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Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 28.02.2022
tarihinde yayımlanan "Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemindeki (YUPASS) Sağlık
Uygulamaları Hakkında" konulu duyuruda,
"Bilindiği üzere Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu Almanya, Avusturya,
Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda sağlık uygulamalarına ilişkin işlemleri daha önceden Yurtdışı
Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemine (YUPASS) dahil edilerek uygulamaya açılmıştı.
01.03.2022 tarihinden itibaren ise diğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan ülkeler de
YUPASS'a dahil edilerek sağlık uygulamalarına ilişkin işlemler bu sistem üzerinden yürütülmeye
başlanacaktır.
Buna göre; 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik
sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere 01.03.2022 tarihinden
itibaren sunulan sağlık hizmetleri (sağlık hizmeti sunucularında 01.03.2022 tarihinden önce yatışı yapılan
kişilerin taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedaviler hariç), MEDULA sistemi üzerinden
provizyon alınarak gerçekleştirilecektir." denilmektedir.
Söz konusu duyuru ile İlaç Temin Protokolü kapsamında, yurt dışı sigortalıları için eczaneler
tarafından sunulacak sağlık hizmetine ilişkin yapılacak iş ve işlemler hakkında Birliğimize bilgi verilmesi
Kurumdan resmi yazı ile talep edilmiş olup, gelen cevabi yazıda;
01.03.2022 tarihi öncesinde hastanede yatan ve YUPASS numarası bulunmayan hastalara ait
"yatan hasta" ve "taburcu" reçetelerinde (01.03.2022 tarihi sonrasında yatışı devam eden ve taburcu olan
hastalarla sınırlı olmak kaydıyla) mevcut uygulama olan manuel faturalandırma işlemine devam edileceği,
01.03.2022 tarihinden itibaren tüm reçete gruplarında, YUPASS numarası ile işlem yapılması
gerektiği bildirilmektedir.
İlgili duyuru yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin
bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter
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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

28/02/2022

DUYURU

Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemindeki (YUPASS) Sağlık Uygulamaları
Hakkında

Bilindiği üzere Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu Almanya,
Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda sağlık uygulamalarına ilişkin işlemleri
daha önceden Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemine (YUPASS) dahil edilerek
uygulamaya açılmıştı.
01.03.2022 tarihinden itibaren ise diğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış
olan ülkeler de YUPASS'a dahil edilerek sağlık uygulamalarına ilişkin işlemler bu sistem
üzerinden yürütülmeye başlanacaktır.
Buna göre; 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yabancı ülkelerle yapılan
sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan
kişilere 01.03.2022 tarihinden itibaren sunulan sağlık hizmetleri (sağlık hizmeti
sunucularında 01.03.2022 tarihinden önce yatışı yapılan kişilerin taburcu işlemi
yapılıncaya kadar uygulanan tedaviler hariç), MEDULA sistemi üzerinden provizyon
alınarak gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna ve tüm ilgililere duyurulur.
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