
EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA TANILI HASTALARIN YARA BAKIM HİZMETLERİ 

Yayınlanma Tarihi:21.07.2015 Güncellenme Tarihi: 15.06.2021

Yara Bakım Hizmetleri için Hastalar Sağlık Tesisine Müracaat Eder.

Yatan Hasta
Günübirlik tedaviler dahil yatan hastaların tıbbi 

malzemeleri, sağlık kurulu raporuna istinaden ihtiyacı 
karşılayacak şekilde ve uygun miktarda ilgili klinik 

tarafından satın alma biriminden talep edilecektir. Talep 
doğrultusunda satın alma birimi, gerekli alımı yapacaktır.

Tahsilat Kaydı
Global Bütçeden ödeme yapıldığında tahsilat kaydı yapılır.

102- Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı…………....BORÇ
         120.05.01.01- SGK Yatan

                (Medula Sistemine Giriş Yapılan)….ALACAK    

Tahsilat Kaydı
Global Bütçeden ödeme yapıldığında tahsilat kaydı yapılır.

102- Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı…………....BORÇ
            120.05.01.02- SGK Ayaktan 
                                (Medula Sistemine Giriş Yapılan)…ALACAK   

Tıbbi Malzeme gideri SUT’ta öngörülen işlem bedelinden daha 
yüksek tutabileceğinden sağlık tesislerince bu hastalar için yapılan 

aylık tıbbi malzeme giderlerinin KDV dahil olarak aşağıdaki gibi 
muhasebeleştirilmesi halinde aradaki fark Kurum ödenek 

planlamalarında dikkate alınır. Hastaya reçete edilmesi halinde 
SGK’ca mahsup edilen tutar sağlık tesisinin alacağından düşülür ve 
ödenek planlamalarında dikkate alınmaz. Bu nedenle malzemenin 

zamanında temin edilmesine dikkat edilmelidir.                           

Tahakkuk Kaydı
994.11-Epidermolysis Bullosa Hast. İçin Kull. Tıbbi Malz.                

                Gid…...BORÇ
         995.11-Epidermolysis Bullosa Hast.İçin Kull. Tıbbi Malz.     

                                                  Gid....ALACAK  

HASTA BAŞVURUSU VE RAPORUN YAZILMASI

SUT’un 2.4.4.N maddesi «(1) Epidermolizis bülloza tanılı hastalara yara bakım hizmetlerinin ödenebilmesi için üçüncü basamak sağlık hizmeti 
sunucuları tarafından, deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimi ile genel cerrahi veya ço cuk 
cerrahisi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.  Sağlık kurulu raporu 1 (bir) yıl geçerlidir. Bu hastaların 

tedavisi, yatan hastalar için Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucuları ve üniversite hastaneleri tarafından sağlanacaktır. Epidermolizis 
bülloza hastalarının ayakta tedavisi ise sadece Evde Sağlık Hizmeti Birimlerince faturalandırılabilir. Epidermolizis bülloza tanılı hastaların yatarak 

veya ayakta tedavileri kapsamındaki yara bakım hizmetleri SUT EK-2/B Listesinde yer alan “530533” kodlu “Epidermolizis bülloza hastalığında yara 
bakım hizmetleri” işlemi üzerinden faturalandırılır. Bu grup hastalara yara bakım hizmetlerinde kullanılan malzemeler işlem puanına dahil olup 

sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılmaz ve şahıs ödemesi kapsamında da herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu ka psamda tedavi 
gören hastalara kullanılan malzemelerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilmeyerek hastaya reçete karşılığı dışar ıdan temin ettirilmesi 

durumunda fatura tutarı ilgili hastaya ödenerek sağlık hizmeti sunucusuna yapılacak ödemeden düşülür.»

Ayaktan Tedavi ve Evde Bakım
Ayakta hastalara evde bakım hizmetleri kapsamında 

hizmet sunulacaktır. Hastanın yara bakım hizmet süreçleri, 
evde bakım birimlerince takip edilecektir. Sağlık raporuna 
uygun ürünlerin alımı için ihtiyacı karşılayacak şekilde ve 
uygun miktarda evde bakım birimi tarafından satın alma 

biriminden malzeme talebinde bulunulacaktır. Talep 
doğrultusunda satın alma birimi gerekli alımı yapacaktır. 

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

Tahakkuk kaydı 
120.05.01.02- SGK Ayaktan (Medula Sistemine Giriş  

           Yapılan)…BORÇ        
                        600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabı…… ALACAK

Tahakkuk kaydı 
120.05.01.01- SGK Yatan 
              (Medula Sistemine Giriş Yapılan)……. BORÇ      

        600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabı……………ALACAK
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