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21 N�san 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31816

TEBLİĞ

Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 

MADDE 1- 24/3/2013 tar�hl� ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenl�k Kurumu Sağlık
Uygulama Tebl�ğ�n�n 4.2.1.C-1 numaralı maddes�nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.

a) Madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “Romato�d artr�tl� er�şk�n hastalarda;” �bares�nden sonra
gelmek üzere “ant�-TNF �laçlar,” �bares� �le aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“1) İnfl�ks�mab etk�n maddel� �laca, yukarıda bel�rt�len koşullarda ve sürelerde d�ğer ant�-TNF �laçlardan en az
b�r�n� kullanmış ve cevap alınamamış hastalarda, bu durumun bel�rt�ld�ğ� 3 ay sürel� sağlık kurulu raporu �le başlanır.
İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlend�rmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması hal�nde, bu
durumun yen� düzenlenecek 3 ay sürel� sağlık kurulu raporunda bel�rt�lmes� koşulu �le 3 ay daha tedav�ye devam
ed�l�r. Bu rapor süres� sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması hal�nde bu durumun yen�
düzenlenecek 6 ay sürel� sağlık kurulu raporunda bel�rt�lmes� koşulu �le hastaların tedav�s�ne devam ed�leb�l�r.
Tedav�n�n devamında DAS 28 kr�ter�ne 6 ayda b�r bakılır, başlangıç ve yen� DAS 28 skorları her sağlık kurulu
raporunda bel�rt�l�r. Tedav�ye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla
düşme olmaması hal�nde tedav� sonlandırılır. Bu hastaların ayrıca d�rençl� gastro�ntest�nal tutulumunun veya Beden
K�tle İndeks�n�n 35 ve üzer�nde olduğunun raporda bel�rt�lmes� hal�nde �nfl�ks�mab kullanımı �ç�n daha önceden d�ğer
ant�-TNF �laçlardan en az b�r�n� kullanmış ve cevap alınamamış olma kr�ter� aranmayacaktır.”

b) Madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarına aşağıdak� cümle �le bent eklenm�şt�r.
“İlacın etk�nl�ğ�, �laca başlandıktan 3 ay sonra değerlend�r�l�r. Yeterl� cevap alınamamışsa (BASDAİ’de 2 b�r�mden
daha az düzelme olması), �laca devam ed�lmes� durumunda �laç bedel� ödenmez. Tedav�ye cevap alınmış ve �laca
devam ed�lecek �se bu durum 6 ay sürel� yen� düzenlenecek sağlık kurulu raporunda bel�rt�l�r.”

“a) İnfl�ks�mab etk�n maddel� �laca yukarıda bel�rt�len koşullarda ve sürelerde d�ğer ant�-TNF �laçlardan en az
b�r�n� kullanmış ve cevap alınamamış hastalarda, bu durumun 3 ay sürel� sağlık kurulu raporunda bel�rt�lmes� koşulu
�le başlanır. İlacın etk�nl�ğ�, �laca başlandıktan 3 ay sonra değerlend�r�l�r. Yeterl� cevap alınamamışsa (BASDAİ’de 2
b�r�mden daha az düzelme olması), �laca devam ed�lmes� durumunda �laç bedel� ödenmez. Tedav�ye cevap alınmış ve
�laca devam ed�lecek �se bu durum 6 ay sürel� yen� düzenlenecek sağlık kurulu raporunda bel�rt�l�r. Bu hastaların
ayrıca d�rençl� gastro�ntest�nal tutulumunun veya Beden K�tle İndeks�n�n 35 ve üzer�nde olduğunun raporda
bel�rt�lmes� hal�nde �nfl�ks�mab kullanımı �ç�n daha önceden d�ğer ant�-TNF �laçlardan en az b�r�n� kullanmış ve cevap
alınamamış olma kr�ter� aranmayacaktır.”

c) Madden�n dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Madden�n beş�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“a) İnfl�ks�mab etk�n maddel� �laca yukarıda bel�rt�len koşullarda ve sürelerde d�ğer ant�-TNF �laçlardan en az

b�r�n� kullanmış ve cevap alınamamış hastalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda bel�rt�lmes� koşulu �le başlanır.
İlacın etk�nl�ğ�, �laca başlandıktan 3 ay sonra değerlend�r�l�r. Yeterl� cevap alınamamış olması hal�nde (psör�yat�k artr�t
yanıt kr�terler�ne (PSARC) göre yanıt alınamaması) tedav� sonlandırılır. Tedav�ye cevap alınmış ve �laca devam
ed�lecek �se bu durum 6 ay sürel� yen� düzenlenecek sağlık kurulu raporunda bel�rt�l�r. Bu hastaların ayrıca d�rençl�
gastro�ntest�nal tutulumunun veya Beden K�tle İndeks�n�n 35 ve üzer�nde olduğunun raporda bel�rt�lmes� hal�nde
�nfl�ks�mab kullanımı �ç�n daha önceden d�ğer ant�-TNF �laçlardan en az b�r�n� kullanmış ve cevap alınamamış olma
kr�ter� aranmayacaktır.”

d) Madden�n altıncı fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“B�yoloj�k ajanlardan R�tuks�mab �ç�n 12 ay, d�ğer etk�n maddeler �ç�n 6 ay ve daha uzun süre ara veren hastalarda
yen�den başlangıç kr�terler� aranır.”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n 4.2.10.A numaralı maddes�nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.10.A-3 numaralı alt maddes�n�n başlığı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“4.2.10.A-4 - Rapor ve reçeteleme koşulları”
b) 4.2.10.A-2 numaralı alt maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� alt madde eklenm�şt�r.
“4.2.10.A-3 - T�p I Gaucher olan yet�şk�n hastalarda El�glustat tedav�s�ne başlama ve sonlandırma

kr�terler�
(1) El�glustat tedav�s�;
a) Hastanın hemoglob�n değer�n�n er�şk�nler �ç�n 10 g/dl’n�n altında olması,
b) Kan trombos�t sayısının 100.000/mm³’ün altında olması,
c) Karac�ğer hacm�n�n herhang� b�r görüntüleme yöntem� �le en az 1,25 kat artmış olduğunun tesp�t ed�lmes�,
ç) Dalak hacm�n�n herhang� b�r görüntüleme yöntem� �le en az 5 kat artmış olduğunun tesp�t ed�lmes�,



21.04.2022 09:33 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/04/20220421-16.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/04/20220421-16.htm 2/5

d) DEXA �le kem�k m�neral dans�te Z skorunun hastanın yaş grubuna göre -1,5’�n altında olması,
e) Düz kem�k graf�s�nde avasküler nekroz alanlarının olması,
kr�terler�nden en az b�r�n�n varlığında hastaya el�glustat başlanır.
(2) Öner�len doz oral yolla ver�lmek üzere, CYP2D6’nın orta metabol�zörler� (OM’ler) ve hızlı metabol�zörler�

(HM’ler) �ç�n günde �k� kez 84 mg el�glustattır. CYP2D6’nın yavaş metabol�zörler� (YM’ler) �ç�n tavs�ye ed�len doz
günde b�r kez 84 mg el�glustattır. Hastanın raporunda CYP2D6 değer�n�n bel�rt�lmes� gerekmekted�r.

(3) Yukarıda sıralanan hükümler doğrultusunda, el�glustat tedav�s� uygulanan hastalarda b�r�nc� yılın sonunda
yapılan değerlend�rmede hastanın tedav�ye başlamasına esas olan kr�ter/kr�terlerde düzelme göstermeyen hastalarda
tedav� kes�l�r.

(4) Tedav�de düzelme sağlanan ve �lacın kullanımına devam ed�lmes�ne karar ver�len hastalarda; düzenlenecek
yen� raporlarda, yukarıda yer alan başlangıç kr�ter/kr�terler�n�n herhang� b�r�nde düzelme olduğunun bel�rt�lmes�
koşuluyla tedav�ye devam ed�leb�l�r. Tedav�ye b�r yıl veya daha uzun süreyle ara ver�lmes� durumunda �laca tekrar
başlamak �ç�n başlangıç kr�terler� aranır. B�r yıldan kısa süreyle tedav�ye ara ver�lmes� durumunda başlangıç kr�terler�
aranmaksızın tedav�ye devam ed�leb�l�r.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 4.2.14.C numaralı maddes�n�n üçüncü fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“jjj) Gemtuzumab ozogam�s�n; 15 yaş ve üzer�nde daha önce tedav� ed�lmem�ş, de novo CD33 poz�t�f, düşük

(akut promyelos�t�k lösem� har�ç) ve orta s�togenet�k ve moleküler r�sk grubunda olduğu göster�lm�ş akut myelo�d
lösem� (AML) olgularında daunorub�s�n (DNR) ve s�tarab�n (AraC) tedav�s� �le komb�ne olarak hematoloj� uzman
hek�m�n�n yer aldığı 6 ay sürel� sağlık kurulu raporuna �st�naden hematoloj� uzman hek�mler�nce reçetelenmes� hal�nde
Kurumca bedeller� karşılanır.”

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n 4.2.15 numaralı maddes�nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.
a) Madden�n başlığında yer alan “ap�ksaban,” �bares�nden sonra gelmek üzere “edoksaban,” �bares�

eklenm�şt�r.
b) Maddeye aşağıdak� alt madde eklenm�şt�r.
“4.2.15.G- Klop�dogrel, s�lostazol, �vabrad�n, prasugrel, dab�gatran, r�varoksaban, ap�ksaban, edoksaban veya

t�kagrelor etk�n maddel� �laçların komb�ne olarak kullanılması hal�nde Kurumca bedeller� karşılanmaz.”
MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n 4.2.24 numaralı maddes�nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.24.A numaralı alt maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend�nde yer alan “H�pereoz�nof�l�k” �bares�

“Eoz�nof�l�k” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
b) 4.2.24.A numaralı alt maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“1) 6 yaş ve üzer� çocuklar �le adölesanlar ve yet�şk�nlerde,”
c) 4.2.24.A numaralı alt maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend�n�n (3) numaralı alt bend�nde yer alan

“budeson�d veya eşdeğer�” �bares�nden sonra gelmek üzere “, 6-11 yaş �ç�n >400 mcg/gün budeson�d veya eşdeğer�”
�bares� eklenm�şt�r.

ç) 4.2.24.A numaralı alt maddes�n�n üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentler�nde yer alan “basamak” �bareler�nden
sonra gelmek üzere “resm�” �bareler� eklenm�şt�r.

d) 4.2.24.B numaralı alt maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “gl�kop�ronyum,” �bares�nden sonra gelmek
üzere “�ndakaterol+gl�kop�ronyum,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 6- Aynı Tebl�ğ�n 4.4.1 numaralı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“4.4.1 - Uygulanacak �nd�r�m oranları
(1) Depocuya satış f�yatı 11,34 (on b�r v�rgül otuz dört) TL ve altında olan �laçlar �ç�n kamu kurum �skontosu

uygulanmaz (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
(2) Depocuya satış f�yatı 11,35 (on b�r v�rgül otuz beş) TL’n�n (dah�l) üzer�nde olan �laçlara kamu kurum

�skontosu olarak %10 veya %11 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
(3) Aşağıdak� fıkralarda konu ed�len kamu kurum �skontoları ve �lave �skonto uygulamalarında �laçların,

referans, eşdeğer, f�yat korumalı g�b� durumlarının bel�rlenmes�nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan
düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşab�lecek durum değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n �skonto uygulamaları Kurum tarafından
değerlend�r�l�r. Ancak, SUT ek� EK-4/A l�stes�nde bulunmaktayken Sağlık Bakanlığı Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz
Kurumu Detaylı İlaç F�yat L�stes�nde yayımlanan; referans ürün, eşdeğer ürün, f�yat korumalı ürün statüler�nde oluşan
değ�ş�kl�kler neden�yle kamu f�yatında artışa yol açab�lecek her türlü değ�ş�kl�k �ç�n �nd�r�m oranlarına �l�şk�n
güncelleme talepler� �lg�l� kom�syon mar�fet�yle Kurum tarafından değerlend�r�l�r.

(4) F�yat korumalı ürünlerden;
a) Depocuya satış f�yatı 11,35 (on b�r v�rgül otuz beş) TL (dah�l) �le 21,71 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş b�r) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %0 �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
b) Depocuya satış f�yatı 21,72 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş �k�) TL (dah�l) �le 32,70 (otuz �k� v�rgül yetm�ş) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %10 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
c) Depocuya satış f�yatı 32,71 (otuz �k� v�rgül yetm�ş b�r) TL ve üzer�nde olan, referansı olan ve referansı

olmayıp mal�yet kartına göre f�yat alan �laçlara; %28 �skonto (baz �skonto %11+%17 �lave �skonto) uygulanır (özel
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�skontolar saklı kalmak kaydıyla).
ç) Depocuya satış f�yatı 32,71 (otuz �k� v�rgül yetm�ş b�r) TL ve üzer�nde olan, referansı olmayan �laçlara; %40

�skonto (baz �skonto %11+%29 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
(5) Eşdeğer� olmayan referans �laçlardan;
a) Depocuya satış f�yatı 11,35 (on b�r v�rgül otuz beş) TL (dah�l) �le 21,71 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş b�r) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %10 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
b) Depocuya satış f�yatı 21,72 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş �k�) TL (dah�l) 32,70 (otuz �k� v�rgül yetm�ş) TL (dah�l)

arasında olan �laçlara; %31 (baz �skonto %11+%20 �lave �skonto) �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak
kaydıyla).

c) Depocuya satış f�yatı 32,71 (otuz �k� v�rgül yetm�ş b�r) TL ve üzer�nde olan �laçlara; %41 �skonto (baz
�skonto %11+%30 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).

(6) Eşdeğer� olan referans �laçlar �le eşdeğer �laçlardan;
a) Depocuya satış f�yatı 11,35 (on b�r v�rgül otuz beş) TL (dah�l) �le 21,71 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş b�r) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %10 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
b) Depocuya satış f�yatı 21,72 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş �k�) TL (dah�l) �le 32,70 (otuz �k� v�rgül yetm�ş) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %18 �skonto (baz �skonto %11+%7 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı
kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış f�yatı 32,71 (otuz �k� v�rgül yetm�ş b�r) TL ve üzer�nde olan �laçlara; %28 �skonto (baz
�skonto %11+%17 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).

(7) Depocuya satış f�yatı 11,35 (on b�r v�rgül otuz beş) TL ve üzer�nde olan kan ürünler�, tıbb� mamalar ve
radyofarmasöt�k ürünlere; %11 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).

(8) Enteral beslenme ürünler�nden;
a) Depocuya satış f�yatı 11,34 (on b�r v�rgül otuz dört) TL ve altında olan �laçlar �ç�n kamu kurum �skontosu

uygulanmaz (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
b) Depocuya satış f�yatı 11,35 (on b�r v�rgül otuz beş) TL (dah�l) �le 21,71 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş b�r) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %11 baz �skonto uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).
c) Depocuya satış f�yatı 21,72 (y�rm� b�r v�rgül yetm�ş �k�) TL (dah�l) �le 32,70 (otuz �k� v�rgül yetm�ş) TL

(dah�l) arasında olan �laçlara; %31 �skonto (baz �skonto %11+%20 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı
kalmak kaydıyla).  

ç) Depocuya satış f�yatı 32,71 (otuz �k� v�rgül yetm�ş b�r) TL ve üzer�nde olan �laçlara; %41 �skonto (baz
�skonto %11+%30 �lave �skonto) uygulanır (özel �skontolar saklı kalmak kaydıyla).

(9) P�yasaya ver�lecek, mevcut EK-4/A L�stes�nde bulunmayan yen� moleküller �le tedav�ye yen�l�k get�recek
ürünler�n EK-4/A L�stes�ne kabulü hal�nde, bu ürünler l�steye g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 1 yıl süre �le �lave �skontolardan
muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3- Yurt dışından �laç get�r�lmes�” başlıklı maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası kapsamında
Kurumca ödemes� yapılan �laçlar �ç�n EK-4/A L�stes�ne g�r�ş taleb� tar�h�nden �t�baren başlar. Molekülün �lave
�skontodan muaf�yet� açısından 1 yıllık süres�, tüm farmasöt�k formları �ç�n l�steye �lk g�ren forma uygulanan süre
b�t�m�nde sona erer.

(10) EK-4/A L�stes�nde yer alıp, Sağlık H�zmetler� F�yatlandırma Kom�syonu tarafından Kamu Kurum
�skontosu ayrıca bel�rlenen �laçlar �ç�n bu madden�n (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

(11) Ayakta veya yatarak tanı ve tedav� h�zmet� sunan sözleşmel�/protokollü sağlık h�zmet� sunucuları, ayakta
veya yatarak tedav�lerde kullandıkları ve kend� eczaneler�nden tem�n ett�kler� �laçlara da Kurum eşdeğer �laç
uygulaması �le bel�rlenen azam� b�r�m bedel esas alınmak suret�yle yukarıda bel�rt�len esaslara göre kamu kurum
�skontosu �le %3,5 oranında eczacı �nd�r�m� uygulayarak fatura edeceklerd�r. Ayakta veya yatarak tanı ve tedav�
h�zmet� sunan sözleşmel�/protokollü sağlık h�zmet� sunucularının �laç satın alma bedel� �le eşdeğer �laçların Kurumca
ödenen azam� f�yatları arasında fark oluşması hal�nde fark ücret� k�ş�lerden talep ed�lemez. Serbest eczane satışı
olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu f�yatlı �laçlar” şekl�nde tanımlanan ürünlere, depocu satış f�yatı
üzer�nden EK-4/A L�stes�nde göster�len �nd�r�m oranları (özel �skontolar dah�l) uygulanır, ayrıca eczacı �nd�r�m�
uygulanmaz.

(12) Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış f�yatı ver�len ürünlere, perakende satış f�yatı üzer�nden EK-
4/A L�stes�nde göster�len �nd�r�m oranları (özel �skontolar dah�l) uygulanmak suret�yle, �laçların �nd�r�ml� bedel�
(kamu f�yatı) bulunur. Ayrıca tüm �laçlara �nd�r�ml� bedel üzer�nden eczacı �nd�r�m� yapılır.”

MADDE 7- Aynı Tebl�ğ ek� “H�zmet Başı İşlem Puan L�stes� (Ek-2/B)” nde yer alan “510021” SUT kodlu
�şlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebl�ğ ek� “Tanıya Dayalı İşlem Puan L�stes� (Ek-2/C)” nde yer alan “P551990”, “P551991”
ve “P551992” SUT kodlu �şlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Tebl�ğ ek�;
a) “Bedel� Ödenecek İlaçlar L�stes� (EK-4/A)” Ek-1’dek� şek�lde,
b) “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabol�k Hastalıklar, K�st�k F�broz�s ve İnek Sütü Alerj�s�) D�yet Ürünler� �le

Tıbb� Mamalar L�stes� (EK-4/B)” Ek-2’dek� şek�lde,
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değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 10- Aynı Tebl�ğ ek� “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar L�stes� (EK-4/D)” n�n “15.4.1” numaralı

maddes�ne aşağıdak� alt madde eklenm�şt�r.
“15.4.1.19. Beta�n anh�droz *”
MADDE 11- Aynı Tebl�ğ ek� “S�stem�k Ant�m�krob�k ve D�ğer İlaçların Reçeteleme Kuralları L�stes� (EK-

4/E)” nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.
a) L�stede yer alan “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlığı altındak� “B) D�ğer Ant�v�raller” başlıklı maddes�ne

aşağıdak� satır eklenm�şt�r.

b) L�sten�n “13-DİĞERLERİ” başlığı altındak� “25” numaralı maddes�nde yer alan “kadın hastalıkları ve
doğum” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya �ç hastalıkları” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 12- Aynı Tebl�ğ ek� “Ayakta Tedav�de Sağlık Raporu (Uzman Hek�m Raporu/Sağlık Kurulu Raporu)
�le Ver�leb�lecek İlaçlar L�stes� (EK-4/F)” nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.

a) L�sten�n “59” numaralı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“59. İdebenon; Fr�dre�ch Ataks�s� veya serebral ataks� end�kasyonunda nöroloj� uzman hek�m� raporuna

�st�naden nöroloj� uzman hek�mler�nce reçete ed�lmes� hal�nde Kurumca bedel� karşılanır. (Demans ve Alzhe�mer
end�kasyonunda Kurumca bedel� karşılanmaz.)”

b) L�sten�n “78” numaralı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“78. İntratekal baklofen ve test dozu; oral baklofen veya d�ğer oral ant�spast�k ajanların etk�l� oral dozları

uygulandığında yanıt vermeyen ve/veya etk�l� oral dozlarda kabul ed�lemez yan etk�ler yaşayan sp�nal veya serebral
or�j�nl� ş�ddetl� kron�k spast�s�te olan 4 yaş üzer�, düşük doz baklofen ampul (0.05mg/ml) �ntratekal test dozu
uygulamasına poz�t�f yanıt verm�ş hastalarda �ntratekal �nfüzyon tedav�s�ne başlanır. Üçüncü basamak resm� sağlık
h�zmet sunucularında, bey�n cerrah�, nöroloj� ve f�z�k tedav� ve rehab�l�tasyon uzman hek�mler�n�n en az üçünün yer
aldığı sağlık kurulu raporuna �st�naden bey�n cerrah�, nöroloj� veya f�z�k tedav� ve rehab�l�tasyon uzman hek�mler�nce
reçete ed�lmes� hal�nde bedeller� Kurumca karşılanır.”

c) L�steye aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“85. Beta�n anh�droz; s�stat�on beta-sentaz (CBS) eks�kl�ğ�, 5,10-met�len-tetrah�drofolat redüktaz (MTHFR)

eks�kl�ğ� veya kobalam�n kofaktör metabol�zması (cbl) bozukluğu �le ortaya çıkan homos�st�nür�n�n tedav�s�nde, çocuk
metabol�zma veya çocuk endokr�n ve metabol�zma uzman hek�mler� tarafından düzenlenen 6 ay sürel� uzman hek�m
raporuna dayanılarak çocuk metabol�zma veya çocuk endokr�n ve metabol�zma uzman hek�mler�nce reçete ed�lmes�
hal�nde bedeller� Kurumca karşılanır.”

MADDE 13- Aynı Tebl�ğ ek� “Sadece Yatarak Tedav�lerde Kullanımı Hal�nde Bedeller� Ödenecek İlaçlar
L�stes� (EK-4/G)” nde aşağıdak� düzenlemeler yapılmıştır.

a) L�sten�n “50” numaralı maddes� �le “50.1” ve “50.2” numaralı alt maddeler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“50. Adenoz�n 6 mg/2 ml ve 10mg/2 ml: Yalnızca supraventr�küler taş�kard�s� olan hastaların tanı ve
tedav�s�nde; kard�yoloj� veya ac�l hek�mler�nce bu durumun reçete veya tabelada bel�rt�lmes� koşulu �le
kullanılab�lecekt�r.

50.1. Adenoz�n 50 mg/10 ml: Yalnızca;
a) Supraventr�küler taş�kard�s� olan hastaların tanı ve tedav�s�nde,
b) M�yokard�yal radyo�zotop taraması (talyum ya da teknesyum), b�lg�sayarlı tomograf�/manyet�k rezonans

görüntüleme ya da ekokard�yograf� �le b�rl�kte kalp �skem�s�n�n farmakoloj�k olarak provokasyonunda bu durumun
reçete veya tabelada bel�rt�lmes� koşuluyla kard�yoloj�, radyoloj� veya nükleer tıp uzman hek�mler�nce test başına en
fazla 2 flakon kullanılab�lecekt�r.

50.2. Adenoz�n 250 mg/50 ml: Yalnızca m�yokard�yal radyo�zotop taraması (talyum ya da teknesyum)
b�lg�sayarlı tomograf�/manyet�k rezonans görüntüleme ya da ekokard�yograf� �le b�rl�kte kalp �skem�s�n�n farmakoloj�k
olarak provokasyonunda bu durumun reçete veya tabelada bel�rt�lmes� koşuluyla; kard�yoloj�, radyoloj� veya nükleer
tıp uzman hek�mler�nce test başına en fazla 1 flakon kullanılab�lecekt�r.”

b)  L�steye aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“80. Foskarnet (EK:4/E L�stes�nde yer alan koşullarda)”
MADDE 14- Bu Tebl�ğ�n;
a) 6 ncı maddes� 19/2/2022 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
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b) 1 �lâ 5 �nc�, 10 �lâ 13 üncü maddeler� yayımı tar�h�nden 5 �ş günü sonra,
c) 9 uncu maddes�nde düzenlenen ekl� l�stelerde; l�steye g�r�ş tar�h�, akt�flenme tar�h� veya pas�flenme tar�h�

bulunan �laçlar bel�rt�len tar�hlerde, l�steye g�r�ş tar�h�, akt�flenme tar�h� veya pas�flenme tar�h� bulunmayan �laçlar
yayımları tar�hler�nde, l�steye g�r�ş tar�h�nde (*) �şaret� bulunan �laçlar �se yayımı tar�h�nden 5 �ş günü sonra,

ç) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 15- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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