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Sayı   : 39.K.01/
Konu : "Eligard" adlı ilaçta alınan ilaç fiyat farkı hk.

 Ankara,

ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİC.VE SAN. A.Ş.
TEKSTİLKENT KOZA PLAZA A BLOK NO:16/60 34235 ESENLER/İSTANBUL

      Birliğimize yapılan şikayetler doğrultusunda  "Eligard Enj. Çöz. İçin S.C. Toz İçeren 
Şırınga ve Çöz. İç.Şır  22.5 mg ve Eligard Enj. Çöz. İçin S.C. Toz İçeren Şırınga ve Çöz. İç.Şır. 
7.5 mg " adlı ilaçlarda firmanız çalışanları tarafından doktorlara ilaç farkının eczacılar 
tarafından alınmayacağı, eczacılara almaması gerektiği, almaları halinde hastaların fiyat farkı  
almayan eczanelere yönlendirileceği bilgisi alınmıştır.

    Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasından imzalanan 2012 Yılı SGK 
Protokolünün 5.3.6 maddesi; Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak 
üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil 
etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak 
eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) 
ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası 
tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk 
Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde 
Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti 
onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi 
durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile 
Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması 
halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik 
muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart 
tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz. 
Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane 
tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır. şeklinde 
düzenlenmiş olup,

      Anılan maddede belirtilen "…Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması 
nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu 
madde hükmü uygulanır" kapsamında, eczane tarafından eşdeğer ilaç uygulaması ile oluşan fiyat 
farklarının tahsil etmeleri gerektiği, tahsil edilmediğinin tespiti durumlarında da uygulanacak 
cezai hükümler belirtilmiştir.

      6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun' un  24. maddesinde yer alan;
    "Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa 

olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya 
gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, 
reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu 
fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha 
önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır." amir hükmüne açıkça aykırı olup, ne amaçla 
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olursa olsun bu ve benzeri şekilde eczane yönlendirmelerinin yapılması ve kabul edilmesi 
mümkün değildir.

    Bu sebeple  ilaçtan kaynaklı oluşan fiyat farklarının firmanız tarafından alınmaması 
yönündeki yönlendirmeleri, SGK Protokolü ve 6197 sayılı yasa hükümleri ile ters düşmektedir.

      Söz konusu ilaçlarda çıkacak fiyat farkının, eczacılarımızın almak zorunda olduğunu, 
eczacılarımızın ve hastaların mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara son verilmesi 
gerektiğini aksi takdirde konunun T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirileceği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter
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