ECZANE
HİZMET ALIM PROTOKOLÜ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

“Danıştay Meslek Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin
Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Kılavuz”

ECZANE HİZMET ALIM PROTOKOLÜ

Bu broşür 19.10.2022 tarihinde Danıştay
Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında
imzalanan ve 01.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Danıştay Meslek Mensupları ve
Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin
Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç
Teminine İlişkin Protokol” kapsamında, işlem
süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik olarak
hizmet alım usullerinde yapılan değişiklikler
hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla
hazırlanmıştır.
Protokol kapsamına göre;

girişlerinde kullanılmakta olan “Farmain-box” Danıştay Reçete Sistemi, yenilenen
protokol çerçevesinde güncellenmiştir.

oluşturulmaktadır.
-

6. Eczaneler, Farmainbox Danıştay Reçete
sistemi E-reçete girişi ekranına, Hak sahibi-nin T.C. kimlik numarası ve Reçetem sistemi
elektronik reçete şifresini girerek reçete
kaydı yapabilmektedir.

1.

-

-

7. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm özel ve

Bu broşürde reçetelerin eczaneler tarafından
karşılanmaları sırasında yapılacak işlemlerle
ilgili detaylı bilgilere ve izlenecek yollara ulaşabilirsiniz.
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ECZACI EKRANI

ECZACILAR TARAFINDAN
E-REÇETENİN KARŞILANMASI

Adım 1
Herhangi bir internet tarayıcı üzerinden
http://farmainbox.com internet adresine
erişim sağlanarak eczane tarafından giriş yapılır.

Adım 3
Reçete Provizyon Sistemi ekranından
“E-reçete Girişi” butonuna tıklanır.

Danıştay Eczacısı
...

...

Adım 2
Karşımıza gelen ekranda sol orta bölgede kalan
“Danıştay Başkanlığı Reçete Giriş Ekranı”
butonuna tıklanır.

Adım 4
Hak sahibi T.C. kimlik numarası ve Reçetem
sistemi elektronik şifresi ile reçete sorgulanır.

Hasta T.C. Kimlik No
E-reçete No girilir
Kontrol yapılır.
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Adım 5
Bu ekranda e-reçeteye ait bilgiler görüntülenir.
Sağ alt bölümdeki “İLERİ” butonuna basılır.

Reçete işlemlerine
devam etmek için
İLERİ butonuna basılır.
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Adım 6
E-reçete düzenleme ekranı üzerinden teslim
alan kişi bilgileri, doz, ilaç kutu adedi, ilaç silme,
eşdeğer ilaç seçme, ilaç-rapor ilişkilendirme ve
ilaç raporu girişi işlemleri yapılabilmektedir.
Reçete için gerekli bilgiler ve düzenlemeler
yapıldıktan sonra sağ alt bölümde bulunan
“REÇETE EKLE”butonuna basılır.

.........

Danıştay
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Adım 7
Bu ekrana gelindiğinde reçetenin kaydı
başarıyla tamamlanmış olur. Ekranın alt
bölümünde bulunan butona basarak reçetede
bulunan ilaçlara ait karekodların ITS bildirim
ve sonlandırma işlemleri yapılabilmektedir.
Bu işlemi reçete için döküm alacağınız tarihe
kadar gerçekleştirebilirsiniz. ITS bildirim ve
sonlandırma işlemleri tamamlanmamış reçeteler için döküm oluşturulamaz.

Katılım Payı alanındaki
tutar hak sahibinden
temin edilir.
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