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Amaç
MADDE1- Bu uygulama esaslarının amacı, Fakültemizde dental implant tedavisini
uygulayan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D. ve Periodontoloji A.D. kliniği hekimleri ile
mevcut tedavinin protetik aşamasını gerçekleştiren Protetik Diş Tedavisi A.D. kliniği
hekimlerinin; dental implant temini ve dental implant malzeme ücreti ile cerrahi ücretlerinin
yatırılması, bu konuda hastaların nasıl bilgilendirileceğinin ve ilgili hekimlerin dental implant
uygulamasının bütün safhalarında takip edecekleri prosedürün belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- Bu uygulama esasları Fakültemiz bünyesinde görev yapmakta olan bütün
hekimlerimizi ve hekimlerimiz tarafından yapılacak olan dental İmplant uygulama easaslarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Fakülte tarafından temin edilen dental implant malzeme bedellerinin Sağlık
Uygulama Tebliğinin 3.2.1.A.2-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan Resmi Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarında başlıklı maddesinde yer alan “….SUT eki EK-3/A listesinde
tanımlanmayan tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilir, alış fiyatının üzerine Kurum bilgi
işlem sistemi tarafından % 15 işletme gideri ile Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek bedelleri Kurumca karşılanır” hükmünde
belirtildiği şekilde şahıslardan tahsil edilmesi şeklindeki Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 04.10.2010 tarihli görüşüne göre yapılmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
İmplant Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar
MADDE 4- İmplant uygulama esasları aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekliyle yapılacaktır.
4.1. Fakültemizde hekimlerimizin, mevcut diş eksikliklerinin tedavisi amacıyla dental
implant tedavisi talep eden hastalara sunabileceği (fakültemiz tarafından ihale yoluyla alımı
yapılan) herbiri farklı teknik özelliklere sahip, “Ek;Tablo 1” de belirtilen dental implant
türleri bulunmaktadır.
4.2. Daha önce yapılmış olan dental implant tiplerinin uygulanmasına tek bir durumda
müsade edilir; önceden yapılmış olan çeşitli tiplerdeki implantların uygulamasının başarısız
olması, yeniden yerleştirmenin gerektiği ve ilgili firmaların da bu durumu ücretsiz
karşılamayı kabul etmesi durumunda başarısız dental implant tedavilerinin yenilenmesi
(önceden yapılmış olan tipteki imlantlarla) yapılabilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde
ilgili hekim implantın başarısız olduğuna dair radyografik görüntüyü ve tutunağı Dekanlığa
bildirmelidir. Dekanlık makamının gerekli onayı sağlamasından sonra firma ile irtibata
geçilerek dental implant seti ve uygun dental implant talep edilerek uygulama
yapılır.Uygulama yapıldıktan hemen sonra dental implant seti ve dental implantlar ilgili
firmaya teslim edilir.
4.3. Bir önceki maddede belirtilen durumun haricinde normal zamanlarda fakültemizde

mevcut bulunan “Ek; Tablo 1”de belirtilen dental implant tipleri haricinde başka tipteki dental
implantların ve uygulama setlerinin bulunması, Ayrıca; Hekimlerimizin, hastalara “Ek; Tablo
1”de belirtilen dental İmplant tipleri haricinde başka bir dental implant sunmaları ve
yapmaları kesinlikle yasaktır.
4.4. Özel bir endikasyon bulunmadığı takdirde; hastaya sunulan dental implant tiplerinden
hasta tarafından hangi dental implant tipi tercih ediliyorsa, o dental implant tipi uygulacaktır.
4.5. Alımı yapılan dental implant tiplerinin herbirinin paket ücretleri farklıdır. Bu nedenle bu
konunun dikkate alınması ve hastalara yeterli bilgilendirme hekimlerce yapılması
gerekmektedir.
4.6. “Ek; Tablo 1”de yer alan dental implant tiplerinden hangisi yapılırsa yapılsın bir dental
implant paketine implant, kapama vidası, iyileşme başlığı, ölçü araçları, alçı analogları,
döküm kopingi, ball ataşmanlar ve her türlü açılı yada açısız abutment dahildir. Hibrit veya
barlı üst yapı parçaları ile locator ücretleri fiyata dahil değildir.
Dental Implant tedavi planlaması yapan hekim hastaya kaç tane dental implant uygulanması
gerektiğini belirterek fakültede mevcut dental implantların sunumu işlemini gerçekleştirdikten
sonra hastanın tedaviyi kabul etmesi ve hangi tipte dental implant yaptıracağına karar vermesi
sonrasında, ilgili hasta belirtilen tipte ve sayıda dental implantın paket ücretini fakülte
veznesine yatıracaktır. İlgili hekim tarafından “Dental İmplant Uygulamaları İçin Hasta
Bilgilendirme ve Tedavi Formu” nu doldurularak, imzalanması ve kaşelenmesinin ardından
hastanın bu formla vezneye ödeme yapmak üzere gitmesi gerekmektedir.
4.7. Tedavi ücretinin yatırıldığının makbuzla teyit edilmesinden sonra tedaviyi planlayan
hekim dental implant uygulama işlemini yapabilir. Tedavi ücret bedeli yatırıldığına dair
makbuzun hekime ulaşmasının ardından hangi tipte dental implant yapılacaksa, o tipteki
dental implantın depodan istek fişi ile istenilmesi ve makbuzun bir örneğinin de depo
sorumlusuna gönderilmesi sağlanmalıdır. Bu süreç dikkate alınmadan yapılacak implant
uygulamalarından doğabilecek her türlü sorundan dental implantı uygulayan hekim
sorumludur.
4.8. Implant uygulama işlemi bittikten sonra işlemin gerçekleştiğini ve kaç adet dental
implant kullanıldığını gösteren “ilgili hekimin ve ilgili hastanın onayının olduğu” “Dental
İmplant Uygulamaları İçin Hasta Bilgilendirme ve Tedavi Formu” vezneye teslim edilir
(kullanılan implantların herbiri üzerinde bulunan LOT numaraları forma yapıştırılır). Bu
formun bir nushası vezne tarafından depo sorumlusuna verilmelidir.
4.9. Uygulama sırasında dental implant kaybı olmuşsa (yere düşme veya başarısız olması
gibi) bu durum bir tutanakla belirtilip vezneye sunulur, boşa çıkan implantta imzalı belgeyle
ilgili firma temsilcisine teslim edilir.
4.10. Tedaviyi planlayan hekim öngördüğünden daha az dental implant yapması durumunda
bunu belirterek vezneden hastanın aradaki farkı geri almasını, fazla yapması durumunda ise
yine bu durumu belirterek hastanın vezneye ek ödeme yapmasını sağlamalıdır. İleride sıkıntı
yaşanmaması için bu tür olabilecek durumlar açısından hastanın önceden bilgilendirilmesinde
fayda vardır. Bu işlemin yapılabilmesi ancak “4.8” maddesindeki formla mümkündür.
4.11. Implant uygulanan hastalarda iyileşme süreci tamamlandıktan sonra protetik tedavinin

yapılması aşamasında, gerekli olan ölçü araçları, alçı analogları, bar ataşmanlar, her türlü açılı
yada açısız abutment herhangi bir ücret talep edilmeden hangi implant tipinden yapılmışsa o
firmanın temsilcisinden istenir. Hibrit veya barlı üst yapı parçaları ile locator uygulanacak
hastalar bu parçalar için ilgili firmaya ilave ücret öderler. Bunların dışında hasta laboratuvar
ücreti ve protetik tedavi ücretini vezneye ayrıca ödemelidir.
4.12. Hastanın protetik tedavi sürecinin bittiğini ve ne yapıldığını gösteren bir form ilgili
protez uzmanı ve hasta tarafından onaylanarak vezneye verilmelidir.
4.13. Tedaviye başlamadan önce bütün hastalardan kabul onamı alınması şartttır. Onam
alınmadan yapılacak tedavilerden doğabilecek her türlü sorundan tedaviyi yapan hekim
sorumludur.
4.14. Fakültemizde uygulanan dental implantların firma temsilcilerinin implant ameliyatı için
çağırılması haricinde fakülte içerisi ve dışarısında bulunması, hastalarla diyaloğa girmesi,
herhangi bir nedenle dental implant tanıtımı yapmaları kesinlikle yasaktır. Bu durumun
oluşmaması açısından hekimlerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca
Firma temsilcilerinin Fakülteye girebilmeleri ve tadaviye katılabilmeleri için Fakülte
tarafından hazırlanan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir. Yaka kartı olmayan kişilerin
fakülteye girmesi ve tedavi esnasında bulunması kesinlikle yasaktır.
4.15. Bütün kayıtların eksiksiz ve tam tutulması ileride çıkabilecek sorunlar açısından
gereklidir. Ilgili firmalar çıkabilecek her türlü sorunda implantın kaybını yerine yenisini hiçbir
ücret almadan vermeyi taahhüt etmişlerdir. Ancak gerek meslek etiği açısından gerekse de
hastaların haklarını aramak için yasal işlemlere başvurabilecekleri gerçeği açısından bu
uygulamalarda hem tedavi hemde kayıtların tutulması konusunda gerekli özen ve titizliğin
gösterilmesi gerekmektedir.

Ekler:
* Ek; Tablo 1 ( İmplant Türleri)
* Dental İmplant Uygulamaları İçin
Hasta Bilgilendirme ve Tedavi Formu
* Tutanak
* Protetik Tedavi formu

Ek; Tablo:1
Tip I
(Implant ITI)

Tip VI
(Implant NUCLEOSS)

Tip II
(Implant ZIMMER)

Tip III
(Implant NOBEL)

Tip IV
(Implant BREDENT)

Tip V
(Implant TIDAL)

