01/06/2022 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Hakkında Bilgi Notu
1) SUT’un 1.7.1., 3.3.3.Ç., 5.3.1.Ç, 5.2.1. maddelerinde yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik
sözleşmeleri kapsamında, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri
hakkında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile, ülke farklılıkları kaldırılarak tüm sözleme
yapan ülkelerde MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak sağlık hizmetlerinin
gerçekleştirileceği belirtilmiş olup, manuel reçete ve manuel fatura işlemleri kaldırılmıştır.
Yürürlük Tarihi: 01.03.2022 (Salı)
2) Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezine ait geri ödenme koşulları, (EK-3/C-4) Tıbbi Sarf
Malzemeler Listesi’nden kaldırılarak, “SUT 3.3. - Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları”
maddesine 37. madde olarak eklenmiştir.
Yapılan değişiklik ile, düzenlenecek raporlar için yeni koşul eklenerek “ikinci veya üçüncü
basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenecek (en fazla 2 yıl süreli)” şeklinde düzenlenmiştir
ve 2 aylık olan ödeme miktarı, 1 aylık tutarın ödeneceği şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlük Tarihi: 01.07.2022 (Cuma)
Konu hakkında SGK’nın duyuru yapacağı belirtilmiştir.
3) “4.2.10.C - Mukopolisakkaridoz Tip I, II ve VI (glikozaminoglikan) hastalığı tedavi esasları” başlıklı
maddede;
• Başlangıç Kriterlerinde;
- “Denver Gelişim Envanteri” veya “Ankara Gelişim Envanteri” ifadesi “zihinsel
gelişim durumu değerlendirilerek” şeklinde değiştirilmiştir.
- 72 ay kriteri kaldırılarak sadece 24 ay üstü ve altı şeklinde değerlendirmeye
başlanmıştır.
- “30 ay altı, Developmental Quotient (DQ) skoru 70’in üzerinde olan hastalarda
kemik iliği replasman tedavisi uygulanabilir.” İfadesi eklenmiştir.
• Devam kriteri eklenerek, bu kriterlere uymayan hastaların durumu sonlandırma kriteri
olarak belirtilmiştir;
“(1) Bir yılın sonunda, başlangıç değerine göre, 6 dakika yürüme testinde %10 ve
üzerinde iyileşme görülen hastalarda tedaviye devam edilir. Ancak, 24 ay (2 yaş)
ve altındaki hastalarda 6 dakika yürüme testi şartı aranmaz.
(2) Sonraki yıllarda, bir yılın sonunda kazanılan iyileşmenin sabit kalması veya
gerilememesi gerekmektedir.”
Yürürlük Tarihi: 09.06.2022 (Perşembe)
İlaçlar; ELAPRASE
4) 4.2.52- Febuksostat kullanım ilkelerine “Serum ürik asit düzeyleri 3,5 mg/dl’nin altına düşen
hastalarda tedavi sonlandırılır. “Tedaviye 6 aydan uzun süre ara verildiği durumlarda başlangıç
kriterleri aranır.” şeklinde sonlandırma kriteri ve ilaca ara verme süresi eklenmiştir.
Yürürlük Tarihi: 09.06.2022 (Perşembe)
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İlaçlar; ADENURIC
5) Hepatit C ilaçlarına ilişkin geri ödeme koşulları yeniden düzenlenmiştir.
İlaçlar; VOSEVI, MAVIRET, HARVONI
Yürürlük Tarihi: 09.06.2022(Perşembe)
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