Reçete Düzenlenmesi
 Reçete, Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak; aşağıda belirtilen hekimlerce düzenlenebilir;
MPS I, II, VI
72 ay üzeri çocuk ve erişkin hastalar için;
- Çocuk metabolizma,
- Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
uzman hekimlerince,
bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise
- Çocuk sağlığı ve hastalıkları
veya
- İç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
düzenlenir.
72 ay altı çocuk hastalar için;
- Çocuk metabolizma,
- Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma
hastalıkları veya
- Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
uzman hekimlerince,
bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise
- Çocuk sağlığı ve hastalıkları
veya
- İç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
düzenlenir.

MPS IVA
60 ay altı hastalar ve 60 ay ve üzeri desteksiz
yürüyebilen hastalar için;
- Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma
hastalıkları,
- Çocuk metabolizma hastalıkları,
- Göğüs hastalıkları,
- Ortopedi,
veya
- Nöroloji uzman hekimlerince reçete
düzenlenir.

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları veya İç Hastalıkları uzmanlıklarından reçete düzenlenmesi
gerektiğinde, gerekçesi başhekimlik tarafından yazılı olarak belirtilmeli ve başvuruya
eklenmelidir.

 Reçetede bulunması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır;
Reçete eden hekime ait bilgiler
adı soyadı
uzmanlık veya yan uzmanlık dalı
diploma numarası/diploma tescil numarası
ıslak imzası ve kaşesi
Reçetenin düzenlendiği sağlık kurum/kuruluşunun
adı belirtilmelidir
SUT’ta belirli bir uzmanlık tarafından reçete
edileceği/rapor düzenleneceği belirtilen ilaçlar,
aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı
yapmış hekimlerce de reçete edilebilir/rapor
düzenlenebilir.
Üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde
ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapan
uzman hekimler, yalnızca ihtisas yapmakta
oldukları branşın uzman hekiminin reçete etmesi
gereken ilaçlar ile SUT ve ekilistelerde uzman
hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları reçete
edebilirler.
Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik
Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından
sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenecek
reçetelere, sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı
ayrıca yazılacaktır.

Hasta ve hastalığa ait bilgiler
adı soyadı
TC kimlik numarası
MEDULA takip numarası/e-reçete
numarası/protokol numarası
reçete düzenleme tarihi (geri dönen evraklarda
reçete tarihi geçmişse, reçete yenilenmelidir)
ICD 10 kodu ve teşhis açık olarak belirtilmelidir
Hastanın kilosu ve kilosuna görekullanması
gereken doz hem Roma rakamı, hem de yazı ile
belirtilmelidir.

Hastanın kilosuna göre 3 ayda kullanması gereken
flakon sayısı da hem Roma rakamı, hem de yazı ile
belirtilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Hasta Reçetesi;
•

Tedavi eden hekim tarafından yazılmalı, ıslak imzası ve kaşesi okunaklı olmalıdır.

•

Yatan hastaya yazılacak ise “yatan hasta reçetesi” olmalıdır ve hastane eczanesinden
reçetenin arkasına “hastane eczanesinde teminatı yoktur ve/veya ilaç hastane
eczanesinde mevcut değildir” ibaresi eklenmelidir.

