İşyeri Hekimlerinin Dikkatine (E-reçete)
(02.10.2017 Tarihli T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 2. Duyurusu’ndan alıntılanmıştır)

İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi
için,
(A1) işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup,
(A2) İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması gerekmektedir.
İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için;
(B1) Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web
servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin ve
(B2) 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için
elektronik imza teminin yapılması önem arz etmektedir.
İşyeri hekimi tarafından yazılan reçetelerin ödenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınmaktadır.
A1) Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıt olunması gerekmektedir:
Kayıt işlemi için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Kayıt kontrolü için:
http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi adresine gidiniz.
Doktor Bilgi Bankası veri tabanında kaydı olmayan, herhangi bir hata, eksiklik olan
hekimler aşağıda istenen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına ) müracaat ederek
düzeltme işlemi yaptırmaları gerekmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Caddesi Sağlık Bakanlığı B Blok Kat: 2 No: 4
Sıhhiye/Ankara
Telefon: 0 312 585 1450
Faks: 0 312 5851598
DÜZELTME İÇİN İSTENEN BELGELER
1. TC Kimlik Numarası Eksik olanlar için;
Sadece T.C. Kimlik Numarası olan Nüfus Cüzdanı veya Fotokopisi ile
müracaat edilmesi yeterli olacaktır.
2. Eğitim Bilgileri düzeltmeleri için;
a) Diploma Bilgileri hatalı olanlar için: Diplomanın fotokopisi
b) Uzmanlık belgesi bilgileri hatalı olanlar için: Uzmanlık belgesinin fotokopisi

A2) İSG-KATİP üzerinden görevlendirme yapılması gerekmektedir:
E-Reçete
işlemlerinde
kullanılan
SGK
Kurumsal
Hekim
parolası
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/login.jsp adresinden alınmalıdır. İşyeri hekimliği
dışında görev yapıp daha önce parola temin etmiş olan hekimler aynı parola ile işlem
gerçekleştireceklerdir.
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. İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, İSG-KATİP Sisteminde
kayıtlı
olmanız
ve
e-Devlet
Kapısı
üzerinden
(https://isgkatip.csgb.gov.tr/Login2TurksatRedirect.aspx) e-Devlet Şifresi, Mobil İmza,
Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız
gerekmektedir.
İşyeri hekimliği sertifikasının vize süresinin dolması nedeniyle İSG-KATİP’te geçersiz
duruma düşülmemiş olunması gerekmektedir. Vize işlemleri için İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Sertifika durumu İSG-KATİP’e edevlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sertifikalar” sayfasından kontrol
edilebilmektedir.
OSGB’de çalışan işyeri hekimlerinin dışa görevlendirmesinin (ilgili işyerine ataması)
bulunması gerekmektedir.
(B1) E-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon temini
Artı Metrik Sağlık Gözetimi Yazılımı (www.artimetrik.com.tr), e-reçete modülüne
sahiptir. Artı Metrik Sağlık Gözetimi Yazılımı, elektronik imzalı olarak Sosyal Güvenlik
Kurumu Medula e-reçete web servisine entegre çalışan bir otomasyon yazılımdır.
(B2) Elektronik imza temini
Güvenli Elektronik İmza kullanmak için gerekli olan nitelikli elektronik sertifika aşağıda
isimleri listelenen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.
Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.. (E-Güven) https://www.e-guven.com/
TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. http://www.turktrust.com.tr
EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) http://www.e-tugra.com.tr
E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR) http://www.e-imzatr.com
E-İMZA PAKETİ ÜCRETSİZ: Artı Metrik e-reçete çözümü tüm kart okuyucularla
uyumludur. Ancak, işyeri hekimlerine fiyat avantajı sağlamak üzere bir elektronik kart
okuyucu firmadan işyeri hekimlerine özel bir tarife uygulaması için işbirliği
başlatmıştır. ARTI METRİK müşterisi olmayan işyeri hekimlerine e-imza paketi 138
TL ücretle sağlanmaktadır. Notere veya satış ofisine gitmeye gerek kalmadan işyeri
hekimleri kendi adreslerinde e-imza'ya sahip olabilmektedir. Bu fiyatlara elektronik
imza sertifikası, kart okuyucu ve kendi adresinizde kimlik kontrolü fiyatlara dahildir.

Kampanya 31.12.2017'ye kadar geçerlidir. Bilgi almak için lütfen e-posta ile temas
kurunuz.
31.12.2017 tarihine kadar Artı Metrik Sağlık Gözetimi Yazılımı siparişlerinde e-imza
paketi (üç yıllık e-imza sertifikası, sertifika okuyucu akıllı çubuk ve adreste kimlik
kontrolü) işyeri hekimlerine ARTI METRİK tarafından ücretsiz olarak
sağlanmaktadır.
E-reçete sık sorulan sorular için tıklayınız.
Demo talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçiniz
+90 850 532 5312
bilgi@artimetrik.com.tr
Artı Metrik Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)
Kemal Nehrozoğlu Caddesi
GOSB Teknopark, High Tech Binası Kat:1 A10
41400 Gebze/Kocaeli

