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BAŞKANLIK MAKAMINA  

 

  

            Ülkemizde COVID-19 salgını ile etkin mücadele kapsamında Bakanlığımız tarafından 

gerekli önlemler alınmakta olup sağlık hizmet sunucularında COVID-19 yatan hasta tedavileri 

devam etmektedir. Genel durumu yatarak tedavi gerektirmeyen hastalar ise izolasyon 

koşulları altında takip ve tedavi edilmektedir. Bu amaçla Halk Sağlığı Yönetim Sistemi 

(HSYS) oluşturulmuştur. 

Hastanelerde COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün 

sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi 

amacıyla, COVID-19 tedavisi yapılan tüm sağlık hizmet sunucularında ilaç kullanım 

bilgilerinin tek sisteme (REÇETEM) girilmesi ihtiyacı doğmuştur. Sistem HSYS ile tam 

entegre çalışmaktadır. 

Ayaktan takip ve tedavi edilmesi gereken hastaların ise izolasyon koşulları sağlanarak 

topluma temasının en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu hastaların ve temaslı personelin 

kullanacağı COVID-19 ilaçları için ayaktan reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane 

eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) 

karşılanması gerekmektedir.  

Bahsi geçen hususlar doğrultusunda, ülkemiz sağlık tesislerinde görev yapan tüm 

hekimlerin, COVID-19 tedavisi gören yatan hasta ilaç istemlerini ve ayaktan hasta reçetelerini 

e-Nabız REÇETEM (recetem.enabiz.gov.tr) sistemi üzerinden giriş yapmaları, sistem 

kullanımı hakkında bilginin recetem.titck.gov.tr adresinde yer aldığı ve sistemle ilgili soru ve 

sorunlar için TİTCK İletişim Merkezi’nin (444 46 80) hizmet verdiği bilgisinin tüm illerdeki 

sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususlarını tensiplerinize arz ederim. 

  

 

 

Uzm. Ecz. Ömer Hakan ŞİMŞEK 

Daire Başkanı  

Uygun görüşle arz ederim.  

          …/04/2020  

       Eray KAPLAN  

    Başkan Yardımcısı  

  

OLUR  

…/04/2020  

Dr. Hakkı GÜRSÖZ  

Kurum Başkanı 
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