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Konu : ÜTS Tekil Takip Uygulama Süresinin Ötelenmesi

Ankara,

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA
Kurumunuz Ürün Takip Sistemi internet sayfasından 23 Ağustos 2019 tarihinde
yapılan 2019/ÜTSG-08 Sayılı "Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarında
Eczaneler İçin Stok Bildirimi Hakkında Duyuru" başlıklı duyuru ile, eczane stok bildirim
işlemlerinin güncellendiği, yapılan güncelleme ile birlikte üretici/ithalatçılar tarafından bu iki
ürün grubunda piyasaya arz ettikleri ürünlerin ürün numarası(barkod) ve seri/lot bilgilerinin
sisteme tanımlanmış olduğu ve böylece eczanelerin stok bildirimi yaparken ürün numarasını
sisteme girmesi halinde o ürün numarasından sisteme tanımlanmış olan seri/lot numaralarından
seçim yaparak ellerindeki adet bilgisini girmeleri ile stok bildirim işleminin tamamlanmış olacağı
bildirilmektedir.
Meslektaşlarımızı tarafından uygulama kapsamında sorunlar yaşandığı, tarafımıza yapılan
çok sayıdaki geri bildirimden anlaşıldığı üzere yapılan güncelleme ile iki önemli teknik sorun
eczanelerimizin stok bildirimi yapabilmesini güçleştirdiği görünmektedir.
Bu sorunlar;
1. Birçok ürünün, ürün numarası (barkod) ve seri/lot bilgilerinin sistemde tanımlı
olmaması ve bu ürünler için stok bildiriminin yapılamaması,
2. Sistemde tanımlı ürün numarası(barkod) ve seri/lot bilgilerine karşılık kayıtlı olan
üretim tarihi bilgisinin stok bildirimi yapılırken alınan hata mesajı ile hatalı olduğu, sisteme
üretici/ithalatçı firmanın tanımladığı üretim tarihleri ile uyuşmadığı ve bu durumun da ilgili
ürünler için stok bildirimi yapılmasını engellediği şeklinde özetlenebilir.
Söz konusu duyuruda ifade etmiş olduğunuz üzere, eczane stok girişlerinin kapatılacağı
ve eczanelerin ivedilikle stok bildirimi yapması yönündeki açıklanmanızı yukarıda dile
getirdiğimiz teknik sorunlar ışığında tekrar değerlendirmenizi ve 21.08.2019 tarih ve 16642 sayılı
yazımız ile tarafınıza ilettiğimiz;

Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BE6P3PB9V

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

*BD2636570412*

• İlgili ürünlerde karekod uygulamasına geçilerek uygulama birliği sağlanması,
• Medula Provizyon Sistemi ve eczane otomasyon sistemleri ile tam entegrasyonun
sağlanması,
• Teknik sorunların çözümü noktasında konunun önemli bir paydaşı olan Birliğimizinde
içinde yer aldığı bir yapı ile işbirliği alanlarının geliştirilmesi taleplerimiz gerçekleşene kadar
uygulamanın başlatılmaması hususunu saygılarımla arz ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter
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