Tanımlama :SHS lerde Yatan Hasta Kullanıma Verilecek
Plazma Ürünleri Algoritması

Yatan Hasta İhtiyaç
Planlama ve Sipariş

Süreç Adı-No.: SYB 4.1

Yetkilendirme
* Yatan hastalarda kullanılacak olan
Plazma Ürünlerinde sağlık tesisleri
yatan hasta eczaneleri yetkilendirilir.

Hazırlayan: Tedarik Planlama Birimi
Onaylayan: KHGM Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik
Daire Başkanlığı, SGK GSS İlaç Daire Başkanlığı

Versiyon no: 1.0

İhtiyaç Talep Bildirimi

SGK Talep Değerlendirme

* Sağlık tesisleri tarafından TPP «SGK Yatan Hasta Plazma Ürünleri
İhtiyaç Talep Bildirim İşlemleri Modülüne» yatan hasta tedavilerinde
gerekli olan ihtiyaç talepleri üçer aylık dönemlerde girilir.
* İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık tesislerine ait ihtiyaç talepleri en
fazla 3 aylık tahmini tüketim miktarları incelenerek değerlendirilir.
* İl Sağlık Müdürlüklerince değerlendirilip onaylanan sağlık tesisi ihtiyaç
talepleri KHGM Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire
Başkanlığı tarafından SGK ya bildirilir.

*Sağlık tesislerinden gelen ve KHGM
tarafından iletilen talepler SGK tarafından
tedarikçi firmaya bildirilir.
*Talep edilen ihtiyaç planlarına göre ürünlerin
teslimatı firma tarafından sağlanır.

Stok Yönetimi

Teslim Alma, Giriş, Çıkış ve Devir İşlemleri
* Yüklenici Firma; Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) SGK Plazma Ürünleri Tedarikçi ve Lojistik İşlemleri modülünde karşılanan sipariş
miktarını girer. Yüklenici firma teslim edeceği ürünlerin «Teslim ve Kabul Tutanağı»na teslim alınan ilaç miktarını, sevk irsaliyesi numarasını, PTS
numaralarını girer ve üçer nüsha çıktı alınır. Ayrıca ilgili modüle firma tarafından teslim edilen PTS-İTS Detay Xls dosyası kontrol edilerek yüklenir.
* Sağlık tesisi sorumlu eczacısı veya görevlendirdiği eczacı tarafından ürünler SGK tarafından belirtilen hususlara uygun olarak, miadı en az
talep edilen tüketim miktarı seviyesi olan 3 aylık süre olacak şekilde, firma tarafından iletilen sevk irsaliyesi ve «Teslim ve Kabul Tutanağı» ile
teslim alınır. Kontrol edilerek imzalandıktan sonra tutanağın iki nüshası firmaya verilir, bir nüshası sağlık tesisinde kalır ve bu imzalı tutanak tekrar
SGK Plazma Ürünleri Yatan Hasta Teslim ve Kabul İşlemleri modülüne yüklenir.
* İrsaliyede yer alan, teslim alınan ürünlerin karekod bildirimi PTS kabulü, İTS üzerinden yapılır.
* Teslim alınan ürünlere ait sevk irsaliyesinde yer alan miktar bilgisi MKYS ye «SGK Tarafından Tedarik Edilen Ürün» giriş türü ve «SGK
Bütçe» türü ile giriş yapılır. SGK stok takibini MKYS üzerinden miktarsal bazlı takip edecek olup, bu ürünlerin fiyat alanına 0 TL (sıfır) bedel
girilecektir.
* Protokol kapsamında yer alan ürünler için sağlık tesisi veya İl Sağlık Müdürlüğü tedarikçi firmaya ödeme yapmayacaktır. Ödeme işlemleri SGK
tarafından gerçekleştirilecektir.
* SGK Bütçe türü ile giriş yapılan ürünlere ait giriş, çıkış ve devir Taşınır İşlem Fişlerinin (TİF) herhangi bir saymanlığa bildirimi yapılmayacak,
Genel Bütçe ve Döner Sermaye yıl sonu hesaplarına yansımayacaktır.
* Sağlık tesisinde yatan hastalarda kullanılan plazma ürünlerinin yatan hasta tüketimi bildirimi, HBYS-MKYS entegrasyonu ile SGK Bütçe türü ile

Faturalandırma
İşlemleri

E-order Karşılama
İşlemleri

veri gönderimi sağlanır.

Servis Eczanesi İşlemleri

* Yatan hasta (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık
sigortasından yararlandırılan kişi) adına gelen e-order içerisinde yer alan plazma ürünlerinin Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatına göre uygunluğu
incelenir.
* Sağlık tesisinde ilgili hastalarda kullanılan plazma ürünlerinin HBYS-MKYS entegrasyonu ile yatan hasta tüketimi bildirimi yapılarak MKYS
üzerinden çıkışı sağlanır.
* HBYS e-order ile «MEDULA Hastane» üzerinden hastaya ilaç fatura çıkışı yapılır.
* Uygun olan ve karşılanan ürünlerin İTS bildirimi yapılır.

Faturalandırma İşlemleri
Evrakın elektronik imzalı
suretine tesisi
http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden
625bbb0e-0fbb-4203-bb85-964fd251d44a
kodubedeli
ile erişebilirsiniz.
* Sağlık
dönem sonlandırma
işlemlerini
genel kurallara göre yürütür. İlaç
«MEDULA Hastane»
Bu belge 5070 sayılı elektronik
imzasıfır
kanuna
göre güvenli
elektronik imza ile imzalanmıstır.
üzerinden
TL olarak
dönecektir.

