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GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN DİŞ TEDAVİLERİNE YÖNELİK HESAPLAMA ÖRNEĞİ 
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Sağlık tesisine başvuran hastaya genel anestezi altında iki adet amalgam dolgu ve bir adet diş çekimi işlemi uygulanması 
durumunda:

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Ek-2/Ç-1 "Diş Tedavileri Puan Listesine İlişkin Açıklamalar" listesinin 4.Maddesinde 
bulunan;"Ek-2/Ç Listesinde yer alan işlemlerin genel anestezi ile yapılması durumunda işlem ücretinin %30'u anestezi ücreti olarak 
alınır." hükmüne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) aşağıda belirtilen şekilde hesaplanarak fatura edilmektedir. 

İşlem bedeli        : 34,32 +42,12 + 26,52 = 102,96 TL
Genel anestezi bedeli        : 102,96X0.30           = 30,88TL
Genel anestezi dahil toplam bedel                     : 102,96+30,88           =133,84TL

          

         Sağlık Uygulama Tebliğinde konuyla ilgili olarak yer alan hükümler aşağıda yer almaktadır.
          2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları
 (9) ….. Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları, genel anestezi altında yapılması 

gerekli görülen tetkik, tahlil ve tedavileri bünyelerinde veya başka bir resmi sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile 

sağlayabilirler. Bu hizmetleri sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı 

yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma faturalandırılır ve SUT hükümleri doğrultusunda 

karşılanır. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin sözleşmeleri Kuruma teslim edeceklerdir.

 SUT eki EK-2/Ç-1 Diş Tedavilerine İlişkin Açıklamalar listesi

          MADDE 4. EK-2/Ç Listesinde yer alan işlemlerin genel anestezi ile yapılması durumunda işlem ücretinin % 30’u anestezi ücreti 
olarak alınır.
          MADDE 5. SUT eki EK-2/Ç Listesinde bulunmayan işlemler için SUT eki EK-2/B Listesi veya EK-2/C Listesindeki işlem kodları 
kullanılır.
          2.4.1.B-1 Diş Tedavileri Uygulama Esasları 
          (3) Başta zihinsel engelli olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan engelli kişilerin diş tedavileri, sınırlı 
uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi veya sedo-analjezi altında müdahale gerekmesi durumunda genel 
anestezi veya sedo-analjezi bedelinin ödenebilmesi için; tedavinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda 
genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale 
birimi olan ADSM, tıp merkezleri ve hastanelerin ameliyathane ve genel anestezi ünitelerinde yapıldığının belgelendirilmesi 
gerekmektedir.
        

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. 
Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
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