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Ankara,

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA
Bölge Eczacı Odalarımızdan ve eczacılarımızdan Birliğimize yapılan yoğun bildirimlerde; Şeker
Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takibi ile ilgili tüm ürünlerde karekod
uygulamasına geçilmeden söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesinin sahada ciddi sıkıntılara neden
olacağı ifade edilmektedir.
Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve ülkemizde hizmet veren 26 bini aşkın eczacımızın
ülkemizde ilaca erişim ve ilaç güvenliğinin sağlanmasında önemli bir araç olarak uygulamaya alınan ve
gelinen noktada sağlık hizmet sunumumuzun vazgeçilmezleri arasında yer alan İlaç Takip Sisteminin
yerleşmesinde gösterdiği katkı bilinmektedir. Bu kapsamda Birliğimiz söz konusu uygulamanın da sahada
erişim ve uygulama sıkıntısı yaşanmayacak şekilde sağlam temeller üzerinden ilerlemesini arzu
etmektedir.
Bu bağlamda Odalarımızdan ve eczacılarımızdan Birliğimize iletilen tespitler ekte bilgilerinize
sunulmakta olup;
1. İlgili ürünlerde karekod uygulamasına geçilerek uygulama birliği sağlanması,
2. Medula Provizyon Sistemi ve eczane otomasyon sistemleri ile tam entegrasyonun sağlanması,
3. Teknik sorunların çözümü noktasında konunun önemli bir paydaşı olan Birliğimizinde içinde
yer aldığı bir yapı ile işbirliği alanlarının geliştirilmesi
sonrasında ilgili uygulamanın başlatılması yönündeki talebimizin Başkanlığınızca yeniden
değerlendirilmesini saygılarımızla arz ederiz.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter
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ÜTS TEKİL TAKİP SÜREÇLERİNE YÖNELİK TESPİT, ÇÖZÜM ve ÖNERİLERİMİZ

Şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçları ÜTS tekil takip süreçlerine yönelik Bölge
Eczacı Odalarımızdan ve eczacılarımızdan Birliğimize iletilen tespit ve çözüm önerileri şu
şekildedir;

















Firma inisiyatifine bağlı olarak ilgili ürünlerin takip süreçleri lot/parti numarası veya
seri/sıra numarası bazlı yapılabilmekte; bu ayrıma göre ürünün tüm bildirim süreçleri
değişmesi uygulama birliğinden uzaklaşılarak uygulama güçlüğü yaratmaktadır. Tüm
ürünlerde karekod uygulamasına geçilmesi uygulama birliğinin sağlanabilmesi için
esastır.
Hali hazırda birçok üretici/ithalatçı firma ÜTS kayıt ve bildirim süreçlerini
tamamlamadığından bu firmaların ürünleri için eczanelerin de bildirimde bulunması
mümkün değildir.
Stok bildirimleri ve alma bildirimleri için bayilik şartı kaldırılmış olmasına rağmen
firma bazlı ÜTS ürün tanımlaması hataları nedeniyle bayilik almadan bildirim
yapılamayan ürünler mevcuttur.
Mükerrer firma kayıtları, arama butonun işlevsizliği, aynı ürüne dair ithalatçı firma
değişiklikleri gibi teknik sorunlar nedeniyle uygulama güçlükleri yaşanmaktadır.
ÜTS
ile
eczane
otomasyon
programlarının
entegrasyon
çalışmaları
tamamlanmadığından birçok bildirim manuel yapılmakta ve bu durum uygulamaya
geçişi zorlaştırmaktadır. Alma, verme, tüketiciye verme, stok bildirimi gibi işlemler
manuel olarak yapılabilmektedir.
ÜTS üzerinde eczaneler arası takas işlemlerine yönelik bildirim menüsü
tanımlanmadığı için, ilgili ürünlerin eczaneler arası takası durumunda sistemsel
nedenlerle bildirimler sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememektedir.
Eczanelerin İTS üzerinden ilaç stoklarını listelemelerine benzer bir işlem, ÜTS
üzerinden yapılamadığından, stok takibi, bildirilen stokların görüntülenmesi, hatalı
bildirimlerin tespiti eczaneler tarafından yapılamamaktadır.
Stok bildirimlerinin beyana dayalı olması nedeniyle, hatalı veya mükerrer
bildirimlerin, sistemsel verilerin yanlışlığına açık olarak kamu zararı oluşturma
tehlikesine sebebiyet vermektedir.
ÜTS ile Medula Provizyon Sistemi entegrasyonu kısa bir süre önce tamamlanmış
olması nedeni ile tam uygulama testleri yapılmış durumda değildir. Sistemsel
nedenlerle ilgili ürünlere erişimde yaşanabilecek aksaklıklar ülkemizde prevelansı
oldukça yüksek olan Diyabet hastalığının takip ve tedavi süreçlerinde aksamalara
neden olarak toplum sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara neden olabilme riskini
barındırmaktadır.

