
CETAS REÇETE VE FATURA İŞLEMLERİ



CETAS REÇETE GİRİŞİ
 
 
 

 Reçete tarihi ile giriş tarihi arasında en fazla 30 gün olabilir. Giriş tarihi, reçete tarihinden 30 gün ileride ise reçete girişi mümkün değildir.

 Reçete girişlerinde kağıt reçetedeki reçete tarihi, hekim bilgisi, ilaç ve doz/dozaj bilgilerine uygun olarak giriş yapılmalıdır. 

 Eşdeğer verilen durumlarda eşdeğer girişi yapılmalıdır.

  Geri ödeme kapsamında olmayan ilaçların CETAS'a aktarımı gerçekleştirilemez.

   Girilen reçete bilgileri anlık olarak Ceza İnfaz Kurumundaki yetkililer tarafından görüntülenebilir. Eczaneler tarafından reçete arkası, icmal
dökümü veya faturaya dair reçete listesi çıktıları alınmayacaktır.

  Eczane otomasyonlarında ki Majistral Reçete Giriş ekranlarından majistral reçete girişi yapılabilir.

  Şeker ölçüm stripleri ve iğne uçlarının girişleri yapılabilir.

  Medikal ürünler CETAS kapsamında olmadığı için CETAS'a girişi yapılmamaktadır.

  Renkli reçete olan ilaçların CETAS'a girişi yapıldıktan sonra Renkli Reçete Sisteminden sonlandırması yapılmalıdır. Renkli Reçete
Sistemindeki medula no yerine CETAS'a aktardığınızda eczane otomasyonunda görüntülenen reçete işlem numarasını yazarak sonlandırma
yapılabilir.

  ÜTS kapsamındaki ürünlerin  CETAS'a girişi yapıldıktan sonra ÜTS'nin ana sayfasından sonlandırma yapılabilir.



CETAS MAJİSTRAL REÇETE GİRİŞİ

 Reçetenin alt menüsündeki  Cezaevi seçilir.

 Majistral reçete girişi için Cezaevi Majistral
Reçete Girişi seçilir.



  Preparat türü seçilir. Seçilen preparat için toplam
preparat miktarı gram cinsinden belirtilir.

 Ambalaj türü seçilir. Seçilen ambalaj türü için alt türü
belirtilir.

 Hasta bilgisi girişi yapılmamalıdır. Hasta girişi
CETAS reçete giriş ekranında yapılacaktır.

   Preparat ve Ambalaj Bilgileri menüsünden,



  Hammadde seçilir. 

  Hammaddenin gram veya miligram olarak seçimi
yapılır ve miktarı belirtilir.

  Reçeteye Ekle tıklanır. Böylelikle reçeteye hammadde
eklenmiş olur. 

 Yeni hammadde eklemek için yine hammadde ve
miktar girişi yapılır.

 Reçeteye ekleme yapıldığında ekranda reçeteye
eklenen hammaddelerin miktar ve birim fiyatını
içeren reçetedeki hammadde listesi görüntülenir.

 Reçete girişi tamamlandığında menünün sonunda
bulunan yeşil ok butonuna tıklanır. Hammadde
eklenmeden ok butonu görüntülenmez.

   Hammadde Bilgileri menüsünden,



CETAS MAJİSTRAL KOD 

 Sağlık Bakanlığının yayınladığı Resmi Majistral Tarife
programındaki tutarlar baz alınarak hesaplanan reçete
tutar bilgileri görüntülenir.

 Cezaevi Majistral Reçete Aktar seçeneğine tıklanır. Bu
durumda majistral tutar bilgileri ve majistral reçetesi
CETAS reçete giriş ekranına aktarılır veya  CETAS
majistral kodu kopyalaya tıklanarak manuel olarakta
majistral kod yapıştırılır. (Eczane otomasyonunuz
tarafından otomatik majistiral reçetesi aktarımı
yapılmıyorsa; manuel kopyala yapıştır ile reçeteyi
çağırabilirsiniz.

 



  Tutuklunun T.C. kimlik numarası yazıldıktan sonra
sorgula denildiğinde kurum bilgileri ekrana gelir.

 Doktor, reçete tarihi ve reçete seri no bilgilerinin girişi
yapılır.

 Farmainbox'a otomatik aktarma istenilirse seçilebilir.

 Kaydet butonuna tıklandığında reçete CETAS'a
aktarılır.

  Eğer karşılanan reçetede hem majistral hem
müstahzar varsa ; müstahzarlar için normal reçete
giriş ekranından reçete girişi yapılmalıdır. Bu
durumlarda majistral ayrı bir reçete ve müstahzarlar
ayrı bir reçetede yer alır.  CETAS'a 2 ayrı reçete olarak
kayıt edilir.

 

Majistral Kaydet Ekranından,
     



CETAS FATURA OLUŞTURMA
 
 
 

 Eczaneler tarafından eczane otomasyonu üzerinden CETAS'a fatura oluşturulur.

  Reçetelerdeki kamu ödenen bilgileri, fiyat farkları, eczacı iskontoları, KDV tutarları gibi tüm hesaplamalar CETAS içinde yapılmaktadır.
Eczane otomasyonu tarafından gösterilen tutarlarda oluşacak fiyat farklılıkları dikkate alınmamalıdır.

  CETAS sisteminde girilen reçete bilgilerinin anlık Ceza İnfaz Kurum yetkilileri tarafından görünür olması sebebiyle eczaneler tarafından Fatura
Reçete Listesi alınmayacaktır.

  CETAS'a oluşturulan faturalar onaylandığında; eczane tarafından CETAS tutarlarını dikkate alarak oluşturulan resmi fatura ve reçeteleri Ceza
İnfaz Kurumuna teslim edilmesi yeterli olacaktır.

 



CETAS ile ilgili tüm işlemler için iletişim noktaları ;
                              
                                                      Telefon : 0312 409 81 85

                                                      E-posta : cetas@teb.org.tr // cte@teb.org.tr 

                         

Sağlıcakla Kalınız.....


