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Genel Müdürlüğümüze gelen yazı|arda; Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3IC,4 "Tıbbi Sarf
Malzemeler" listesinde yer alan Al0049 SUT kodlu 'Tlasta A|t Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" İle

Al0118 SUT kodlu "Çocuk Hasta A[t Bezil Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" isimli tıbbi
malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan " Uzman hekim rapoıa ile mesone veya

rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının
belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasıa alt bezi/ külotlu hasta all bezi kullanması gerekli görülen
hastalar için günde 4 (dÖrt) adedi geçmemek üzere eıı J'azla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora
istiııaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır." hJ,kİrm

nedeni ile söz konusu malzemelerin geri ödeme işlemlerinde idrar veya gaita inkontinansına neden

olan primer tanılar hakkında tereddüte düşüldüğü bildirilmektedir.
Bahse konu malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita

inkontinansına neden olan primer tanılar ile bu tanılara ilişkin ICD-l0 kodlan Sağlık
Bakanlığı'ndan istenmiş olup, anılan Bakanlığın ilgide kayıtlı cevabi yazısı ekte gönderilmektedir.

Bu itibarla geri ödeme işlemlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması için anılan

Bakanlığın itgide kayıth cevabi yazısı ekinde yer alan ICD-I0 kodlannın dikkate alınarak iş ve

işlemlerin yürütülmesi hususunda;
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