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Tibbi cihaz ve ürünleri ithal etmekte olan firmalarin son zamanlarda Genel Müdürlügümüze
hitaben vermis olduklari dilekçelerde ithal etmekte olduklari A1logreft ve DBM (insan dokusu
implantlari) ürünlerinin Saglik Bakanliginca çikarilmis hiç bir yönetmelik kapsaminda
degerlendirilmedigi cihetle Türkiye Ilaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasinda kayitlarimn
bulunmadigi, dolayisiyla gerek ihalelerde gerekse geri ödemelerde magdur olduklarini bildirmektedirler.

Öte yandan Genel Saglik Sigortasi kapsamindaki saglik yardimlarindan yaralanan diger
kimselerin yapilan muayene ve ileri tetkilderi sonucu nörosirurji ile ortopedi ve travmatoloji alanlarinda
yapilan operasyonlarda kullanilan Putty, Crunch, Chips seklindeki (DBM) Demineralize Bone Matrix
kemik allogreftlerinin kombine ve fazla miktarda kullamminin görüldügü, kombine ve asiri kullammlari
sonucu bir takim tereddütlerin hasil olduguna iliskin Kurumumuz Saglik Isleri Il Müdürlüklerinden
yazilar gelmesi nedeniyle Ulusal Bilgi Bankasi kayitlari, kullamm miktarlari ve endikasyon kriterleri
hususlarinda bir düzenleme yapma zorunlulugu dogmustur.

Kurumumuz ilgili Danisma Kurulu Üyeleri ve ilgili Uzman Hekimlerin tibbi görüsleri
dogrultusunda ve ilgili derneklerin de görüsleri almmasi neticesinde;

Ortopedi ve Beyin Cerrahisinde bahsi geçen konuya iliskin yapilan operasyonlarda allogreftlerin
yogun olarak kullanildigi tespit edilmistir.Yapilan arastirmalar otogreftlerin her zaman için altin standart
oldugunu göstermis, greft kullanilmasi gereken hastalarda öncelikle otogreftlerin tercih edilmesi
gerektigi kanaatine varilmistir.

Bilindigi üzere, nonunion ve pseudoartroz olgularinda kaynamayi hizlandirici ve vertebra
cerrahisinde fuzyon amaçli Putty, Crunch, Chips seklindeki Demineralize Bone Matrix kemik
allogreftleri kullanilmalda beraber sentetik kalsiyum fosfat granülleri de bu amaçla otogreftlere alternatif
olarak kullanilmaktadir.

AIlogreftlerin;
I-Belli istisnalar disinda otogreftlere bir üstünlügünün olmadigi,
2-Maliyet açisindan otogreftlere göre ciddi bir dezavantaji oldugu,
3-Rutin olgularda kullaniminin tibbi zorunluluktan ziyade hasta ve hekim seçimine bagli

oldugu, tespit edilmistir.

Buna göre,

Kemik yapimmi uyaran materyallerin (DBM, DBM içeren "putty" "crunch", jel, collos
gibi) kullanim endikasyonlan;

I-Osteojenik aktivitenin istendigi atrofik nonunion, pseudoartroz olgulannda,
2-Kemik olusumunu artirmada(Örnegin;avasküier nekroz, kemik tümörleri),
3-Tümoral hastaliklarda (iyi veya kötü huylu) olusan defektierin giderilmesinde,
4-Revizyon cerrahisinde(vertebral enstrümentasyon ve artropiasti revizyonu),
S-Patolojik kiriklarda olusan metafizia! defektierde osteokondüktif amacli.
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olarak belirlenmistir.

Kemik yerine geçen materyallerin (Uyofilize edilmis "strut greft, kortikal ve spongioz kemik
içeren yongalar, küpler vb.) kullanim endikasyonlari;

I-Fazla miktarda greftin gerektigi defektli ve çok parçali kiriklarda,
2-0togrefi donör aliminda morbidite bulunma riski olan hastalar,
3-Daha önce otogrefi uygulanmis ve greft aliminda yeterli doku bulunmayanlarda,
4-Tibia plato kiriklari, calcaneus kiriklari gibi yüksek enerji ile olusan kiriklarin
tedavisinde,
5-Kemiklerde genis defektler olusturan benign veya malign tümorlerin cerrahisinde,
6-Implantuygulanmasigerekenomurgacerrahisinde, "

uygun oldugu kanaatine varilmistir.

cerrahi

Ayrica;

-Spinal stabilizasyon operasyonlarinda her seviye için en fazla 10cc (spongiose
allogreft )kullanilabilecegi,

-Servikal rtizyon ameliyatlarinda disk mesafesinde kafes içine otojen greft kullandacagi,
ancak, tibben gerekli oldugu durumlarda en fazla 1 cc DBM içerikli allogreft kullanilabilecegi,

-Kemik greftlerinin birden fazla formunun birlikte kullaniminin üstünlügünü gösteren bir
çalisma olmadigindan, bu durumlarin karsilanmayacagi (Allogreftlerin kombine kullanimi),

-Spinal cerrahide tümör yada travma nedeniyle vertebrektomi bosluguna titanyum yada
çelik kafes yerlestirilmesi sirasinda kafesin içinin olabildigince otogreft ile doldurulmasinin en
ideal yaklasim oldugu,

seklinde kullanim miktarlari ve endikasyon kriterleri belirlenmistir.

Yukarida açiklanan hususlar dogrultusunda bu tür malzemelerin Kurumumuzca çikarilarak
Resmi Gazetenin 25.05.2007 tarih, 26532 sayili I mükerrer no'lu sayisinda yayimlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Saglik Uygulama Tebliginin 20.1. maddesi Tibbi malzeme temin esaslarina istinaden hastaneler
temin etmek zorunda olup, temin etme asamasinda UBB nin kayitlarinda onaylanmamasi (Saglik
Bakanliginca yapilmasi gereken mevzuat çalismalarinin henüz yapilmamasi) nedeniyle malzeme
temininde olusan aksakliklarin giderilmesi amaciyla Saglik bakanligindan görüs istenilmis olup,cevaben
alinan 19/03/2008 tarihli 8879 sayili yazida;

Bu tür ürünler "Ileri Tibbi Tedavi Ürünü" olarak nitelendirilmekte olup, Avrupa Birligi
uyumu çerçevesinde gereken yeni mevzuat çalismalari halen devam etmektedir.

Bu çalismalarimiz 'bitinceye dek insan doku ve hücreleri kaynakli veya doku mühendisligi
marifetiyle elde edilmis veya hayvan kaynakli olup insan vücudu ile bütünlestirmek suretiyle
kullanilan bu tür ileri tibbi tedavi ürünlerinin Uluslararasi geçerli bir uygunluk belgesi (FDA,
BSI, TÜV ve benzerleri gibi tasimasi kaydiyla AB'nin 2004/23 /EC, 2006/17/ EC, 2006/86/EC saydi
direktifleri göz önünde bulundurularak degerlendirilebilecegi ifade edilmekte olup, Hastanelerde
tedavi gören SGK hak sahiplerinin tedavilerinde kullanilanlkullanilacak Allogrefi ve DBM
(Demineralized Bone Matrix) insan dokusu implandarinin ihale ve/veya dogrudan temin ile tedarik
edilme asamasinda;
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Söz konusu ürünlerin, yukarida açiklanan kullanim miktarlari, endikasyon kriterleri ve Saglik
Bakanliginca ifade edilen Uluslararasi geçerli bir uygunluk belgesine haiz olmak kaydiyla, Türkiye Ilaç
ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi (UBB) kaydinin aranmamasi hususlarinda;

Bilgi ve geregini rica ederim.
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Kurum Baskan V.
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