
 

Renkli Reçeteler 30 Nisan 2017 tarihinden itibaren  

“Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir”  ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde 

bulunan ve bu ibarenin hekim tarafından onaylandığı ıslak imzalı matbu kırmızı ya da yeşil reçeteler 

de tanzim edilebilecektir. 

 

Fakat durum böyle iken aile hekimlerinin sistem üzerinden reçete çıkarmaları kendi yararlarına 

olacaktır. Bu hem sizlere zaman kazandıracak hem de yeşil-kırmızı reçete saklama derdinden 

kurtaracaktır. 

 

Başlangıçtan itibaren karşılaştığımız tüm sorunları çözmeye çalıştık büyük bir kısmı çözüldü bir 

kısmının zamana ihtiyacı var. Önümüzdeki 2-3 ay içinde sistem tam olarak oturmuş olur. 

 

Renkli Reçete yi sistem üzerinden yazmada 3 seçenek karşımıza çıkmaktadır: 

 

1-Sadece Renkli Reçeteye tabi İlaçlardan oluşan reçeteler 

2-Renkli Reçete + Diğer İlaçlardan Oluşan Reçeteler 

3-Yurtdışından getirtilen Renkli Reçete İlaçları 

 

1.Sadece Renkli Reçeteye tabi İlaçlardan oluşan reçeteler:  

Bu reçeteleri yazmakta hemen hemen hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Bu reçeteleri hiç AHBS programı 

kullanmadan da http://renklirecete.saglik.gov.tr sitesi üzerinden de tanzim edebiliriz.  

Ancak reçetenin SGK tarafından da ödenebilmesi için Medula sistemine gönderilmesi yani E-Reçete 

haline getirilmesi gerekmektedir. 

 

2--Renkli Reçete + Diğer İlaçlardan Oluşan Reçeteler: 

Bu Reçeteleri yazmakta çok büyük sorunlarla karşılaştık. En büyük sorun renkli reçete sisteminin ilaç 

yazılırken Medula kodu oluşturması ve diğer ilaçların eklenmesine imkan bulunmamasıydı. Bunu da 

çözmüş bulunmaktayız.  

Bunun için eski yöntem ile hastanın tüm ilaçlarını AHBS üzerinden yazıp medulaya gönderip hastaya 

Medula kodunu veriyoruz. Sonrasında Tigaimzacının son sürümünü açıp Google Chrome (Tavsiye 

edilen) veya Firefox tarayıcısı ile http://renklirecete.saglik.gov.tr sitesindeki Renkli Reçete sistemine 

geçiyoruz ve burada hastanın ilacını yazdıktan sonra sırasıyla pin kodunu giriyoruz ve "Reçete 

Medulaya Bildirilmesin" seçeneğini işaretleyip imzala butonuna tıklıyoruz.  

Bu durumda sistem bize sadece Renkli Reçete Kodu üretiyor ve bu kodu da hastaya veriyoruz ve 

işlemimizi tamamlıyoruz. 

 

Özet olarak eskisi gibi her şeyi AHBS den yazıyoruz e-imza ile imzalıyoruz hastaya E-Reçete kodu 

veriyoruz. Renkli reçeteye tabi olan ilacı renkli reçete koçanına elle yazacağımız yerde renkli reçete 

web sayfasına girip yazıp çıkıyoruz ve burada oluşan kodu hastaya veriyoruz. 

 

3- Bu tür reçeteler AHBS den reçete çıktısı + manuel olarak yeşil reçete ile yazılabiliyor. Kısa bir süre 

sonra bunlarda Renkli Reçete Sisteminden yazılabilecek 

 

Not : Başlangıçta herkese zor gibi görünen bu sistemde ilaç yazma süresi çok çok kısa olup sizlere hem 

zaman kazandıracak hem de reçete saklama gibi bir sorumluluktan kurtaracaktır. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frenklirecete.saglik.gov.tr%2F&h=ATPEtPcAFjpTWG0ewcIAn16HRevbminBOblxMR7ybRPwnOJGX9hTdpKdth-t5zG1XUcXXFFy3hwk16Kyzjg4-_wO0z9EgJr4IMPIK-1xjJlp5HPeSlpy4ll1PrRYKCm8bD0VwhE6Bg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frenklirecete.saglik.gov.tr%2F&h=ATPjdx2OV3e2GzVP29uGvXXe_6EeamrmJYWhgXpbqYash0waMbeDhqdP9FsmyjNpKrQgzujucS5EFns1vbgwLTssDXshYstnUpI2m-6VbdjthNrZMyHI_pN4yQrDJDc7Z4K9Ak77qw












 


