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Sayı : 88866997-505.99l
Konu : E-reçete uygulaması
BAKANLIK MAKAMINA
Bilindiği üzere l985 yılında uyuşturucu ve psikotrop ilaçların suiistimalinin engellenmesi
amacıyla Bakanlığımızca uyuşturucu ilaçlar için kırmızı, psikotrop ilaçlar için yeşil reçete uygulaması,

daha sonra kan menşeli ilaçların takip edilmesi için mor, faktör ürünleri için turuncu reçete
uygulamaları başlatılmıştır. Matbu reçeteler asıl uygulama amaçları olan ilaç suiistimalinin önlenmesi
ve takip edilmesi görevlerini yerine getirememekle birlikte sağlık mensupları arasında farkındalık
oluşturmada etkin birer enstrümandır. Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı ''Uyuşturucuya
Ulaşabilirliğin Önlenmesi'' başlıklı l. bileşenin 5. alt bileşeninde Reçeteli uyuşturucu ilaçlara
ulaşılabilirliğinin kontrol altına alınması için Elektronik Renkli Reçete Sistemi Kurulması görevi
Kurumumuza tevdi edilmişti. Matbu renkli reçetelerin suiistimallerinin örılenmesi, takipleri ve
uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla |4l03l20l7 tarihli ve 966 (20|7l|) sayllı Bakanlık
genelgesi renkli e-reçete uygulamaslna geçi lmiştir
Renkli e-reçete sistemi dünyada ilk ve tek olma özelliğini muhafaza eden Ilaç Takip Sistemi
(iTS) çerçevesinde faaliyet gösteren bir yapı olup, e-Nabız uygulaması ile de tam entegredir. Renkli ereçete ile tüm yurtta uygulama birliği sağlanmış, vatandaşlarımızın ilaca erişimi kolaylaştırılmış,
hekimlerimizin matbu reçete temini zorunluluğu ortadan kaldırılmış, ilaç suiistimalinin önüne
geçilmiş, söz konusu ilaçlarla ilgili sağhk politikalarının geliştirilmesi için dünya standaıtlarlnın
üzerinde veri sağlanmış durumdadır.

Projenin ikinci fazlnda28/1112017 tarihli ve 4434 (201714) sayılı Genelge ile mor ve turuncu
reçeteli ilaçlar sisteme dahil edilmiştir. Bu genişleme ile turuncu reçeteli ilaçları kullanan
vatandaşlarımızın sağlık müdürlüklerinden matbu reçete koçanı temin etme ve sürekli yanlarında

taşlma zorunluluğu ortadan kaldırılmlştır.

Elde edilen tüm bu kazanım|ara nazaran projenin üçüncü fazında tüm ilaçların renkli reçete
sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığlmızın kontrolünde
ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesine dair hazırlıklar tamamlanmıştır.
Makamlarınca uygun görüldüğü takdirde Makam oluru tarihinden itibaren renkli e-reçete
e-reçete
uygulamaslnın beyaz tabir edilen reçeteler de dahil tüm reçeteleri
hususunu tensiplerine arz ederim.

(

Kurum

Uygrn
Dr
Müsteşar

ardımcısı

Uygun
t20

fu.

Dr. Eyüp GUMUŞ
Müsteşar
...1.../201
.

-,*rl

AhMCt

DEMiRCAN

BAKAN

SögütöZü Mahallesi,2 1 76.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312)218 30 00-Fax: (0 312)2183290

www.tilck.uov.tr

-a

Dr

