İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE
SON GELİŞMELER

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli
bir şekilde elektronik ortamda sunulması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen tüm uygulamalarda e-devlet
yapısının kullanılması yönünde çalışılmaktadır.
6331 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda
yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla kurulacak iş yeri bilgi yönetim sisteminin ilk uygulaması olan
“elektronik işyeri hekim uygulaması” başlatılmıştır.

İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için,
işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup, İSG-KATİP
üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması gerekmektedir.
İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula
Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin
ve 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için elektronik imza
teminin yapılması önem arz etmektedir.

Hizmete Özel

NOT: İşyeri hekimi tarafından yazılan reçetelerin ödenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır.
- İşyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. Kayıt işlemi için İl Sağlık
Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.
Kayıt kontrolü için: http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi
- İşyeri hekimliği sertifikasının vize süresinin dolması nedeniyle İSG-KATİP’te geçersiz duruma düşmemiş olması
gerekmektedir. Vize işlemleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Sertifika durumu İSGKATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sertifikalar” sayfasından kontrol edilebilmektedir.
- İşyeri hekiminin reçete düzenlediği kişinin çalıştığı işyeri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmesinin bulunması gerekmektedir.
Sözleşme durumu İSG-KATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sözleşmeler” sayfasından kontrol
edilebilmektedir.
- OSGB’de çalışan işyeri hekimlerinin dışa görevlendirmesinin (ilgili işyerine ataması) bulunması gerekmektedir.

E-reçete kullanım kılavuzu için aşağıdaki dosya linkine tıklayınız. (Yazılım firmaları içindir)
E-Reçete işlemlerinde kullanılan SGK Kurumsal Hekim parolasını almak için tıklayınız. (İşyeri hekimliği dışında görev yapıp
daha önce parola temin etmiş olan hekimler aynı parola ile işlem gerçekleştireceklerdir.)
Klavuz ektedir.

Hizmete Özel

• Dijital imza, elektronik dokümanları (Eposta, Ms Excel dosyası, Ms Word dosyası gibi)
imzalamak için kullanılan ve bu elektronik dokümanı alan kişinin de, gönderen kişinin kim
olduğuna emin olmasını ve güvenmesini sağlayan bir elektronik koddur.
• Doğal olarak dijital imza güvenilirliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanır. Bu sistem,
şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar
arasında çalışır. Gönderenin şifreleme işlemi ile alıcının doğrulama işlemi verinin güvenli
bir kaynaktan geldiğini gösterir. Bu iki taraflı işlem dijital imzayı tamamlar. Dijital imza
diğer adıyla elektronik imza ülkemizde 23.01.2004 yılında Resmi Gazetede yayınlanmış
ve 23.07.2004’te yürürlüğe girmiş 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile de
tanımlanmıştır.
• Elektronik imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için, internette her türlü resmi
işlemin, hem zamandan hem de kağıt israfından tasarruf edilerek ve elektronik ortamda
arşivlenerek yürütülmesini sağlar.
• Elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık
işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, elektronik posta ve kanun
kapsamındaki hukuki işlemlerde kullanılabilir.
• Elektronik imza ile imzalanmış herhangi bir belge bilgisayar ortamında arşivlendiğinden
bulunması için zaman harcanmayacaktır. Böylece depolama maliyetleri de yok denecek
kadar az olacaktır.

Hizmete Özel

Hizmete Özel

E-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihinde başlanılmış olup hekimlerimiz tarafından tüm reçetelerin %65’i e-reçete
olarak yazılmaktadır.
…
15.01.2013 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması zorunlu olacaktır.
E-reçete uygulamasına geçişte sıkıntı yaşanmaması için sağlık hizmet sunucularının aşağıda belirtilen hususlara dikkat
etmeleri gerekmektedir.
…
2) 15.01.2013 tarihi itibariyle SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almamış (Aile hekimliği hariç Sağlık Bakanlığı
1.Basamak Sağlık Tesislerinde, KİT-Belediye- Bakanlık 1. Basamak Sağlık Tesislerinde, Özel 1.Basamak Sağlık Tesislerinde,
İşyeri Hekimliklerinde, Kurum Hekimliklerinde, Üniversite 1. Basamak Sağlık Tesislerinde, Türk silahlı Kuvvetleri 1.2.3.
basamak tesislerinde görev yapan hekimler hariç) hekimlerin manuel reçeteleri (Bu duyurunun beşinci maddesinde
belirtilen istisnai durumlar hariç) eczanelerden karşılanmayacaktır. SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile ilgili sorunlar
hekimin görev yaptığı sağlık hizmet sunucusuna en yakın Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine iletilecektir.
3) 15.01.2013 tarihi itibariyle (bu duyurunun beşinci maddesinde belirtilen istisnai durumlar hariç) manuel reçeteler
karşılanmayacaktır.
…
5) Manuel reçete yazılacak istisnalar;
a) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk
sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti
birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet
sunucularında düzenlenen reçeteler,
…

Hizmete Özel

• Son günlerde bazı işyeri hekimi meslektaşlarımızın reçeteleri
eczanelerden geri döndü.
• Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası'nda kaydı bulunmayan,
kaşesinde diploma tescil no’su olmayan, Medula sistemi tesis
kodu olmayan hekimler.

• Manuel hazırlanan reçeteler 31.12.2017 tarihine kadar geçerli
olacak.

Hizmete Özel

1 - Doktor Bilgi Bankası kayıt yapılması:
http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/
adresinden bilgilerinizi girerek kontrol ediniz. Eğer kaydınız
yoksa veya "Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktor değilsiniz" uyarısı
varsa Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
(Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı) aşağıdaki telefon
numaralarını arayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
0 312 585 15 80
0 312 585 15 81
0 312 585 15 82

Hizmete Özel

2 - SGK Medula Şifresinin alınması:
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/KullaniciIslem.faces
adresinden gerekli bilgileri doldurarak "Aktivasyon Kodu Gönder"
butonuna tıklayınız. Cep telefonunuza veya e-posta adresinize
yaklaşık yarım saat içinde parola gelecektir. (Spam klasörünüze
düşebilir, kontrol ediniz)
Bir problem yaşamanız durumunda eczane@sgk.gov.tr mail
adresine bir mail atabilir veya 0 312 414 41 41 telefon
numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.

Hizmete Özel

3 - SGK Medula girişi:
https://medeczane.sgk.gov.tr/hekim/login.faces
adresinden TC kimlik No ve SGK'nın gönderdiği parola ile giriş
yapın ve parolanızı değiştirin.
Giriş yaptıktan sonra soldaki menüden "Hekim Bilgileri" modülüne
tıklayın. 11xx9903 (xx il kodu) tesis kodunuzu kontrol edin. Birden
fazla ilde sözleşmeniz var ise birden fazla tesis kodunuz olabilir.
Medulada tesis kodunuz yoksa isgkatip@csgb.gov.tr mail
adresine mail gönderebilirsiniz.

Hizmete Özel

4-İşyeri veya OSGB ile İSG katip üstünden sözleşme yapın

Hizmete Özel

5- Elektronik İmza
Daha sonra ise elektronik reçete için e-imza alınması (Değişik firmalar var. 3 yıllık eimza 139-300 TL arası)
Elektronik imzanın SGK medula sistemiyle bağlantısının sağlanması gerekiyor.
http://eimza.saglik.gov.tr/TR,1728/elektronik-imza.html

Hizmete Özel

Hizmete Özel

Şirket bilgisayarı ya da kişisel laptop edinilmesi

E-reçeteye uygun bir program alınması (Değişik firmalar var. Örn:
Bir firma programı 300 TL, yıllık aboneliği 300 TL’ye satıyor)
Web tabanlı program alınırsa işyeri dışında da işlem yapılabilir.
Var olan İSG Yazılım Programları uyum çalışmaları yapıyor.

Hizmete Özel

• Reçete - poliklinik hizmeti - mevcut İSG mevzuatının dışında,
şirketin talebi düzenlemesi veya oluruyla verilen ek bir hizmettir.
• İSG Yazılım Programı hizmet verilen şirketin sorumluluğundadır.
• Çok sayıda şirkette kişisel sözleşme ile çalışılıyorsa…

• OSGB adına işyeri hekimliği yapılıyorsa…

Hizmete Özel

• Sağlık Bakanlığının yayınladığı " kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve
mahremiyetinin sağlanması" 20 Ekim 2016 yönetmeliğinde çalışanların
sağlık bilgilerinin sağlık bakanlığına iletilmesi de istenmekteydi.
• Çok muhtemelen işyeri polikliniğine ilişkin bilgilerin Sağlık Bakanlığına
iletilerek e-nabızda yer alması da istenecektir.
• Program satın alırken e-reçete uyumlu olması şimdilik yetse bile, ilerde Sağlık
Bakanlığının bilgi paylaşım sistemiyle de uyumlu olmasının istenebileceği
dikkate alınmalı.
• İşin mahremiyet kısmına da dikkat çekilmeli, çalışanların sağlık bilgilerinin
paylaşılması durumunda kalınabileceği (e-reçete, e-nabız vb. nin çalışanlara
yararlarının yanı sıra mahzurlu olabileceği de) vurgulanmalı.

Hizmete Özel

