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T.C.

00073375915

ADANA VALİLİöİ
İl Sağlık Müdürlüğü

tc Sııglı1<.Bakanlığı

Sayı
Konu

liliim~ul~~i~~ıfımıııııııııı

60247264-513.99
Eksik Kırmızı Reçete Nüshaları Hk.

DAGITIM YERLERİNE
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimliğinin Müdürlüğümüze
bildirmiş olduğu kırmızı reçete koçanındaki eksikliklerle
ilgili yazı ekte belirtilmiştir.
Söz konusu reçetelerle karşılaşılması durumunda bu reçetelerin karşılanmaması ve bu
yönde sahtecilik tespiti halinde Emniyet Birimleri ile irtibata geçilmesi ve Müdürlüğümüze
bildirilmesi hususunu;
Arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Dt. Süleyman DİLEK
Sağlık Hizmetlerİ Başkanı

Ek:
Eksik Kırmızı Reçete Nüshaları Hk.
Dağıtım:
İl Emniyet Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Adana Eczacı Odası

ADANA İL SAGUK MÜDÜRLÜ(;Ü
Faks No:

Bilgi için.Başak SARlTAŞ
Unvan:ECZACI

e-Posta:basak.saritas@saglik.gov.ır

int.Adresi: basak.saritas@saglik.gov.tr
Telefon No:03223440303-3150

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.ır adresinden 2a i2ge97-185 i-4047-9 iId-eb6cfI af75 i3 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanınıstır.
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T.C.

El

ÇUKUROVA ÜNİvERSİTESİ
Balcalı Hastanesi Başhekimliği

Sayı : ı3576033-307.99/
Konu : Eksik Kırmızı Reçete Nüshaları Hk.

SAGLIK BAKANLIGl> MÜSTEŞARLIK> ADANA İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜNE
İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü

tarih ve E.S292 sayılı yazı ile tarafınızdan teslim alınan 50 cilt
kırmızı reçete koçanları içerisinde 14-KB/894401-894S00
seri numara aralığına
sahip olan reçete cildinde teslimat sırasında basım hatasından kaynaklı aşağıda
seri numaraları belirtilen nüshaların eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu nüshalarla
ilgili herhangi bir suistimale sebebiyet verilmemesi için konu hakkında,
07/02/2018

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

e-imza/ıdır
Prof.Dr. Yeşim TAŞOVA
Başhekim

ı4-KB/89440 1-894407 aralığında 3 reçete nüshası eksik,
14-KB/894408-1.reçete nüshası eksik.

Ek:Tutanak

Evrakı Doğrulanıak Için: https://ebys.cu.edu.trNalidate_Doc.aspx?V=BEA9K6HPY
Adres:Çııkurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimliği 01330 Balcalı, Sarıçar» /
Adana

T&~oı(mJmk\~ıtl0<ttIlk~~ll~jllll_:8/~ıxılge.saglik.gov.IT
e-gwDe~t~oc@slıytl~lere~ıl8Ii1~rnf-l.~aa!l'tY?ı'a<gbT@ıglfvenlı

Bilgi için: ElifDiLLlI
Unvanı: Işçi

Kep Adresi: cukurovaumversitesugjhsül.kcp.tr
adresinden 2a 12ge97-1851-4047·9i id-eb6cfi a175i 3 kodu ile erişebil.irsiniz.

elektronık ımza ıle irnzalanrnısnr.
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