İlaç Takip Sistemi Suudi Arabistan’a İhraç Ediliyor
Dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçen ilaç takip sistemi, 2010 yılından bu yana başarılı bir
şekilde hizmet vermektedir. Türkiye’de güvenilir ilaç temini ve maddi tasarruf konusunda elde
edilen başarılar ilaç takip sistemini uluslararası örnek bir proje haline getirdi. Projenin
uluslararası bilinirliğinin artması bu alanda çalışma yapan diğer ülkelere de ilham kaynağı oldu.
Ağırlıklı olarak Türkiye modeli hayata geçirilmeye çalışıldığı 20’den fazla ülkede bu alanda
çalışma yapılmaktadır.
Uzun bir süredir ilaç takip sisteminin diğer ülkelere ihraç etmek için yapılan çalışmalar nihayet
ilk meyvesini verdi. Suudi Arabistan İlaç ve Gıda Kurumu’ya sözleşme imzalanarak çalışmalara
başlandı. Zorlu bir teknik değerlendirme sürecinden geçen Tiga, dünyanın dört bir yanından
ihaleye teklif veren büyük ölçekli rakiplerini arkada bırakarak teknik olarak en başarılı firma
seçildi. Suudi Arabistan için de kritik öneme sahip proje, Kraliyet ofisi ve ilgili birkaç bakanlık
tarafından yakından takip ediliyor. 1 yıl içinde tamamlanacak olan proje başarılı olduğu takdirde
tıbbi cihaz, kozmetik, gıda vb alanlarda da uygulanması planlanıyor.

İlaç Takip Sistemi Nedir?
İlaç Takip Sistemi Türkiye'de kullanıma sunulan ilaçların üretim/ithalat safhasından başlayıp
hastaya ulaşana kadar olan bütün süreçlerini takip ve denetim altına alan bir sistem ve Dünyada
ilk kez ülkemizde hayata geçirildi.
Dünya genelinde ilaçların yaklaşık %10’unun sahte veya kaçak olması çok önemli bir problem
teşkil ediyor. Yılda yaklaşık 1 milyon insan sahte ilaçtan hayatını kaybetmesi nedeniyle
vatandaşa güvenilir ilaç temini bütün devletler için çok önemli bir gündem maddesi. İlaç Takip
Sistemiyle beraber bu sorun ortadan kaldırılarak vatandaşa %100 güvenilir ilaç sağlanabiliyor.
Sistem kaçak ilaçların yasal tedarik zincirine girmesine engel olarak aynı zamanda geri ödemeyle
ilgili sahtecilikleri de ortadan kaldırarak Türkiye’de yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde doğrudan bir
tasarruf sağlıyor.

%100 yerli ve milli olan İlaç Takip Sistemi bugüne kadar uluslararası birçok başarıya imza attı.
Uluslararası bağımsız denetim kuruluşu PWC’nin hazırlamış olduğu raporda ilaç sektöründeki
en iyi uygulama olarak gösterildi.
Ayrıca Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından dünyanın en iyi beş sağlık uygulamasından biri
olarak seçildi.
Tiga hakkında
Teknopark bünyesinde kurulan Tiga Bilgi Teknolojileri AŞ, 2007 ylınından bu yana bilişim
sektöründebaşarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Özellikle sağlık bilişimine yönelen Tiga’nın
kamuda birçok başarılı projede imzası bulunuyor.

