
e-Reçete Webinarı
Mart 2018



e-Reçete

1 Ocak 2018 itibariyle zorunlu olan; işyeri hekimlerinin ıslak imzalı kağıt reçeteden e-Reçete'ye geçme zorunluluğu,

• Tiger HR’da 3.15.0 versiyonunda

• HR çözümü kullanmayan ya da bağımsız olarak e-Reçete özelliği satın almak isteyen kullanıcılarımız için ise            
İşçi Sağlığı Özlük Kayıtlı paketi ile 3.15.3 versiyonunda desteklendi.

• Tiger HR kullancılarımız;

• İşçi sağlığı modülü var ise herhangi bir bedel ödemeden 3.15.0 versiyon geçişiyle 
• İşçi Sağlığı modülü yok ise modül satın alarak e-reçete özelliğini kullanabilirler.



Doktor Tanımı

e-Reçete işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ilk adım olarak doktor tanımı yapılmadır.

• Doktor tanımı Tanımlamalar/İşçi Sağlığı/Doktor ekranından yapılır.



Doktor Tanımı

Branş Kodu: İşyeri hekiminin uzmanlık alanına ait branş
kodunun girileceği alandır.  
9999 olarak branş kodu kaydedilir. 

Sertifika Kodu: İşyeri Hekiminin sahip olduğu işyeri hekimliği
sertifikasının numarasının girileceği alandır. 
Sertifika kodu 0 olarak kaydedilir. 

Tesis Kodu: Tesis kodu 11<il kodu>9903 formatında
girilmelidir. 
Örneğin İstanbul için 11349903 olarak kaydedilir. 



İşçi Sağlığı Ayarları

İlaç bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesi ile ilgili;
• Sistem Ayarları alanına doktor bilgileri eklendi. 



İşçi Sağlığı Ayarları

• - Zamanlanmış Görevler/Görev Tanımları’ “e-Reçete İlaç Güncelleme" sekmesinden AJM servisin
çalışacağı saat bilgisi girilip kaydedilir. 



Tıbbi Muayene



Tıbbi Muayene



• İlacın kaç sefer kullanılacağı bilgisi Kullanım Doz1 alanına, her bir seferde hangi miktarda kullanılacağı bilgisi 
Kullanım Doz2 alanına eklenir.

• Kullanım Periyodu alanında hekim, doz1 ve doz2 bölümünlerine yazdığı bilginin hangi sürede ne sıklıkla 
kullanılacağını belirler.

İlaç Ekle



Tanı Ekle

Açıklama Ekle



e-Reçete



e-Reçete Gönderimi

Kaydedilen e-Reçete bilgilerinin gönderilmesi için “eReceteImzala” uygulamasına giriş yapılarak doktor bilgileri girilir.

Kimlik Numarası: İşyeri hekimine ait T.C Kimlik numarası girilir. T.C kimlik
numarası ile e-İmzadaki T.C kimlik numarası eşleşmezse e-Reçete gönderimi 
yapılamaz.

Medula Kullanıcı Adı: https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/ linkinden
oluşturulan kullanıcı adı yazılır.

Medula Kullanıcı Şifresi : Medula sistemine girerken oluşturulan şifre bilgisi 
girilir.

E-İmza Şifresi : Elektronik İmza alındığında, firma tarafından USB Dongle’ın
kullanılabilmesi için verilen bir koddur. 

https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/


İmzager Uygulama Kurulumu

e-Reçetelerin imzalanıp gönderilebilmesi için,
İmzager uygulamasının gönderim yapılacak makinada yüklenmiş olması gerekmektedir. 

https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=/node/5 linkinde uygulamaya erişebilirsiniz. İmzager uygulaması kurulumu, java 
kurulumu sonrasında yapılabilir.

https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=/node/5


e-Reçete Gönderimi



e-Reçete Gönderimi



Durum ve sonuç bilgileri yanda belirtilmiş olan reçetelerde, 
Tıbbi Muayene/e-Reçete ekranından değişiklik işlemi yapılabilir.

Durum ve sonuç bilgileri yanda belirtilmiş olan reçetelerde ise 
değişiklik yapılamaz.

e-Reçete Gönderimi



Gönderilmiş reçetelerde iptal seçeneği;

• Gönderilmiş reçeteler ekranından Durumu: Gönderildi ve Sonuç: Başarılı e-reçeteler listenerek yapılır. 
• Listelenen reçeteler arasında seçim yapılarak «Seçilenlerle İptal Gönder» butonu ile işlem tamamlanır.

e-Reçete Gönderimi





ISG Modülü

• j-guar 3 HR İş Sağlığı modülü kapsamında İş Sağlığı Portalı devreye alındı. 

• 2.55 versiyonu ile İş Sağlığı Portalı lisans aktivasyonu işlemi yapıldıktan sonra http://localhost:8090/logo/health
adresi ile giriş yapılabilir.

http://localhost:8090/logo/health


Doktor Kullanıcısı Oluşturma



Doktor Kullanıcısı Oluşturma



İş Sağlığı Portalı Giriş Ekranı



Branş Kodu: İşyeri hekiminin
uzmanlık alanına ait branş
kodunun girileceği alandır.  
9999 olarak branş kodu
kaydedilir. 

Sertifika Kodu: İşyeri
Hekiminin sahip olduğu işyeri
hekimliği sertifikasının
numarasının girileceği alandır. 
Sertifika kodu 0 olarak
kaydedilir. 

Tesis Kodu: Tesis kodu
11<il kodu>9903 formatında
girilmelidir. 
Örneğin İstanbul için
11349903 olarak kaydedilir.

İş Sağlığı Portalı Giriş Ekranı



İlaç Bilgileri Güncelleme işlemi Medula servisinden otomatik olarak gece saat 00:00’da yüklenir.
ICD 10 Tanı Tanımları Güncelleme işlemi de aynı işlem adımları gerçekleştirilir.

İlaç Bilgileri Güncelleme



Çalışan Listesi



Tıbbi Muayene



Tıbbi Muayene 



Tıbbi Muayene/Şikayetler



Tıbbi Muayene/Tanılar



Tıbbi Muayene



e-Reçete



e-Reçete



e-Reçete/İlaç Ekleme



e-Reçete/İlaç Bilgileri

• İlacın kaç sefer kullanılacağı bilgisi Kullanım Doz 1 alanına, her bir seferde hangi miktarda kullanılacağı bilgisi
Kullanım Doz 2 alanına eklenir.

• Kullanım Periyodu alanında hekim, doz1 ve doz2 bölümünlerine yazdığı bilginin hangi sürede ne sıklıkla
kullanılacağını belirler.



E-İmza Kurulumu

E-imza Kurulumu : jar uzantılı HealthSigner dosyasını doktorun kullanacağı
bilgisayarda çalıştırmak gerekiyor. Burada bir adet exe çalıştırılıyor. Exe’nin
çalıştığını ekranın sağ alt köşesinde görebilirsiniz. ftp’den indirebilirsiniz.
İş Sağlığı Portalına her girişte HealthSigner jar dosyası çalıştırılmalıdır.



E-reçete Gönderimi



E-reçete Gönderimi

• e-Reçete servisinde İmza sihirbazındaki şifre her gün kullanıma başlandığında 1 kere girilir ve gün içerisinde 

tekrar giriş yapılmaz.



E-reçete Gönderimi



E-reçete Gönderimi

Gönderilmeyen e-reçete silinebilir.



TEŞEKKÜRLER


