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TÜRK ECZACILARI BiRLIGI
MERKEZ HEYETi

Sayı : 40.A.401
Konu : Reçete Karşılama Kuralları Hakkında

Ankara,

TEB 40. BÖLGE KIRKLARELİ ECZA cı ODAsı
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIGI'NA

İlgi: 04/04/2017 tarihli ve 2017/074 sayılı yazınız,

İlgide kayıtlı yazınız ile;

6197 sayılı Kanun'un 28 inci maddesi geregınce reçetelerde hastanın ad soyadı,
hastalığının tanısı, hekimin adı soyadı, unvanı, diploma tescil numarası, görev yeri ve hekimin
ıslak imzasının olması gerektiğine değinilerek;

Nakit satış yapılan antibiyotik ve kontrole tabi ilaç ihtiva eden reçetelerde protokol
numarasının bulunmaması sebebiyle bölgenizdeki eczanelere İl Sağlık Müdürlüğünce cezai işlem
uygulandığı belirtilmekte ve konuya ilişkin görüş talep edilmektedir.

Konu hukuk müşavirliğimize iletilmiş olup Birliğimize aktarılan değerlendirmelerinde
6197 sayılı Kanun'un;

''Madde 25 - Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil veya tağyir
edilmeden yapılması meşrut olup ilaçların ve reçetelerin (Fiyatları üzerinde yazılmak suretiyle)
alıcıya verilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tesbit ve ilan olunacak esaslara göre
yapılır. Eczanelerde hazırlanan reçetelerin ilaçlarında görülecek hata ve saireden doğrudan
doğruya eczanenin mesul müdürü sorumludur. Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan
şüphe ettikleri reçetelerle kodekste yazılı miktarlardan fazla eczayı ihtiva edipaltı iki çizgi ile
çizilerek ayrıca imza edilmiş olmıyan reçeteleri müdavi tabip ile temas etmeden imal edemezler.
Ancak müdavi tabip ile temas imkanı bulunmıyan hallerde reçeteyi kodekste yazılı azami
miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti mahallin en yüksek sağlık amirine bildirirler. "

"Madde 26 -(Değişik: 17/5/2012-6308/5 md.) Eczaneferde günlük reçetelerin kaydı,
Sağlık Bakanlığınca belirlenen usullere göre tutulur. "

"Madde 27 - Tabip veya veteriner hekimin adres ve diploma numarasını açık olarak
göstermeyen, resmi veya hususi hastane sağlık merkezi, dispanser ve poliklinik yapan benzeri
müesseselerin başlık ve poliklinik numarasını taşımıyan, okunması güç, şifreli yahut kodekste
yazılı dillerden başka dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar olunamaz." şeklinde olduğu;
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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• Madde metinlerinden de anlaşılacağı üzere reçetelerle ilgili düzenleme yapma yetkisinin
Sağlık Bakanlığında olduğu, 27. Maddede açık bir şekilde poliklinik yapan sağlık
tesislerinin reçetelerinde bu numaranın olması gerektiğinin belirtildiğine değinilerek,

• Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca reçetenin resmi evrak sayıldığı; reçetenin resmi
yada özelolmasının bir öneminin bulunmadığı belirtilerek; ülkemizde reçete düzenleme
yetkisinin sadece tıp ve diş hekimleri ile veteriner hekimlere verilmiş olduğu, düzenleme
ile ilgili sorumluluğun bu kişilerde bulunduğu, reçetenin hazırlanması ve/veya tesliminden
ise eczacıların sorumlu tutulduğu hatırlatılmaktadır. Nitekim Birliğimiz tarafından yapılan
protokollerde kabul edilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere eczacıların aynı zamanda
düzenlenen reçetelerin, otorite tarafından belirlenen kurallara uygunluğunu denetleyen
sağlık hizmeti sunucusu durumunda olduğuna da değinilmektedir.

• Ayrıca reçete üreten tüm birimlerin bu reçetelerine bir numara vermek ve bunun
kaydını tutmak zorunda oldukları, bu şekilde reçetelerin izlenmesinin ve kontrolünün
mümkün olabildiği; reçetelerin üretilmesi ve hazırlanmasına ilişkin sorumlulukların
ortaya çıkabildiği aktarılmaktadır.

• Diğer bir husus olarak ise Birliğimiz tarafından imza altına alınan protokol kapsamında
karşılanan bir reçete olsun ya da olmasın; anılan maddeler ile düzenlenen hükümlerin ülke
genelinde karşılanan tüm reçeteler için uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Annan ÜNEY
Genel Sekreter
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