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SGK, “e-reçete” ve “avuç içi damar izi”ne geçiyor
1 Temmuz’da başlatılıp yılsonuna kadar 
tamamlanacak olan “e-reçete” ve “avuç içi 
damar izi” uygulamasıyla, eczane-hastane ve 
doktor üçgeni mercek altına alınacak. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
sahte reçete, gereksiz tetkik ve 
muayene gibi suiistimallerin önüne 

geçebilmek için, 1 Temmuz 2012’de 
başlatacağı “elektronik reçete (e-reçete)” 
ve “avuç içi damar izi” uygulamasını, 
2012 sonuna kadar tüm özel ve üniversite 
hastanelerinde tamamlamayı planlıyor. 
Halen özel bir hastanede pilot uygulaması 
devam eden proje ile, hasta, hastanede 
cihaza avuçiçini taratıp avuç izi damar 
tarama yöntemiyle kimlik doğrulaması 
yapacak ve ona göre kendi adına provizyon 
alacak. Doktor, tedavi ettiği kişiye yazacağı 
reçeteyi artık kâğıt ortamında değil 
MEDULA sistemi üzerinden elektronik 
ortamda reçeteyi yazacak ve hastaya 
bir numara verecek. Verilen numara 
ile herhangi bir eczaneden ilaçlar 
alınabilecek. Eczacı da hasta numarasını 
girdiğinde hangi hastaneden geldiğini, 
hangi doktorun baktığını ve yazılan ilaçları 
görecek. Reçetelerin kâğıt ortamı yerine 
elektronik ortamda düzenlenmesi ve 
eczanelerce MEDULA sistemi üzerinden 
reçete sorgulanarak işlem yapılması 
uygulaması sayesinde MEDULA hastane 
ve MEDULA eczane sistemleri birbiri ile 
entegre olacak. Uygulama sayesinde 
hastanede muayene olmayan kişiler 
adına reçete düzenlenmesi artık mümkün 
olmayacak. 

Uygulamayla; e- reçete, doğrudan 
eczacının bilgisayar sisteminde görülecek 
ve ona göre hastaya ilaç verilecek. Bu 
şekilde; verilmeyen sağlık hizmetinin 
kuruma fatura edilmesi, genel sağlık 
sigortalısı olmayan kişilerin genel sağlık 
sigortalıları üzerinden hizmet alması, 
sağlık hizmetlerinin gereksiz yere 
abartılarak kuruma fatura edilmesi, 
muayene katılım payından kurtulmak 
için acil olmadığı halde “açılmış” 
işlemi yapılması, ilaç katılım payından 
muaf olmak için usulsüz raporların 
düzenlenmesi, belirlenen ek ücretten 
daha fazla hastalardan ek ücret alınması, 
doktor-ilaç firması ve eczane arasındaki 
menfaat ilişkisi kurularak suni talep 
oluşturulması gibi sağlık alanında yaşanan 
suiistimaller önlenmiş olacak.
MED(ikal) ULA(k) sözcüklerinin 
birleşmesinden oluşturulan MEDULA, 
Genel Sağlık Sigortası (GSS)  ile hastaneler 
arasında, fatura bilgisini elektronik 
olarak toplama ve geri ödemesini 
gerçekleştirmek için
geliştirilen bütünleşik sistemdir. 14 
Ağustos 2006’da Sağlık Bakanlığı 
hastaneleri ile GSS arasındaki iletişim 
standardı olarak Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan MEDULA, 1 Eylül 
2006’dan itibaren operasyonel olarak 
hayata geçti. 
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