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MEDULA ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığı
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Ek-2/B listesinde toplam 922 adet işlem kodunda,

Ek-2/C listesinde toplam 513 adet işlem kodunda,

Ek-2/Ç listesinde toplam 37 adet işlem kodunda, 

BİRLİKTE FATURALANAMAZ kuralı parametrik,  

Ek-2/Ç listesine ait BİRLİKTE FATURALANAMAZ 

kurallarının büyük kısmı da yazılım kodu, olarak 

arka planda çalıştırılmaktadır.

MEDULA Hastane



Son Dönemde Yapılan Düzenlemeler

MEDULA Hastane



Sağlık Bakanlığı SHS’lerin

01.06.2018, Üniversite ve Özel

SHS’lerin 01.08.2018 tarihinden

itibaren TELETIP projesinde

olmayan tesislere ve hatalı bilgiler ile

gönderilen görüntüleme işlemlerine

(BT-MR) MEDULA Hastane sistemi

üzerinden faturalandırmaya izin

verilmemektedir.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun

yayınlamış olduğu "Ürün Takip Sistemi

Tekil Takip Süreçleri Hakkında" başlıklı

duyurusuna istinaden 2 Temmuz 2018

tarihinde vücuda yerleştirilebilir aktif

tıbbi cihazlar yönetmeliği kapsamındaki

ürünler için tekil takip sistemine

geçilmiştir.
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* Online Malzeme Durum Kontrolü

* Firma–Bayi Kontrolü

- 02.07.2018 tarihinde sonraki malzeme

işlemlerinde zorunlu

- ÜTS kaydı yapılmış ürünler

* Tekil Takip
- 02.07.2018 tarihinden sonraki malzeme işlemleri

- TİTCK tarafından duyuru yapılan malzeme grupları
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SHS'de yatmakta iken taburcu edilen bir

hastanın aynı gün aynı sağlık hizmeti

sunucusuna yeniden başvurması halinde acil

polikliniğinden provizyon alabilmesi sağlanmıştır.
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Taburcu kodlarına «Uzayan Yatış”

eklenmiştir. Faturalanmış Uzayan Yatış ve

Faturalanmış Uzayan Yatış ve Yoğun

Bakım takibi alınabilmesi bağlı takip no

alanında gönderilen takibin faturalanmış

olması ve taburcu kodu «Uzayan Yatış»

olması gerekmektedir.

* 01.11.2018 sonrası alınan takiplerde
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MEDULA Hastane rapor sorgulama

ekranında «rapor_güncelleme» yetkisi olan

personele gösterilen rapor bilgilerine «özel

durum» bilgisi eklendi.
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MEDULA Eczane sistemindeki ilaç kartında

ilaca ait "yatan reçetesi" alanında "Raporla

Ödenir" bilgisi yer alan ilaçlar için, e-

raporların sistem üzerinden kontrol edilmesi

sağlanmıştır.
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SHDB’nin görüş yazısına istinaden;

SUT eki Ek-2/C Listesinde yer alan bir işlem

uygulanmış hasta paket süresi içinde yoğun

bakım ünitesine alınır ise paket süresi boyunca

yoğun bakım tedavisi paket işlem ücretine

dahildir.
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Yoğun bakımda yatan bir hastaya SUT eki

Ek-2/C Listesinde yer alan A, B, C grubu bir

işlem uygulanmış ise bu yapılan işlem; SUT

eki Ek-2/B Listesinde yer alan işlem puanı

üzerinden ücretlendirilir ve işlem sırasında

ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme

kullanılmış ise malzeme bedelleri de ayrıca

faturalandırılabilir.
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İş kazası, Trafik Kazası ve Adli

Vaka provizyon cevaplarının

SHS’ye yansıtılması uygulaması

Meslek Hastalığı provizyon

tipinde de başlatıldı.
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SUT 5.2.1(2)b maddesi gereği 1.7(2)b

maddesinde sayılanlardan aşağıda yer

alanların «İSTİSNAİ HAL» başlığı altında

DİĞER grubundan gelmesi.

- Acil hal,

- Analık hali,

- …
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ICD10 tanı kodu değişiklik taleplerinin

SSGM Müdürlüklerince değerlendirilmesine

müteakiben, MEDULA Hastane

sistemindeki "tanı düzenleme" alanının

kullanılarak yapılacak değişiklikler SSGM

Müdürlüklerindeki "rapor_guncelleme"

yetkisi olan Müdürlük personeline açılmıştır.
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Kurum sigortalı ve hak sahipleri adına SHS’ler

tarafından MEDULA Hastane sistemine sehven

kaydedilen işlemlerin SSGM’lerce yapılacak

denetim-inceleme v.b. İşlemler sonucunda

oluşan görüşe istinaden MEDULA Hastane

ekranında Takip Bilgileri ekranında işlemin

karşısında SİL butonu açılmış, bu yetki

«rapor_guncelleme» yetkisine sahip personele

verilmiştir.
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Sigortalı adli geçmişe plaka ve hastane bilgisi

eklendi.
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Provizyon Provizyon Provizyonu Alan  Plaka AktifPasif Yap Açıklama 

Tipi Tarihi                Tesis Adı                     



Birlikte fatura edilemez kuralları olan

işlemlerin MEDULA Hastane sistemine

kaydında birbiri ile fatura edilemeyen iki

işlemden herhangi birine «İşlem Tutarını

Talep Etmiyorum» özel durumu girilmesi

halinde özel durum bilgisi girilen işlem

kodunun fiyatı «0» olarak kayda izin

verilmektedir.
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SHS Rapor Onay Yetkisi olan kişilere

«Müstehaklık Tekrar Sorgulama» ve

«Biyometri İşlemleri» alanlarının açılması

sağlandı.
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Rapor Bilgisi «Özel Durum 3: «3713/21

sayılı Kanun kapsamına ... » seçeneğinin

kullanılmak istendiği durumlarda provizyon

tipinin «E:3713/21» alınması için MEDULA

Hastane sisteminin yönlendirme yaparak bu

gruptaki kişilerin faturasının SUT’ta

belirtildiği gibi diğer grubundan %100

gelmesinin sağlanması.
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Devam Eden Çalışmalar



İnvitro fertilizasyon (IVF) tedavisinde

yer alan «23 yaşını doldurmuş, 39

yaşından küçük» hükmünün, 5510

sayılı Kanun da yapılan değişiklikle

«Kadının 23 yaşından büyük, 40

yaşından küçük olması» şeklinde

yeniden düzenlenmesi.
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«P608310-Bronkoskopi,tanısal» kodunun

açıklamasında yer alan "Genel anestezi ile

yapıldığında anestezi ücreti faturalandırılır."

hükmü gereği «550.180-Anestezi D grubu"

ve "550.320-Yeni doğan anestezi puanı D

grubu» işlemlerine fiyat dönülmesi.
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Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan

«tek başına faturalanamaz» kurallarının da

işletmeye alınmasının sağlanması.

(Örnek: 530.130-Mekanik Ventilasyon

İşlemleri kodunun faturalandırılabilmesi için

faturaya 530.800-550.030-608.500-608.150

işlemlerinden birinin eşlik etmesi koşulu)
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SHDB’nin de görüşü doğrultusunda;

«530080-Damar yolu açılması»,

«530160-İntravenöz ilaç infüzyonu» ve

«530330-Monitörizasyon» işlemlerindeki

«Günde 1 defa» kuralının aynı SHS

tarafından yapıldığında geçerli olması

için düzenleme yapılması.
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İlave ücret alınmayacak kişilerde

yaşanan problemin çözümü adına

SUT’un 1.9.2 maddesi kapsamında yer

alan ilave ücret alınmayacak tüm kişiler

için aynı uyarı mesajının verilmesine

ilişkin düzenleme yapılması.
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Çoğul gebelik durumlarında ilk bebeğin

"P619910-Müdahaleli vajinal doğum" veya

"P619920-Normal vajinal doğum" işlemi ile

doğumun gerçekleştirildiği fakat ikinci veya

üçüncü bebeğin normal doğurtulamaması

nedeniyle «P619930-Sezaryen» işlemi

uygulandığında özel durum ile fatura

edilebilmesinin sağlanması.
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Yenidoğan takiplerinde

"standart yatak kodu

gönderimi" zorlamasının

kaldırılması.
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SUT Ek-2/B listesi 9.C-Moleküler Tetkikler

başlığı açıklamasında ki «…prenatal genetik

tetkikler,…» hükmüne uygun faturalandırma

yapabilmek için, "Moleküler Ödenmesi için

Prenatal Genetik Tetkikler var" isminde yeni bir

özel durum tanımlanması ve işletilmesinin

sağlanması.
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MEDULA Hastane sisteminde Tıbbi

Gereklilik Raporu adında yeni bir rapor türü

oluşturularak SUT eki listelerde yer alan

açıklamalarda; «Sağlık kurulu raporu İle

tıbbi gerekçe belirtilmelidir» kuralı bulunan

işlem kodlarının rapor düzenlenmeksizin

faturalandırılmasının engellenmesi.
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Hedefler
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ICD-10 tanı kodları ile cinsiyet uyumunun 

kontrol edilmesi

ICD-10 tanı kodlarına minimum ve 

maksimum yaş kontrolü girilmesi
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SHS’lerin bünyesinden kullandıkları

ilaçlar için, hizmet kaydı aşamasında

MEDULA Eczane sistemindeki ilaç

kartında yer alan "Yatan Maksimum

Kullanım Dozu" alanı dolu olan

ilaçlar için bu alanda tanımlanan

dozu aşmayacak şekilde hizmet

kaydına izin verilmesi.
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Kurumla sözleşmeli SHS’lerin hizmet

satın aldığı Kurumla sözleşmesiz

tesislere kod verilerek MEDULA

Hastane sistemine kaydedilmesi ve

hekimlerinin tanımlanması.

MEDULA Hastane sisteminde Tetkiki

İsteyen Hekim ile Tetkiki Yapan

Hekim olarak ayrıştırma yapılması.
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MEDULA Hastane

Hatırlatmalar



5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendinin (9) numaralı alt bendi

kapsamındaki Güvenlik Korucuları ve hak

sahipleri, Sağlık Uygulama Tebliğinin “1.5.1-Özel

sevk kurallarına tabi olan kişilerin sağlık hizmeti

sunucularına müracaat işlemleri” maddesinden

çıkartılmıştır.
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Hatalı provizyon tipi

değiştirilmesi taleplerinin

genellikle «muayene provizyon

tipi- geçici iş göremezlik raporu

vaka türü» eşleştirmesinden

kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
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520.070-Genel anestezi altında muayene 

kodu fatura edilebilmektedir.

- Günübirlik  

- Diğer işlemler

- Tıbbi gereklilik 
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Özel Durumlar

‘1’ : İşlem Tutarını Talep Etmiyorum 

‘V’ : Hermafrodit Kişi

‘@’: İki İşlemden Yüksek Olan EK2B

‘F’ : Endikasyon Dışı Kök Hücre Tanısı (Kök  

hücre nakil işlemlerinde)
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Yardımcı Web Servis Metodları

SaglikTesisiAra Metodu 

IlacAra Metodu 

katılımPayıUcreti Metodu 

yurtDisiYardimHakkiGetir Metodu 

guncelSutKodlari Metodu 

barkodSutEslesmeSorgu Metodu 

kisiGecmisIslemSorgu Metodu
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5.1– MEDULA sistemi

(4) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA 

sisteminden alınan provizyonlar ön izin 

niteliğinde olup mevzuat ile açıkça             

belirtilmediği sürece tek başına yeterli değildir. 

Sağlık hizmetine ilişkin elektronik olarak sisteme 

eklenmemiş kuralların varlığı halinde gerekli 

kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılır.
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MEDULA Hastane

GSS (Mevzuat)

MEDULA Hastane

medulahastane@sgk.gov.tr

İlaç ve E-rapor

gssgm_mbudb@sgk.gov.tr

Tıbbi Malzeme

gssgm_mbudb@sgk.gov.tr

HSGM (Yazılım)

MEDULA Hastane

medulayeniversiyon@sgk.gov.tr

İlaç ve E-rapor

eczane@sgk.gov.tr

Tıbbi Malzeme

tibbimalzeme@sgk.gov.tr



Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin işleyişlerini yerinde görmek ve

Kurum uygulamalarına ilişkin sorun ve çözüm önerilerini

görüşerek Kurum hizmetlerinden faydalananların alınan hizmetlerle

ilgili memnuniyetini artırmak amaçlanmıştır

Dinlediğiniz 

İçin

Teşekkür 

Ederim.
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