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KIRKLARELİ ECZACıLAR ODASıNA

Müdürlüğümüzde korunma ve bakım altında bulunan engelli bireylerimize doktor
tarafından reçete edilen ilaçların temini, 2023 yılı Ocak ayından itibaren, kuruluşumuzun
ikameti Pınarhisar'a taşındığından dolayı Kırklareli Eczacılar Odas na bağlı olan Pınarhisar
ilçesindeki eczanelerden sırayla gerçekleştirilecektir.

Ekte sunulmuş olan protokolü uygulamayı talep edecek eczanelerin tarafınızdan
belirlenerek iki nüsha olarak protokolün imzalatılması ve tarafımıza gönderilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Mehmet KARAMAN
Kuruluş Müdür V.

Ek: KIRKLARELİ BAKıM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ
MÜDÜRLÜGÜ SıRALı REÇETE KARŞILAMA PROTOKOLÜ (l Sayfa)
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Sayı

. KIRKLARELİ BAKıM REHABİLİT ASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜ(;Ü
sıusr.r REÇETE KARŞILAMA PROTOKOLÜ

1. Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde yaşayan engelli
bireylerimize ait reçeteler, anlaşma yapan eczaneler tarafından 5.000 TL limitli olarak sıra ile
karşılanacaktır. Sıra şekli Eczanenin açılış tarihine göre TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı
Odası tarafından yapılacaktır.

2. Engelli bireylerimizin E-Reçete numaraları muayeneden sonra Kuruluş Hemşiresi tarafından
sıradaki Eczaneye telefonla bildirilecek. Aynı gün içinde reçetedeki ilaçlar hasta ismine göre
paketlenip, reçete çıktısı ilacın yanına koyulup, kutuların üzerine hiçbir yazı yazılmadan ve
kutular kesilmeden kuruluşun adresine teslim edilecektir. Kuruluş hemşirelerinin bilgisi
olmadan muadil ilaç verilmeyecektir.

3. SHÇEK kurumuna dahilolmayan reçetelere çıkacak ilaç farkı, katılım payı vb. gibi'
ödemelerin tahsilatı limit dolduğunda Kuruluş hemşiresi tarafından bilgi verilip hasta ismine
ait ayrı fiş kesilip ödemeleri gerçekleştirilecektir. J

4. SHÇEK kurumuna dahilolan engelli bireylerimizin fiyat farkları her hastanın fiyat farkını
gösteren reçete çıktılarını keseceği toplu faturaya ekleyerek kuruluşa teslim edip, ödemeleri
yapılacaktır. Fatura eczane tarafından Kuruluşa teslim edilecektir.

5. Reçetede çıkan aksaklıklar için yapılması gerekenler gün içinde toplu olarakKuruluş
Hemşiresine bildirilecektir.

6. Limitin eczane tarafından düzenli takip edilmesi gerekip, limitin aşılamaması gerekmektedir.
7. Kuruluş hemşiresi sıranın düzgün yürüyebilmesi adına 5.000 TL limiti dolan eczanenin

faturası bildirilip, sıradaki eczaneye geçecektir.
8. Her ayın başında tüm engelli bireylerimize ait ilaçların son alınabileceği tarihi' gösterir belge

TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası tarafından manuel veya elektronik ortamda
(Kirklareli. bradm@aile.gov.tr.) Kuruluşa iletilecektir.

9. Bu protokol Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Eczacı
arasında imzalanacaktır.

10. Bu protokol on maddeden ibarettir.

ECZANE KURUM


