ( l5. gün dahil ve bu günün hatia sonu veya resmi tatil olması durumunda
takip eden ilk iş gününe) kadar;

- kan ürünü reçeteleri için: her ayın I 'i iIe l5'i arasındaki reçetelere ait faturaların ıakip eden 3 işgünü, her aYın l6'sı ile ay sonu arasındaki reçeıelere ait laıuraların takip eden 3 iş günü iferisinde;
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