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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-809.99
Konu : Kemoterapi İlaçlarının

Faturalandırılması Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 28/03/2019 tarihli ve 37106781-4877396 sayılı yazı.

Bilindiği üzere 05/08/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğin” 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan “Kemoterapi ünitesi olan sağlık
tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarı fatura edilecektir.”
ifadesi Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16/10/2018 tarihli ve 2018/6934 K. sayılı kararı ile
iptal edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 08/01/2019 tarihli duyurusunda Sağlık Uygulama
Tebliğine ilişkin işlemlerin 09/01/2019 tarihinden itibaren “İptal Kararı” doğrultusunda
uygulanacağı belirtilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde, iptal kararı öncesinde uygulanan
kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktarının fatura edilmesine ilişkin uygulama
sayesinde etkin bir stok yönetimi ve tüketim kontrolü yapılarak uygulama birliği sağlanmıştır.
İptal kararı sonrasında, kutu bazlı faturalandırmaya geçilecek olmasının sağlık tesislerinde
kemoterapi ilaçlarının tüketiminin artışına, kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinde doz
bölünmesi ile bir ilacın birden fazla hasta için hazırlanmasına imkan sağlanmamasına
dolayısıyla zayi ilaç miktarının artmasına ve stok kontrolünde aksaklıklara neden olabileceği
öngörülmekte olduğundan iptal kararı öncesi yürütülen uygulamaya devam edilmesi
konusunda bir engel bulunup bulunmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşlerine sunulmuş
olup, Kurumun cevabi ilgi yazısında bahsi geçen uygulamaya devam edilmesinde bir engel
bulunmadığı ifade edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
yalın bir stok yönetiminin sağlanması, kayıp ve kaçağın engellenmesi ve israfın önlenmesi
amacıyla kemoterapi ilaç hazırlama ve/veya uygulama işlemlerinin gerçekleştirildiği kamu
hastanelerinde “kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktarı kadarının fatura
edilmesi”ne ilişkin uygulamaya devam edilmesi yönünde kararı alınmıştır. Bu uygulamanın
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İl Sağlık Müdürlüğünüze bağlı kamu hastanelerine duyurulması ve konuya ilişkin iş ve
işlemlerin bu karar doğrultusunda tahsis edilmesinin sağlanması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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