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Bilindiği izere, hemofili hastalarının kullandığı faktörlerin yazil.dığı reçeteler ve hasta

bilgilerini içeren Hemofili Takip Karnesi Ve ayrlca diğer kan ürünlerine ait (insan albümini,
immünoglobulinler) reçetelerin düzenlenmesine ilişkin hususlar 201619 sayılı genelge ile
düzenlenmişti. ilaçlara erişim imk1nı sağlanırken suiistimalin önlenmesi amacıyla geliştirilen
Renkli Reçete Sisteminin kapsamı furuncu Ve mor reçeteye tabi ürünleri de içine alacak

şekilde genişletilmiş olup 201619 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda;

. Renkli Reçete sistemine https://renklirecete.saqlik.qov.trl adresi üzerinden ulaşılacaktır.

. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza
Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan
e-imza prosedürü i|e imza|ayacaklardır.

o Eczacı|ar elektronik reçete numarasr ile düzenlenen elektronik reçeteye sistem üzerinden
ulaşabilecektir. Reçete bilgileri sisteme kaydedildikten Sonra ilaçların hastaya verilmesi
gerekmektedir.

. Renkli reçete sistemi sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak
kan ürünü reçeteleri için kullanılacaktır.

o Hastanelerde bu ürünlerin kullanımı; ürün hastanede mevcut ise turuncu Veya mor
reçeteye gerek olmaksızın hastanelerin kullandıkları sistem üzerinden karşılanabilecektir.

. ilag kullanım raporları hekimler yeya eczacılar tarafindan sisteme girilecektir.
o Hastanın talebi olması durumunda reçete örneği hekim tarafindan hastaya verilecektir.
o Sistem ile ilgili sorunların renkli.recete@titck.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kan ürünleri için basılı (kağıt) reçete, istisnai olarak teknik sebeplerle Renkli Reçete
Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık
hizmet sunucularında yazılabilecektir. Hemofili takip karnesi il Sağlık Müdürlükleri
tarafindan dağıtılmayacak olup, hemofili takip karnesi bulunmayan hastaların ilaçları basılı
mor reçete|er e y azı|abil ecektir.

Serbest eczaneler tarafindan karşılanan mor Ve turuncu reçeteli i|açlara ait listeler
matbu reçeteleri ile birlikte her ayın ilk on günü içinde iı Sagıık Müdürlüklerine teslim
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edilecektir. Bir eczanenin tiim mor_turuncu reçetelerinin elektronik reçete olması durumunda
İı sagııı< Müdiırlüklerine aylık liste göndermesine gerek yoktur. İı sagııt Müdürlükleri
taraflndan bu liste ve reçeteler muhafaza edilecek otup Ttirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu' na gönderilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve konunun İılnız aaııııindeki tiim sağlık kurum ve kuruluşlarrna, serbest

hekim, veteriner hekim, diş hekimi' ecza depoları ve eczanelere duyurulmasıru önemle rica
ederim.

Prof. Dr. Evtıp GÜMÜŞ
Bakan a.
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