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EK8 700.270 EK10C YE 
ALINMASI

Kriyoterapi uygulamaları tekrarlayan seanslarla yapılmaktadır. Bu durum hastaların 10 günlük 
muayene süresi içinde 2 veya 3 kez görülmesini gerektirir. Bu hastalar hem poliklinik yükünü 
arttırmakta hem de belli bir maliyet getirmektedir. Dolayısı ile paket fiat maliyet açısından 
yeterli olmamaktadır. 

EK8 700,050 EK10C YE 
ALINMASI

Deri Prick testi genellikle 30 civarı madde ile uygulanır. Hastanın hazırlanması ve 
uygulamanın yapılması yaklaşık 15 dk dır. Daha sonra hasta 15 -20 dk bekletilir sonuçların 
değerlendirilmesi allerji olan noktaların allerjenlerinin içerdiği listelerin dökümünün çıkarılıp 
hastaya verilmesi ve hastanın bilgilendirilip tedavisinin verilmesi de yaklaşık olarak 15 dk  
sürer. Asgari 45 dk harcanılan ve intradermal olarak uygulanan bu test  ithal olarak edilen test 
maddeleri ile gerçekleştirilmektedir.  Paket fiat içinde değelerlendirilmesi testin maaliyetini 
karşılamamaktadır.

EK8 700,080 EK10C YE 
ALINMASI

Deri yama testi maddeleri ithal olarak temin edilen bir testtir. Hastaya uygulamanın yapılması 
yaklaşık 10 dk yı alır. Bu hasta 3 gün sonra tekrar değerlendirilir. Pozitif çıkan antijenlerle ilgili 
gerekli dökümanlar hastaya verilir. Hasta bu konuda aydınlatılır ve tedavisi planlanır. Test 
sonuçları negatif ise hasta yine detaylı bilgilendirilir ve neler yapılabileceği tartışılır. Bu test 
hem zaman alan hemde maliyeti olan bir testtir ve paket fiat içinde karşılanması kurumları zor 
durumda bırakmaktadır.  Bu nedenle kurumlarda giderek deri yama testi ve prick test 
yapılmasından kaçınılmaktadır. Oysaki allerjenin tespiti hastalığın tedavisini mümkün kılacak 
ve hasta SGK dan belli bir süre sonra hizmet almayacak çünkü tedavi olacaktır. Testler 
uygulanmadığı zaman kronik hastalık devam edecek hasta sürekli SGK nın poliklinik ve ilaç 
hizmetlerinden yararlanacaktır. Allerjik hastalıkların çok olduğu ülkemizde bu hastalara teşhiste
yeterli testlerin uygulanamaması uzun vadede SGK ya ciddi bir maliyet yükleyecektir

EK8 700,140 EK10C YE 
ALINMASI

Koterizasyon lokal anestezi gerektiren bir işlemdir. İşlem sırasında  enjektör, topikal anestetik 
madde, eldiven ve steril pansuman seti kullanılmaktadır. Tek lezyon için hastaya ayrılacak 
zaman genellikle 15 dk kadardır. Hastaların çoğunun multipl lezyonlarla polikliniğımize 
başvurduğu dikkate alınırsa hastaya ayrılan zaman daha da fazla olacaktır. tedavi sonrasında 
bu hastalar en az 2-3 kez tarafımızdan pansuman edilmektedir. Dolayısıyla tüm bu işlemler 
paket fiat içinde karşılanamamaktadır.

EK8 700,170 EK10C YE 
ALINMASI

Fototerapi dermatolojide birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle sedef 
hastalığı, vitiligo ve alopesi gibi hastalıklarda temel tedavi yöntemlerinden biridir. Genellikle 
haftada  3 seanslık uygulamalar yapılır. Kulanılan UVA ve B lambaları sürekli ömrü olan 
lambalar değildir. Bunlar belli bir süreden sonra bitmekte yerine yenileri takılmaktadır. Lamba 
maliyetleri hastaya ayrılan zaman, hastanın tedavisine yardımcı olmak için hemşire gerekliliği 
ve teknik bakım ücretleri de değerlendirildiğinde paket fiatla bu tedavinin karşılanması 
mümkün değildir. 

EK8 700,180 EK10C YE 
ALINMASI

Lokal fototerapi sıklıkla sadece el ve ayağı tutan sedef hastalığı, ekzema, alopesi ve  vitiligo 
hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Yine genel fotokemoterapi ile ilgili gerekçeler burada 
da geçerlidir. 

EK8 530,070 EK10C YE 
ALINMASI

Deri ve deri altı biopsileri dermatolojide tanı ve tedavi takibi açısından çok sık kullanılan bir 
yöntemdir. Genellikle punch biyopsi şeklinde yapılır, bazen de insizyonel biopsi tercih edilir. 
Biopsi birçok dermatolojik hastalığın tanısındada laboratuarda yapılan tetkiklerden daha 
önemlidir. Bu işlem de lokal anestezi ile yapılır. Enjektör, topikal anestetik madde, steril eldiven 
ve steril punch biopsi seti kullanılmaktadır. Hastalara sağlıklı bir şekilde tanı konulamamasının 
SGK ya getireceği yük, sarf malzemelerinin gideri ve yine hastaya ayrılan zaman açısından bu 
işlemin de EK10c'ye alınması uygundur. 

EK9 620,250

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Kondiloma Aküminata tedavisi dermatoloji uzmanlığının başlıca ilgi alanlarından biri 
olmasına rağmen EK8 de Vajinal operasyonlar başlığı altında sınıflandırılmıştır. Bu hastalar 
Kadın Doğum veya üroloji poliklıniklerinden daha sık olarak dermatoloji polikliniklerine 
yönlendirilmektedir. Ancak hastanın koterizasyon ,kriyoterapi veya lazer eksizyonu ile tedavisi 
bizim meslek alanımızda olmasına rağmen tarafımıza hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Oysa bu 
hastaların tedavisi bölgenin özelliği nedeni ile ayrı bir oda gerektirmekte  ve bazen uygulama 
için genel anestezi de yapılmaktadır. Bu  nedenle bu uygulamanın  içinde yer alması gereken 
bölüm Dermatoloji sayfasıdır 

EK9 P600,830

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Kapiller damar hastalıkları dermatolojinin başlıca tedavi alanı olmasına ve bu tedavileri gerek 
üniversiteler gerek kamu hastaneleri ve gerekse özel hastanelerde çoğunlukla dermatologlar 
uygulamasına rağmen lazer uygulamaları dermatoloji listesi altında yer almaması ve bu 
konudaki ödemelerde ülkemizin değişik illerinde farklı uygulamalar yapılması karışıklığa neden 
olmaktadır. Bazı illerde faturalar ödenmekte, bazı illerde ise bu işlemler dermatoloji sayfasında 
olmadığı gerekçe gösterilerek ödenmemektedir.

EK9 P600,800

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Pigmentli lezyonların lazerle tedavisi (nevüs hariç) dermatologların işlemleri arasındadır. 
Bu tedavileri gerek üniversiteler gerek kamu hastaneleri ve gerekse özel hastanelerde 
çoğunlukla dermatologlar uygulamasına rağmen bu tip lazer uygulamaları da Dermatoloji listesi
altında yer almadığından ödemelerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 



EK9 612,060

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Tümör eksizyonel lazer tedavileri sıklıkla dermatoloji kliniklerinde uygulanmaktadır.  Bu 
konuda suistimalleri önlemek amacı ile lezyonun tümör olduğunu gösteren biopsi sonucu ile 
beraber yapılacak uygulamalar dermatoloji sayfasına alınmalıdır. 

EK9 612,070

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Tırnak hastalıkları dermatolojinin temel konularından biridir. Tırnağın enfeksiyon, vasküler, 
tümöral, travmatik, distrofik  ve batık problemleri dermatologlar tarafından çözülmektedir. Daha 
hafif tırnak batıklarının tedavisinde gerekli hallerde dermatologlar bu işlemi bant ya da tel 
uygulaması ile yapmaktadırlar. Ancak  tırnak çekimi işlemi ortopedi sayfasında yer almakta ve 
dermatolojiye herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

EK9

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Tırnak çekimine yazılan gerekçelere ek olarak yatak revizyonu birçok üniversitemizde  
Dermatolojik Cerrahi ünitelerinde asistanlara uzun yıllardır öğretilmektedir. Eğitimini aldığımız 
bu uygulamanın da mutlaka Dermatoloji sayfasında yer alması gerekmektedir. Zaten 
Ortopedistler de travmatoloji ve ortopedi hastalarının ameliyatları ile yoğun olarak 
uğraştıklarından çoğunlukla bu hastaları dermatoloji polikliniklerine yönlendirmektedirler

Ek 8 600.030

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması İntralezyonel steroid uygulaması  keloid ve benzeri oluşumların tedavisinde dermatolojinin 

temel konularından olan bir tedavi şeklidir. Paket dışında değerlendirilmesi gereklidir.

Ek 8 520.230

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması Kist/benign tümör çıkarılması  işlemi hemen tüm  dermatoloji eğitim hastanelerinde ve 

uzmanlar tarafından sıklıkla  yapılan bir işlemdir.

Ek 8 700.100

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Bilgisayarlı Dermatoskopi. Bilgisayarlı dermatoskopi  10 lezyon  üzerinde ve tüm vücut 
haritalandırılması yapıldığında  her hasta için yaklaşık 1 saat süren  ve deneyim gerektiren,  
deri kanserlerinin erken teşhisi için hayati önemi olan  bir testtir.  İşlemin yapılması ve 
değerlendirilmesi büyük emek gerektirmektedir. Bu nedenle ayrıca ücretlendirilmesi gerekir.

Ek 8 700.020

EK10C YE 
ALINMASI veya EK9 

da Dermatoloji 
listesinde olması

Aşırı terleme tedavisinde botox tedavisi,aşırı terlemesi olan hastalarda tıbbi amaçlı olarak 6 
ayda bir tekrarlanan ve bir seansı yaklaşık olarak 1 saat süren bir uygulamadır. Bu nedenle 
ayrıca ücretlendirilmelidir. 


