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iı.^ç iııAt.t]si (;ı]NEL şARıNAMEsi
l.tler kalcm için arrı tcklil'rcrilehilir Verilçn tcklitleriıı'l .('Sağlık ıc St,ısral Yardımlaşına
Bakanl ııı'nca( SSY B ) i laç rtıh\ıııı ılıiıış ıılıııası lrcrcknıekıetlir.

2.İlaçlar iizcrindc karcki,ıd bıılııııınal ıılır.
J.Her ilaç iizerınde SSYB'nca kabııIcdilnıiş son pcrakende sattş ll)atı olacaklır.Küptirler ınutlaka
kırıııızı reı]kte,irıaı-n nnaı,ıoıR sATıLAMAZ' laşeli olınalıdır.
4. l'eslinı edilecek ilaç düzgün ve orijiııal aınbalajlı olınalıdır.
5.Birden fazla firınada iınalatı olaıı ve aynı formülü içeren ilaçlar için ıerilecek ıeklif tablosunda.ilgili
ilacın:ihale kaletn nosu.ı],ıüstahzarıı,ı piı,asa ad ı.ıntislahzarın aiı olduğu ithalatçı/.imalatçı firma
adı,Lıılıı tiırmlarda kutu içeriği(adct olarak).likiı forınlarda ıı,ıililitrc hac inı-kreın/pomad/toz fornılarda
gr ıııg ağırlık bilgileri nıutlaka rcrilıııelidir.
l'csliııcie ihalele haıgi isiıılc tcllit'rçriIdi\se o [iraiı getirilecektir.
6,1"irınaııııı iireniği.iıhal cttiği soı üriiıı ıılıııaIıdır.
7.***İlaçlar miadları ilihariı,le karışık olnıal,acaktır.* * *

lJ.Kuruııı talep eıliğiııde ilgili ilaç :,()ı] ltıllanırıa tarihinc cıı az ](iki)a) Lala -daha ıızrın nriadı olanlarla
Depo'tirına tarallııdaıı (1cdi) 7 giin içinde değişı irilnıı-,lid ir.

9,ilaç.siparişi takibcneııg.cç l(lriı,)t]ıliı içinde kırıınıın bcliılcdiği \crci§ıcİcllsalıdacksiksizteslim
edilmelidır.
l0.İlaç trııı s lı.,ri_cc zanc dcpıısııııa lı)ıılııııısı ıc dizilnıcsi tiınıaıncn dcpola ait olııp taşıma ve

verlcşliınıe için ktıı,unıtlan cl(.n)i]ll talcl) cd ilııel ec,-,kt iı.Tcslimaı kargo şirketi aracılığlyla yapılacak
ise,mullaka bir dcpo görevlisi tcslimat sırasında bulunmılıdır.
l t. İlaç tesliııı leri ınut|aka irsalir c/lhttıra bcrabcrindc 1 apı l»alıdır. l'cslin,ı tişi-lutanak.alındı
ınakbrızu.vs kahtı| ed ilı,ıcl ccekı ir.
l2.Soğuk zincir kuralı gerektireıı ilaçlar bu kurala ul,guıı şekildc ıcsliın edilmelidir.
l3.Narkotik_psikotrop.kan üriinii ilaçlarınııı irsali1.,e vc fatrıraları a_"-rı olarak kı.ıruma sunulmalıdır.
lt.SSYB taratıırdan hatalı iiretiıı1 nL,dctıi} lc loplatılınasıııa karar rcrilcn ilaçlar ilgili firına tarafindan
gcri alııııp fi_ral lar|ı araııınaksızııı arııı ııriklar rc tr scri dışında haşka bir ilaç serisiyle en geç l(bir)
hatıa içinde değiştirilnıelidir.İlacın SSYI]'nca sıınradan kabııl edilen bir lontrendikas1,on sebebiyle
pilasadaıı çekilnıesi siiz koı,ıusıı tılıırsa.ilgili tekli{'vcren tarafıırdalı kuruın zararı telafi edilecektir.
t5,Klinik kıılanını csııasında ilaca dair-ilgili rızmaırca tekııik tılarak rapor edilen 1eıi kontrendikasyon
hııluusıı_ilıç _rapısıntla gijılcırrlcı]cn d,.,uişiıılcr(sır ı liırnılarda çiikıııc.patlikailas\oıı-rc,nk/kırku
dcğişiııi.katı liırıılaı,da paıçalanıııa^ruıl dcğişinıi... )gibi lhrnıasiilik kıısıırlar lııısıısuı,ıda kuruırı
ıneıt-aati g.tizctilcı,ck tılıışabileccL nııtltli kar ılı kıışıltınıalı.lır.Bıı ktıııtıda srırtıırılıı|uk ilgili tekliti
ıuı,cn ilıç Jcpo,ıı l'irııııırı ıiııiı,.
l6.Soıı kııllıııııa ıırilıiııc ] ar [ılı dciiştiı,ılnı!.L iilcrç ilıç ticpoıtıııa'lirnıala bildirilcn ilaç üretiınden

kalkn,ıışsa.ilgilitcllil'rcrcn taraliııtjın krırtıııı z:ırarı tclelj cdilcccktiı,.
l7.\luarcnc kcııı,ıisı oıııı gcrck dtır dtığıı ilaçlardaıı htr seı,i içiı J clcrli sa) ıda numune alarak Refik
Saı laıı Ilıt7ısıhlıa liıstitiisii'nc aııaliu içiıı göndcrilebilccck.aıa liz lic[cli satıct firınala ail
t,ılacakııı,,Aııaliu st,bcbi ile sıık.llrnıa tırallııdan tanı an,ı lanııcakt ır.

l8.-fesliınatı ıapılacak üriıılcr İ'l'S'},c (İ'l S:ilaç'I-akip Sistcıııilsaıücı(ilgili tl[ın/depo)taraiinda[
bildirilecektir.Bildirinıe ait bilgiler.ilgilievrakta bulunnıalıdır.lTs'le saıış bildirimi 1apılmalan
iirünler teslim alıı,ıııar acakt ır.

l9,Te,slinı alınaıı kiipiirl[i tirıin lcr.kiipıi1,1ıi iiriinlcrin satışııılı iziır rerilcn s[irc scınuııda

sat lc l( tl rlna/dcpo ) tarafından geri aIınarak karekodlıı tllan [irün|crle en geç l(bir)hat'ta içiııde
değiştirilınclidir.
20. l cslinı alınan ilaçlar aıasıııda _\ alan hasta için gcri ödeııe kapsanrıııdan çıkarılan ilaç
olıırsa:kııttıııırııı ıalı-bi tizcıine.ilgititcklil-rçrçıi larafındaıı ı:cri a;dcnıe kapsamında olan larklı bir ilaÇla

dcğışinı 1 apı lahi lectktiı,.
2l.İlaçlarıır uıgtılanması için itaca ıiı,!zcl araç-gt,rcçltı, r ır isc ilgili ,.leptı laral'ıııdxn
karşılannıiılıdır.( icrçkli bakınılııı,ı ı iıl-ıılırııl ıdıı,.

22. Saglık l}akaıılıgı llıç ilıkı1. \i\1.1l]ı ( ilS ) 1iiılcı,gcrı ucıegincc ilaç alınlları siıırrasında

dcptıların ilaç tcsliı-ı-ılcriııclc il;ıili kırckodları içcrcn pts ıl tııü-ııı rası n ı bildinnclcri gcı,ckmektedir

. Dr, büaent İ(ATı

,I]*ı- Yd. §Ohıi Ptlİr
n,,",..,ıesi Tığ F

iiesi Al8şt

ıj
H 18

roloJ1 .D

İ/
ıar U

No: 100351


