
                                               

Hastaneler imzalarını elektronik ortamda atacak  

Şirketlere ve bireylere elektronik imza çözümleri sunan E-GÜVEN, Sağlık Bilişim Derneği tarafından 

düzenlenen Sağlıkta E-Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı. E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal Satış, Kanal Yönetimi 

ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü Ayşegül Tüzün, Zirve’de yaptığı konuşmada elektronik imzanın 

kurumlara sağladığı avantajları anlatarak hastanelerin kendi iş süreçlerini iyileştirmek için hızla elektronik 

imzaya geçtiklerini vurguladı.    

E-GÜVEN’in sağlık sektöründe gerçekleşmekte olan e-dönüşüm çalışmaları kapsamında Medical Park, Liv 

Hospital, Eczacıbaşı Monrol, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Eczacıbaşı Baxter, Medicana, Anadolu Sağlık 

Merkezi , Kent Hastanesi gibi kurumlarla işbirliği yaptığını, ayrıca Türk Eczacıları Birliği ile de işbirliğine 

giderek 20 bin eczaneye e-imza sağladığını ve vurgulayan Tüzün şunları ifade etti: 

“E-reçete sağlık sektöründe takip ve kontrolü düzenlemek, maliyet ve zaman yönetimi sağlamak adına 

çok önemli bir adımdı ve iyi bir deneyimdi. Şu anda sağlık sektöründe e-imza kullanımı hızla yayılıyor.  

Pek çok hastane kendi iş süreçlerinin yönetilmesinde e-imza kullanmaya başladı. E-imzanın sağlık 

sektöründe yaygınlaşması, iş süreçlerinde iyileşme ve maliyet tasarrufunu da beraberinde getiriyor.  

E-imzanın sadece hastalarla ilgili resmi prosedürlerde değil, hastane içi idari işleyişte de hayatı 

kolaylaştırdığını sözlerine ekleyen Tüzün, “Islak imza gerektiren izin, sipariş, satın alma, performans 

değerlendirme ve benzeri formlar da elektronik ortamda hazırlanıp e-imzalı olarak saklanabiliyor. 

Hasta epikrizleri ve raporlarda, ilaç siparişlerinde, laboratuvar raporlarının imzalanmasında, medikal 

muhasebe işlemlerinde, doktor hak edişlerindeki mutabakatlarda, protokol defterlerinde ve  

bankacılık işlemlerinde e-imza kullanılabiliyor” diye konuştu. 

 

Ayrıntılı bilgi için:  

Grup7 İletişim Danışmanlığı 

Mehtap Çakıroğlu Kaynak / 0212 292 13 13 / mcakiroglu@grup7.com.tr  

 

E-imza nedir? 

E-imza elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan 

elektronik veriyi ifade eder. E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye 

ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. 

   

 

E-GÜVEN hakkında: 
E-GÜVEN, 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulan Türkiye’nin ilk ve lider 

elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği ve 

elektronik imza konusunda dünyada pazar lideri olan çözümler sunar. E-GÜVEN, kurumlara özel projeler 

geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler üzerinde de çalışmaktadır. 

www.e-guven.com 
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