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İŞİTSEL İMPLANT SARF MALZEMELERİ ve İŞİTME CİHAZLARI için
SGK TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLAR ( Eylül 2019)

Malzeme ve
Kodu
İŞİTSEL İMPLANT
PİLİ
Kod: A10101

ARA KABLO
(Aktarıcıdan
Bağımsız)
Kod: A10102

Rapor

SGK’ca
Ödenen
Tanesi 1 lira
Yıllk 360,00 TL
KDV dahil 424
lira

Miktarı-Kullanım Süresi

1-Her bir Koklear İmplant için günde en fazla 1,
Adet
2- Beyin sapı implantı için günde en fazla 1 (bir)
KBB uzman
adet
hekiminin
düzenleyeceği hekim 3-Kemiğe monte işitme cihazı için haftada en
raporuna istinaden, fazla1 adet
4-Orta kulak implantı için 1 ayda en fazla 6
adet.
-Pillerin 1 yıllık tutarı kurumca karşılanır.
-Şarj edilebilen pil için bir yıllık kullan at pili
karşılığı ödenir.) Dğş 28.12 2018 Md.35/2-)
KBB hastalıkları
Koklear implant ve beyin sapı implantı için ara
uzman hekiminin
kablo (aktarıcıdan bağımsız): a) 0-5 yaş için yılda
düzenleyeceği
5 (beş) adet, b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet, c)
tek hekim raporuna
10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere,
istinaden,
kurumca karşılanır ( dğş.04.09.2019)

Üçüncü basamak RSK
düzenlenen 3 (üç) KBB
uzman hekiminden
oluşan SKR’na
istinaden,
Üçüncü basamak
PİL YUVASI
resmi sağlık
Kod: A10105
kurumlarınca
düzenlenen 3 (üç) KBB
hastalıkları uzman
hekiminden oluşan
SKR’na istinaden,
1-KOKLEAR
Üçüncü basamak
İMPLANT
resmi sağlık
KONUŞMA
kurumlarınca
İŞLEMCİSİ
Kod: düzenlenen 3 (üç) KBB
A10103
hastalıkları uzman
2-BEYİN SAPI
hekiminden oluşan
IMPLANTI
SKR’na istinaden,
KONUŞMA
İŞLEMCİSİ
için Kod: A10117
1-KEMİĞE MONTE
Üçüncü basamak
İŞİTME CİHAZI
resmi sağlık
KONUŞMA
kurumlarınca
İŞLEMCİSİ
düzenlenen 3 (üç) KBB
Kod:A10115
hastalıkları uzman
2-ORTA KULAK
hekiminden oluşan
İMPLANTI
SKR’na istinaden,
KONUŞMA
İŞLEMCİSİ
Kod: A10116
AKTARICI BOBİN
(Transmitter)
Kod:A10104

Pil ödemeleri
SGK’ca Sözleşmeli
satıcılara
yapılmaktadır

203,00

Koklear implant ve beyin sapı implantında
Kullanıcı kusuru olmaksızın garanti kapsamının
dışında ancak 2 Yılda bir yenilenebilinir. Bu
süreden önce yenilenmez. dğş.04.09.2019)

280,00

Koklear implant ve beyin sapı implantında
Kullanıcı kusuru olmaksızın bozulan pil
yuvaları garanti kapsamının dışında ancak 2
yılda bir yenilenebilinir. Bu süreden önce
yenilenmez. (dğş.04.09.2019)

252,84

Koklear İmlant ve Beyin sapı Implatında
Konuşma işlemcisi: 7 yıldan önce
yenilenemez.
Ancak üretici firması tarafından verilen teknik
rapora dayanan Resmi sağlık kurulu raporuna
istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda
süresinden önce yenilenebilir. (

16.800,00 TL

dğş.04.09.2019)

Kulağa Monte İşitme Cihazı ve Orta Kulak
İmplatında Konuşma işlemcisi: 5 yıldan önce
yenilenemez.
Ancak üretici firması tarafından verilen teknik
rapora dayanan Resmi sağlık kurulu raporuna
istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda
süresinden önce yenilenebilir. (dğş.04.09.2019)

15.926,40

İŞİTME CİHAZLARI ÖDEMESİ
Yaş aralığı

Emekli

Çalışan

18 Yaş Üstü
12 -18 Yaş
04-12 Yaş
0-04 Yaş

1.012,50
1.518,75
1.620,00
1.822,50

810,00
1.215,00
1.296,00
1.458,00

- SUT’un 08.06. 2017 deki değişikliğe göre miat ( 7 yıllık kullanım ) süresi dolduğu için yapılan
yenilemelerde işlemcilerin SGK,’na iadesine gerek bulunmadığı hükmü getirilmiştir. Ancak tamir
edilmeyecek derecede bozulduğu Firma Teknik raporları ile tespit edildiği için SKR ile 7 yıldan önce
yenilenen cihazlarda bozuk olan eski cihazlar SGK!na teslim edilecektir.
-Piller için KDV dahil edilerek ödeme yapılmaktadır Pil için alınacak yıllık rapor ve reçeteler elektronik
ortamda hazırlanmaktadır. İşitme cihazı pili: Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında görevli KBB
uzman hekimi raporuna istinaden İşitme cihazı başına en fazla haftada iki adet 0lmak üzere en fazla bir
yıllık miktarı Kurumca karşılanır. Yıllık 104 adet).
-İşitsel implantın uygulama sonrasındaki ilk iki yıl
süresince sarf malzemesinin temini için sağlık raporlarının cerrahi işlemin uygulandığı sağlık kurumunda
verilmesi gerekmektedir. 2 yıl sonrasındaki sarf malzemesi için inin temini için düzenlenecek raporların
cerrahi işlemin yapıldığı hastanece düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

