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GÜNCEL
Yel deðirmenine karþý olmak
Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi bilgilerin deðiþmesinin
yanýnda fazla sayýda temelden farklýlaþmaya yol açan etkileþimler söz konusu. Siyasi ve ekonomik
alandaki geliþmelerin daha etkili ve hýzlý olmasýnýn önemli nedeni, toplumsal yaþam üzerindeki
küresel etkiyi engelleyecek bir duvarýn kalmamasýdýr.
Afrika'ya hapsedilmeye çalýþýlan açlýk, Ortadoðu'nun kaderi haline getirilen savaþ dahi küresel alaný
etkilemektedir. Geliþmiþ ülkeler ötekileþtirilenlerin "asýllara!" zarar vermemesi için çözümler aramaktadýr.
Küresel terör yanýnda baþta AIDS, tüberküloz ve grip gibi bulaþýcý hastalýk ve salgýnlar artmaktadýr.
Küreselleþme sadece istenilen yönlerde deðil her alanda yaþanmaktadýr.
Tehlikeli gidiþatýn sebebi sayýlacak ve ayný zamanda dönemin en önemli özelliði; sermayenin bitmez
tükenmez talepleridir. Dünyayý küçülten biliþim sermayeyi engellenemez hale getirmiþtir.
Hareket alaný ve kabiliyeti yüksek olan sermayenin en ilgi duyduðu alanlardan birisi de ilaç sanayidir.
Ülkemizde olduðu gibi hükümet politikalarýndan etkilenmelerine raðmen, her fýrsatta yeni bir yöntemle
büyümelerini sürdürmektedirler.
Ülkemizde kamu kurum ýskontolarý ve ilaç fiyat indirim baskýlarýnýn yanýnda SUT gibi uygulamalara
ilaç firmalarýnýn aslýnda tepki göstermesini beklersiniz. Ancak; aksine her fýrsatta hükümetin
uygulamalarýna destek verdiklerini bildirir açýklamalarda bulunmaktadýrlar.
Yaþananlar ekonomik terimle ifade edilirse; "uzun vadeli beklenti satýn alýmýdýr." Bu beklentiler ile
istenilen tavizler, ilaç firmalarýnca son derece makul karþýlanmaktadýr. Buna neden olan beklentilerin
iki önemli yanýnýn olmasýdýr. Birincisi ÝTS ile paralel ithalatýn önüne geçmek, diðeri ise Ýlaçta reklamýn
gelmesi ile birlikte pazar alanlarýný geniþletmek.
Ülkemize has olmayan bu geliþmelerden mesleðimizi korumamýz gerekir. Bunun yöntemi yel
deðirmenlerine karþý mücadelede olduðu gibi hayali bir karþýt oluþturup bununla sanal çatýþmalar
yaratmak deðildir. Ancak kendimizi tatmin etmemiz için bu yollar kullanýlýr.
Taþ devri gibi dünya dönemleri öðretilirken, çaðý belirleyen belirgin özellik anlatýlýrdý. Yaþadýðýmýz
çaðda ise belirleyen özelliklerin çokluðu ve önemi adlandýrmayý bile tartýþmalý hale getirmiþtir. Uzay
çalýþmalarý, genetik çalýþmalar, biliþim, nanoteknoloji gibi Bunlarýn hepsi birbirinden önemli ve
çaðý belirleyen konular.
Bu yoðunluktaki geliþmelerin karþýsýnda bizler, yüzyýl önceki tanýmlarla bilinen kliþe söylemlerle ne
mesleði bir noktaya taþýyabiliriz ne de örgütsel varlýðýmýzý sürdürebiliriz.
Ýþte bu nedenledir ki tüm meslek alanlarýnda olduðu gibi eczacýlýk, yeni tartýþmalar içerisinde kendine
yön aramaktadýr. Uluslararasý platformlarda elbette ki farklý sunumlar yapýlabilmektedir. Ancak
ABD'deki önemli geliþme yakýn zamanda mesleðin yol haritasýnda etkili olacaðý açýktýr.
Ülkemizde ise kýsýr tartýþmalardan, ben merkezli anlayýþtan, geliþmelere kapalýlýktan kurtulamadýðýmýz
takdirde, meslektaþlarýmýz arasýnda belirsizliklerin yarattýðý olumsuzluklarla öfkeye dönüþen enerji,
örgütlerde ve eczanelerde olumsuz etkilere ve yanlýþ kararlara neden olacaktýr.
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GÜNCEL
Meslek birliklerinde ise rutinler, kýsa vadeli günlük politikalar, birbirine laf yetiþtirme -diðer anlamda
iktidar hastalýðýna tutulma- gelecek perspektifleri oluþturamamanýn önündeki engeldir. Kaldý ki öneri
sunulduðunda da hiçbir tarafýn ilgi göstermediði de bir baþka gerçekliktir.
Tüm bu geliþmeler bir yana diðer tehlike, "kendi içsel sorunlarýnýn" yansýmasý ile propaganda yapan
kiþilerin genel kamuoyunda etkili olmasýdýr. Bireysel geliþmenin önünde engel oluþturan buhranlý
tavrýn engellenmesi ancak daha çok okuma ve söylenti ile yönlenme tavrýndan uzaklaþma ile mümkün
olacaktýr.
Mesleki yapýnýn veya bireysel geliþmenin önündeki engellerin kaldýrýlmasý en az üzerimizde var olan
dýþsal baskýlarla mücadele kadar önemlidir. Ortaklaþtýrmayý ve ayný hedefleri düþleyen topluluk
haline gelmeyi baþarmalýyýz.
Geleceðin eczane ve eczacý kurgularýnda daha çok insanla temas daha çok bilimsel yan ve daha
çok etik olacaðý açýktýr. Yaþlanan toplum ve kaliteli yaþam ihtiyacý mesleðimizin deðerini arttýrmaktadýr.
Bizim yapmamýz gereken ilacýn ticari yönünün esiri olmadan mesleki faaliyetlerimizi sürdürebilmektir.
Bunun da yöntemi; eczacýlýk mesleðini, sermayenin hareket alaný içerisinden eczacý hâkimiyeti
içerisine almaktýr. Yani, biliþim çaðýnýn buluþlarýndan çok basitte, yalýn ve anlaþýlýr genel kabul
yöntemlerinin uygulanmasýdýr.
Baþta ilaç depoculuðunun deðil eczacý kooperatifçiliðinin geliþmesini saðlamalýyýz. Yeni iþbirlikleri
yani ortaklaþtýrma metotlarýný yaþama geçirmeliyiz. Eczacýnýn olduðu her alanda uzman kadrolarýn
eczanelere desteðini saðlamalýyýz. Bunlar iþletme, vergi, stok kontrolü, eczane dizayn, ortak satýn
alma gibi ticari faaliyetleri, yani eczane pratiðini rahatlatacak giriþimler olmalýdýr.
Bilimsel anlamda sürekli meslek içi eðitim ve toplumsal konularda projelerin arttýrýlmasý. Bilimsel
eðitim almýþ eczacýlar olarak sürekli ekonomik gerekçelerle toplum karþýsýna çýkmaktadýr. Hal böyle
olunca eczacýnýn bilimsel özelliðinin akýllarda kalmasý nasýl beklenebilir. Diyabet, astým gibi yaygýn
hastalýklarda toplumsal çalýþmalarda bulunmalýyýz.
Meslek örgütlerimizin bugünkü yapýlanmalarý ile geleceðe taþýnmalarý zor gözükmektedir. Dünyada
meslek örgütlerinin geldiði yer ve savunularý ile ülkemiz örneklerinin mukayesesi önemli göstergedir.
Bizlerin, yel deðirmeni þövalyesi deðil akýl ve bilim ýþýðýnda yeni organizasyonlarý yönetecek,
yönlendirecek çoðulcu anlayýþa ihtiyacý vardýr. Yürüyüþler, eylemler ile sürekli eleþtiri, siyasi görüþüne
uygunluk beklentisi, olumsuzluk yayarak hedef gösterme veya tam tersi pembe tablolar çizme
yöntemleri ile elbette örgütler yönetilebilir hatta yýllarca muhalefet yapýlabilir
Unutmayalým ki güçlü ve kalýcý olmaný saðlayan, ne kadar çok sesinin çýktýðý veya ne kadar çok
insaný ikna ettiðin deðil haklýlýðýn ve toplumsal hassasiyettir.
Saygýlarýmla.
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan.
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YURTDIÞI REÇETE KESÝNTÝ LÝSTESÝ HAKKINDA
(2010-04-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi'nden Odamýza gönderilen
yazýda;
"Ocak ayýnda SGK'ya teslim edilmiþ olan yurtdýþý faturalarýna ait reçetelerin kontrol iþlemi tamamlanmýþ
olup, duyuruya müteakip kesintisi olan meslektaþlarýmýzýn 5 iþ günü içerisinde itirazý olmasý halinde
dilekçeleri itiraz komisyonu tarafýndan deðerlendirmeye alýnacaðý"
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

SGK SORU CEVAP SAYFASI YENÝLENDÝ.....
Deðerli Meslektaþlar,

(2010-04-01)

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye Eczacý Odalarý tarafýndan ortak olarak hazýrlanan, SGK ve Saðlýk
Uygulama Tebliði konusunda soru sorma platformu olan SGK Soru Cevap sayfasýnda, bölgelerdeki
üye eczacýlarýn sorduðu sorular Adana Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi'nde ki yetkili eczacýlarýmýz
tarafýndan cevaplandýrýlmaktadýr.
Yeni SGK Soru Cevap sayfasýna web sayfamýzýn sol tarafýndan yer alan "SGK Soru Cevap" linkine
týklayarak ulaþabilirsiniz.
SGK Soru Cevap sayfasýnda Bölge Eczacý Odasý üyelerinin kendi sicil ve þifreleri ile sorduklarý
sorularda, raporlarla ya da tahlil sonuçlarýyla ilgili cevaplandýrýlmasýný istedikleri konularda da sadece
Adana Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi yetkililerinin görebileceði þekilde dosyalarý da pdf ya da jpg
formatýnda gönderebilmektedirler.
SGK Soru Cevap sayfasý içinde "Örnekleme Yöntemi" ile yapýlan reçete kontrollerinde
meydana gelecek kesintilerle ilgili SGK Reçete Ýtiraz Komisyonuna gönderilecek olan Kesinti Ýtiraz
Dilekçeleri de yine bu sayfa yardýmýyla hem Adana Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkililerine hem
de Eczacý Odalarýnýn ilgili yönetim mail adreslerine gönderilmektedir. Yine Bölge Eczacý Odasý üyeleri
üye giriþi yaparak jpg ya da pdf formatýnda dosya da gönderebilmektedirler.
Aþaðýda yer alan ek dosyada resimli anlatýmlarla SGK Soru Cevap Sayfasý'nýn kullanýmý
hakkýnda bilgi verilmektedir.

SAÐLIK BAKANLIÐI GDO KULLANIMININ KONTROLÜNDE OLUMLU BÝR ADIM
ATTI
(2010-04-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan düzenlemeyle,
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1 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bebek mamalarý, bebek formülleri ve bebek
ek besinlerinde GDO (GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ORGANÝZMA) ve ürünlerinin kullanýlmasý yasaklandý.
Biz de, yaptýðýmýz açýklamayla, GDO'larýn insan saðlýðý üzerindeki olasý zararlý etkilerine dikkat
çekerek; özellikle henüz büyüme çaðýndaki bebeklerin ve çocuklarýn kullandýklarý besinlerin koruma
altýna alýnmasýný destekledik.
21.01.2010 tarihli basýn açýklamamýzda, bebek mamasý ve devam formüllerinin ruhsatlarýnýn Tarým
ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'ndan verilmesinin yanlýþ bir uygulama olduðunu, insan saðlýðýný doðrudan
ilgilendiren bu alanýn, Saðlýk Bakanlýðý'nýn yetki ve denetiminde olmasý zorunluluðunu bir kez daha
vurguladýk. Genetiði deðiþtirilerek oluþturulan ürünlerin, kalp krizi, kanser, osteoporoz, hipertansiyon,
dolaþým ve sindirim bozukluklarý, alerji ve hatta ani ölümlere neden olabilen hastalýklara yol açabildiðini;
bitkilerin genleriyle oynanmasýnýn, özellikle de aralarýnda genetik madde alýþ veriþi olmayan, yani
doðal süreçlerde eþleþemeyen canlýlarýn doðada olmayan hibritlerinin oluþturulmasýnýn, günümüzde
ve gelecekte toplum saðlýðý üzerinde kalýcý olumsuz etkiler yaratacaðýný ifade ettik.
"GDO YOKTUR" TAAHHÜTÜ ARANACAK
26.03.2010 tarih 27533 sayýlý Resmi Gazetede Biyogüvenlik Kanununun yayýmlanmasýnýn ardýndan,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün internet sayfasýnda bir açýklama yayýmlandý.
Açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ithal izin iþlemleri yürütülen enteral beslenme ürünleri, özel
týbbi amaçlý diyet gýdalar ve týbbi amaçlý bebek mamalarýnýn ithal izin baþvuru ve yenileme dosyalarýnda,
29.03.2010 tarihinden itibaren, GDO'lu ürün kullanýlmadýðýna dair üretici firmanýn taahhütnamesi
olmasý þartý getirildi. Halen iþlemleri devam eden baþvurularda da sözkonusu belgenin ilgili firmalar
tarafýndan gönderilmesi gerektiði belirtildi.
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan bu düzenleme, umut verici
olmakla birlikte, Türk Eczacýlarý Birliði olarak görüþümüz, GDOlarýn hiçbir üründe kullanýlmamasýdýr.
Bu tip ürünlerin ülkeye sokulmasýna ve iþlenmesine izin verilmemeli, GDO'lu ürünlerin üretimini
engelleyecek, dýþalýmý kontrol altýna alacak, gerekli etiketlemeyi saðlayacak, halk saðlýðýný ve toplum
yararýný gözetecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN "GDO
VE ÜRÜNLERÝNÝN KULLANILMADIÐINA DAÝR BELGE ÝSTENMESÝ HAKKINDA DUYURU"
26/03/2010 tarihli ve 27533 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Biyogüvenlik
Kanunu'nun (Kanun No:5977 ve Kabül Tarihi: 18/03/2010) 5 inci maddesi (d) bendinde, "GDO ve
ürünlerinin bebek mamalarý ve bebek formülleri ve devam mamalarý ve devam formülleri ile bebek
ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanýlmasý yasaktýr." denilmektedir.
Bu baðlamda adý geçen kanun hükümleri doðrultusunda, Bakanlýðýmýz tarafýndan ithal izin iþlemleri
yürütülen enteral beslenme ürünleri, özel týbbi amaçlý diyet gýdalar ve týbbi amaçlý bebek mamalarýnýn
ithal izin baþvuru ve yenileme baþvuru dosyalarýnda 29/03/2010 tarihinden itibaren "GDO ve
ürünlerinin kullanýlmadýðýna dair üretici firma taahhütnamesi" istenecektir.
Ayrýca halen iþlemleri devam eden baþvurularda da sözkonusu belgenin ilgili firmalar tarafýndan
gönderilmesi gerekmektedir.
Detaylar için lütfen aþaðýdaki linke týklayýnýz.
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=283
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
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YENÝ SUT HÜKÜMLERÝNE GÖRE RAPORLU REÇETELERÝN KARÞILANMASI
HAKKINDA DUYURU
(2010-04-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 25.03.2010 tarih 27532 sayýlý Mükerrer Resmi
Gazete'de yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliði hükümleri 01.04.2010 tarihinde (bugün) yürürlüðe
girmiþtir.
Tebliðin, 6.1.1.C- Saðlýk raporlarýnýn düzenlenmesi baþlýklý bölümünün (9) uncu maddesi, "SUT'un
yürürlüðe girmesinden önce düzenlenen saðlýk raporlarý, bu SUT hükümlerine uygun olmasý kaydýyla
düzenlendiði tarihte geçerli olduðu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan
raporlar, SUT'un 6.1.1.C (6) fýkrasý kapsamýnda bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiði takdirde
geçerli olacaktýr. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacaðý duyurulan raporlar hariç)" þeklinde
düzenlenmiþtir.
Birliðimiz tarafýndan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapýlan yazýlý baþvuruda "Kurumca süresi sonuna
kadar geçerli olacaðý duyurulan raporlar hariç" ifadesine açýklýk getirilmesi istenmiþ, þu ana kadar
Kurumdan baþvurumuza bir yanýt gelmemiþtir.
Bu durumda,
- Yeni SUT hükümlerine uygun olmasý kaydýyla SUT'un yayýmýndan önce düzenlenmiþ raporlarýn
kabul edilmesi,
- Yeni SUT hükümlerine uygun olmayan hiçbir rapora istinaden reçete karþýlanmamasý; bu raporlarýn
SUT'un 6.1.1.C (6) fýkrasý kapsamýnda (*) bu SUT hükümlerine uygun hale getirilmesi halinde
kabul edilmesi gerekmektedir.
Kurum tarafýndan, hangi raporlarýn SUT hükümlerine uygun olmasa da geçerli sayýlacaðýna açýklýk
getirildikten sonra konu hakkýnda yeni bir duyuru yapýlacaktýr.
(*): 6.1.1.C (6) ncý fýkrasý: Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adýna iliþkin yazým hatalarý ile SUT
hükümlerine göre eksikliði bulunan (ilacýn kullaným dozu, etken madde, kullaným süresi, ilgili hekim
onayý veya tedavi þemasý, ICD-10 kodu) saðlýk raporlarý, bu düzeltmelerin aslýna sadýk kalmak
kaydýyla; uzman hekim raporlarýnda, raporun çýktýðý hastanede raporu düzenleyen hekim tarafýndan
(bu hekimin bulunmamasý halinde ayný branþtan hekim), saðlýk kurulu raporlarýnda ise raporda yer
alan hekimlerden biri tarafýndan yapýlmasý ve bu durumun baþhekimlik mührü ve ýslak imza ile
onaylanmasý koþuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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YENÝ SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝ EKÝ EK-2/D VE EK-2/E LÝSTELERÝ HAKKINDA
(2010-04-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 31.03.2010 tarihinde Saðlýk Uygulama Tebliði Eki
Ek-2/D ve Ek-2/E listeleri yayýmlanmýþtýr.
Tebliðinin "6.1.5 Bedeli Ödenecek Ýlaçlar (Ek-2/D)" ve "6.2.16. Doðuþtan Metabolik Hastalýklar ile
Çölyak Hastalýðý" baþlýklý maddesinin 7 nci fýkrasý gereði güncellenerek hazýrlanan Bedeli Ödenecek
Ýlaçlar Listesi(Ek-2/D) ile Hastalýða Özel (Doðuþtan Metabolik Hastalýklar, Kistik Fibrozis, Ýnek Sütü
AlerjisiVe Çölyak Hastalýðý) Diyet Ürünleri Ýle Týbbi Mamalar Listesi (Ek-2/E), 01.04.2010 tarihinden
(bugün) itibaren geçerli olacaktýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

DÝYABET TEDAVÝSÝNDE KULLANILAN ÝLAÇLARLA ÝLGÝLÝ 2008 YILI SAÐLIK
UYGULAMA TEBLÝÐÝNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMÝÞ RAPORLAR SÜRESÝ
SONUNA KADAR GEÇERLÝ SAYILACAK
(2010-04-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 25.03.2010 tarih ve 27532 sayýlý mükerrer Resmi
Gazete'de yayýmlanarak 01.04.2010 tarihinde (bugün) yürürlüðe giren Saðlýk Uygulama Tebliði ile
ilgili olarak, 31.03.2010 tarih 2010/44 sayýlý bir Genelge yayýmlanmýþtýr.
Bu Genelge ile, 01/04/2010 tarihinde yürürlüðe giren 2010 yýlý "Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk
Uygulama Tebliði" nden önce düzenlenmiþ olan Diyabet tedavisi"nde kullanýlan ilaçlarla ilgili 2008
yýlý "Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiþ
raporlarýn süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceði" duyurulmuþtur.
"Saðlýk Uygulama Tebliði Madde 6.2.38. Diyabet Tedavisinde Ýlaç Kullaným Ýlkeleri
(01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli)
(1) Metformin, sulfonilüreler, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafýndan reçete edilebilir.
(2) Repaglinid ve Nateglinid; endokrinoloji, iç hastalýklarý, kardiyoloji ve aile hekimliði uzman
hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanýlarak tüm hekimlerce
reçete edilebilir.
(3) Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon; endokrinoloji, iç hastalýklarý, ve kardiyoloji uzman
hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanýlarak tüm hekimlerce
reçete edilebilir.
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Rosiglitazon ve Pioglitazon insülin ile kombine olarak yalnizca endokrinoloji uzman hekimlerince
reçete edilebilir.
(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin) ve oral antidiyabetiklerin kombine preperatlarý; endokrinoloji
uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce; üniversite ve eðitim ve
araþtýrma hastanelerinde ise iç hastalýklarý uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile
tüm hekimlerce reçete edilebilir. "
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR

ÖZEL 1.BASAMAK SAÐLIK TESÝSLERÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN REÇETELERÝN
KARÞILANMASI HAKKINDA DUYURU
(2010-04-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
01.04.2010 tarihinde yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðinin 4.2.
Finansmaný Saðlanan Saðlýk Hizmetlerinin Saðlanma Yöntemleri ve Ödeme Kurallarý baþlýklý maddesinin
6 ýncý bendi uyarýnca, Özel 1.Basamak Saðlýk tesisleri tarafýndan düzenlenen reçetelerin MEDULA
Eczane Provizyon Sistemine kaydý hakkýnda eczanelere yönelik olarak;
"Konu : ÖZEL 1. BASAMAK SAÐLIK TESÝSLERÝ
Açýklama : ÖZEL 1. BASAMAK SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝÇÝN 81 ÝL BAZINDA BÝRER TANE TESÝS KODU
TANIMLANMIÞ OLUP, 19<ÝL KODU>0003 OLARAK BELÝRLENMÝÞTÝR. TESÝS KODUNUN 3. VE 4.
HANESÝNE ÝL KODUNU GÝREREK ARADIÐINIZ ÖZEL 1.BASAMAK SAÐLIK TESÝSÝNE ERÝÞEBÝLÝRSÝNÝZ.
ÖRNEÐÝN ANKARA ÝLÝ ÝÇÝN 19060003 ÝLE ÝÞLEM YAPABÝLÝRSÝNÝZ.
Mesajý yayýmlanmýþtýr.
Özel polikliniklerce SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiþ ilaç
bedelleri, aile hekimliði uygulamasýna geçilen iller haricindeki yerlerde Kurumca ödenecek; aile
hekimliði uygulamasýna geçilen illerde ise ödenmeyecektir.
SGK yetkilileri ile yapýlan görüþmede MEDULA Provizyon Sisteminde aile hekimliði uygulamasýna
geçilmiþ olan illerde, özel polikliniklerin düzenlediði reçete bedellerinin ödenmemesi için gerekli
çalýþmalarýn sürdürüldüðü bildirilmiþtir. Sistemde bu düzenleme yapýlana kadar yukarýdaki açýklamaya
göre iþlem yapýlmasý ve özellikle baþka þehirlerde yazýlmýþ Özel Poliklinik reçeteleri karþýlanmadan
Ek'teki listeden reçetenin yazýldýðý yerde aile hekimliði uygulamasýnýn olup olmadýðýnýn mutlaka
kontrol edilmesi son derece önemlidir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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KATILIM PAYI ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

(2010-04-05)

TEB Web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumundan alýnan bilgiye göre;
Katýlým payý tutarlarýnýn 07 Nisan 2010 Çarþamba günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda olacaðý bilgisi
alýnmýþtýr. Tüm meslektaþlarýmýza önemle duyurulur

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIÐI REÇETE SIRASI HAKKINDA

(2010-04-05)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana Jandarma Bölge Komutanlýðý ve Adana Ýl Jandarma Komutanlýðýnda görevli Er - Erbaþ
reçetelerinin karþýlanmasý için sözleþme yapan ; 500 TL Limit dahilinde sýraya girmek isteyen
meslektaþlarýmýzýn 15 Nisan 2010 tarihinde kadar odamýza dilekçe ile baþvurmalarý gerekir.

2010 YILI CEZA VE TEVKÝF EVLERÝ SÖZLEÞMELERÝ HAKKINDA
(2010-04-06)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda imzalanan
ilaç alým protokolü gereðince, 2009 yýlý protokol hükümlerinin, meslektaþlarýmýzýn 2010 yýlý sözleþmesini
yapmalarý þartý ile aynen geçerli olacaðý konusunda mutabakat saðlanmýþtýr.
Türk Eczacýlarý Birliði sözleþme bedelleri konusunda ise; birden fazla Ceza ve Tevkif evi ile sözleþme
yapacak olan meslektaþlarýmýzdan tek bir sözleþme bedeli alýnacaðýný bildirmiþtir.( Tüm ceza ve
tevkif evleri için ayrý ayrý sözleþme verilecektir.)
TC Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevfik evleri Genel Müdürlüðü ile sözleþme yapacak meslektaþlarýmýzýn
2010 yýlý sözleþme formlarýný odamýzdan alarak 15.04.2010 Perþembe mesai bitimine kadar Ceza
ve Ýnfaz Kurumu müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.

TEMEL ÝLKYARDIM MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM PROGRAMI 17 - 18 NÝSAN 2010 ANKARA
(2010-04-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi tarafýndan 17 - 18 Nisan 2010 tarihlerinde "Temel Ýlkyardým''
Meslek Ýçi Eðitim Programý düzenlenecektir. Eðitim, TEB Genel Merkezi' nde (Cinnah Cad. Willy
Brandt Sok. No:9 Çankaya / ANKARA'da ) yapýlacaktýr.
Eðitim programýna katýlmak isteyen meslektaþlarýmýzýn www.eczakademi.org adresinde "Eðitim
Rezervasyon Bölümü" üzerinden ulaþacaklarý kayýt formunu doldurmalarý gerekmektedir.
Eðitim programýna katýlým ücreti 75 TL'dir. Katýlýmcýlarýn yol ve konaklama giderleri katýlýmcýlar
tarafýndan karþýlanacaktýr.
Eðitim, uygulamalý olacaðý için katýlým sýnýrlý sayýda olacak ve eðitime katýlýmda baþvuru sýrasýna
öncelik verilecektir. Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN
YAYIMLANAN ENDÝKASYON DIÞI ÝLAÇ KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA
DUYURU
(2010-04-07)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan, (www.iegm.gov.tr) adresinde, Endikasyon
Dýþý Ýlaç Kullaným Kýlavuzunda yapýlan deðiþiklikler 26.03.2010 tarihinde yayýnlanmýþtýr.
Bu Kýlavuzun, 08.06.2009 tarihinde yayýmlanan 2009/36 sayýlý Kýlavuz ile karþýlaþtýrýlmasý sonucunda
tespit edilen deðiþiklik ve düzenlemeler, internet sayfamýzda yayýmlanan dosya üzerinde belirtilmiþtir.
Kýlavuzda, "Güncel tedavi kýlavuzlarýna girmiþ ve standart tedaviler haline gelmiþ, Saðlýk Bakanlýðýndan
herhangi bir izin alýnmasý gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlýðý tarafýndan geri
ödemesinin yapýlabileceði uygulamalar" ile, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlýðýnca geri
ödenebilecek ve sadece Saðlýk Bakanlýðýnýn izniyle yapýlabilecek uygulamalar ayrý çizelgelerde
gösterilmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 25.03.2010 tarih, 27532 sayýlý Mükerrer Resmi
Gazete'de yayýmlanan ve 01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli olan Saðlýk Uygulamalarý Tebliðinin
"6.1.1. Reçete ve Saðlýk Raporlarýnýn Düzenlenmesi" baþlýklý bölümünün 6.1.1.Ç (6) ncý maddesi
gereðince, Endikasyon Dýþý Ýlaç Kullanýmý ile ilgili uygulamalarýný bu kýlavuza göre düzenlemesi
gerekmektedir.
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ HAKKINDA
(2010-04-07)
Deðerli meslektaþlar,
Bilindiði üzere Saðlýk Bakanlýðý'nýn 02.03.2010 tarih 2010/12 sayýlý genelgesi ile Ýlaç Takip Sistemi
uygulamasýnýn baþlangýcý 16.05.2010 tarihine ertelendi. Konu ile ilgili olarak Türk Eczacýlarý Birliði,
Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda Ýlaç Takip Sisteminin baþlamasý ile birlikte
Sistemin iþleyiþi, yaþanabilecek aksaklýklar, eksiklikleri, oluþabilecek hasta ve eczacý maðduriyetlerinin
giderilmesine yönelik görüþmeler devam etmektedir.
Yine Ýlaç Takip Sistemi için þart olan karekod okuyucular ile ilgili yapýlan görüþmeleri ve sonuçlarýný
web sayfamýzda duyurmuþtuk. Bununla birlikte Türk Eczacýlarý Birliðinin Ýlaç Takip Sisteminin
iþleyiþinde kullanýlacak TEBEOS eczane otomasyon programý da son aþamasýna gelmiþtir. Bundan
sonra da Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili geliþmeleri sizlere zamanýnda duyurmaya çalýþacaðýz.
Tüm bunlarýn yanýnda 01.06.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ve Ýlaç Takip Sisteminden onay
alýnmayan ilaçlarýn bedeli geri ödeme kurumlarý tarafýndan ödenmeyecektir.
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Daha önce birkaç kez duyurusu yapýlmýþ olmasýna raðmen bir çok eczanemizde hastalarýmýzýn
talepleri doðrultusunda reçete karþýlýðý olmayan ilaçlar daha sonra reçetelendirilmek üzere kupür
ve barkod kesilerek hastalarýmýza verilmeye devam etmektedir. Meslektaþlarýmýzýn öncelikleri reçete
karþýlýðý olmayan ilaçlarý kupür ve barkodlarýný keserek hastalara vermemesi gerekmektedir.
01.06.2010 tarihinden itibaren karekod içermeyen ilaçlarýn bedellerinin ödenmeyececeði düþünülerek
eczanelerimizde bulunan ilaç kupür ve barkodlarýnýn hastalar tarafýndan reçetelendirilmesi biran
önce saðlanmalýdýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU SAHTE RAPOR HAKKINDA

(2010-04-07

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Sosyal Güvenlik Kurumun'dan Odamýza Gelen Yazý ile;
"Yapýlan inceleme ve araþtýrma esnasýnda ekte fotokopisi yer alan hastaya ait raporun sahte olduðu,"
Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

T.C. SAÐLIK BAKANI SAYIN PROF. DR. RECEP AKDAÐ'A MEKTUP
(2010-04-08)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C. Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep Akdað'ýn 7 Mart 2010 tarihinde Samsun'da bir toplantýda
yaptýðý meslek örgütlerini eleþtiren konuþmanýn ses kayýtlarýnýn, arkasýndan bant çözümlerinin
Birliðimize ulaþmasýndan sonra, 2 Nisan 2010 tarihinde Türk Eczacýlarý Birliði Baþkaný Ecz. Erdoðan
Çolak tarafýndan Sayýn Bakan'a bir mektup gönderilmiþtir.
Ýlgili mektup ekte yer almaktadýr. Tüm meslektaþlarýmýza duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

BASIN AÇIKLAMASI/KAÇAKÇI DEÐÝL, ÝNSAN SAÐLIÐINA HÝZMET VEREN
UZMANLARIZ!
(2010-04-08)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Biz eczacýlar, Türkiye'nin dört bir yanýna yayýlmýþ, baþka hiçbir saðlýk profesyonelinin olmadýðý en
ücra bölgelere kadar saðlýk hizmeti veren kiþileriz. Bu hizmeti Eczacýlýk Yemini doðrultusunda,
kanunlar çerçevesinde, toplumsal barýþý, evrensel insan haklarýný ve toplumun çýkarlarýný gözeterek
yapmaktayýz.
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Son günlerde gerek yazýlý gerekse görsel basýnda, Diyarbakýr, Batman, Bingöl, Siirt ve Þanlýurfa
illerinde hizmet veren eczacý meslektaþlarýmýzýn "Sahte reçete düzenleyerek bölücü terör örgütü
PKK'ya ilaç gönderdiði" iddiasý haber konusu edilmektedir.
Tüm bölgeyi kapsayan ve mesleðini onuruyla yerine getiren tüm meslektaþlarýmýzý töhmet altýnda
býrakan ve adeta linç kültürünü besleyen bu tür haberlerin sistemli bir þekilde artýþ gösteriyor olmasý
bizleri endiþelendirmektedir.
Bizler Türk Eczacýlarý Birliði olarak, mesleki disiplini korumak için gerekli tüm müdahaleleri
gerçekleþtirmekteyiz. Bu bakýmdan suçlu olduðu kanun karþýsýnda ispatlananlar meslek örgütlerinden
de meslekten mene kadar uzanan en aðýr cezayý alacaklardýr. Gerek halk saðlýðýný koruyan ve gerekse
kamunun yararýný ayný deðerde gözeten Türk Eczacýlarý Birliði yönetimi olarak, asla suçluyu ya da
suçu savunmak gibi bir tavrýmýz yoktur. Ancak bilinmelidir ki, suçu ispatlanana kadar kiþileri suçlu
olarak görmek ve göstermek hukuk kurallarýna da aykýrýdýr.
Tecrübelerimiz göstermektedir ki, bu tip olaylara karýþanlar genellikle, yasaya karþý gizli bir iþbirliði
ile açýlmýþ yani muvazaalý eczanelerdir. Sahibinin eczacý olmadýðý böylesi yerlerde, bu tür usulsüzlüklerin
ve ilaç suiistimallerinin yapýlmasý mümkün olabilmektedir. Bölge eczacý odalarýmýzla birlikte muvazaalý
eczaneleri tespit ederek, yeni eczanelerin açýlmamasý için bir dedektif titizliðiyle çaba sarf etmemize
raðmen, ne yazýk ki yasal yetkilerimiz sýnýrlandýrýldýðýndan tümüne engel olmamýz mümkün
olamamaktadýr.
Deðerli basýn mensuplarý,
Henüz soruþturma aþamasýnda olan ve gerçekliði kanýtlanmamýþ bu iddialarýn basýna yansýmasý
karþýsýnda çok ciddi kaygýlarýmýz ortaya çýkmaktadýr. Birincisi, bu tür asýlsýz ve tam olarak araþtýrýlmadan
yapýlan haberler her þeyden önce, mesleðimizin hem itibarýný, hem adýný kötülemekte, hem de
saygýnlýðýný zedelemektedir. Ýkinci kaygýmýz ise, hastalarýmýzýn tedavi sürecinden etkilenecek
olmalarýdýr. Çünkü, bilinmelidir ki, hastalarýn tedavi aþamasýnda en güvendiði kiþiler olan eczacýlarýn
ve hekimlerin böylesi kirli bir oyunun parçasý haline getirilmesi, en fazla hastalarýmýzý tedirgin
edecektir.
Sadece belli bir grup tarafýndan gerçekleþtirilen böylesi bir fiilin tüm eczacýlara mal edilmesi kabul
edebileceðimiz bir durum deðildir. Kaldý ki; ortada böyle bir suçun olup olmadýðý da belli deðildir.
Bir ihbar mektubundan ibaret olan bütün bu iddialarý mesleðimiz adýna kesinlikle reddediyoruz. Birlik
olarak, eðer ortada gerçekten bir suçlu varsa, yakalanmasý için her türlü iþbirliðine hazýr olduðumuzu
belirtiyor, yetkililerden bu kiþileri kamuoyu önünde en aðýr biçimde cezalandýrmalarýný talep ediyoruz.
Bizler de ilaç sahteciliðine karýþan herkese karþý bundan önce olduðu gibi bundan sonra da hiçbir
müsamaha göstermeyeceðimizi açýkça beyan ediyor, bütün bu sorunlarýn önüne geçilmek isteniyorsa,
muvazaalý eczane açýlýþýný engellemek için eczacý odalarýmýzýn yetkilerinin artýrýlmasýnýn birinci koþul
olduðunu yeniden hatýrlatýyoruz.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
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"FARMAVÝZYON ECZACILIK FUARI 2010" BAÞLIYOR
(2010-04-08)
BASIN AÇIKLAMASI
"FARMAVÝZYON ECZACILIK FUARI 2010" BAÞLIYOR
Dünya Saðlýk Haftasý'nda Eczacýlar 'Saðlýðý' Tartýþacak
Deðerli Basýn Mensuplarý,Türkiye'nin en büyük eczacýlýk fuarý olma özelliði taþýyan "9. Eczacýlýk
Fuarý", Türk Eczacýlarý Birliði ve Tüm Eczacý Kooperatifleri Birliði'nin ev sahipliðinde Ýstanbul'da
baþlýyor. Fuara Türkiye'den çok sayýda eczacýnýn yanýnda uluslar arasý eczacýlýk camiasýnýn önemli
isimleri de katýlacak.
Türk Eczacýlarý Birliði ve Tüm Ecza Kooperatifleri Birliði olarak bizler, sadece üyelerimizin hak ve
menfaatlerini korumakla kalmýyor, geliþmeleri ve deðiþimleri takip ederek mesleðimize ve ülkemize
katký saðlamaya çabalýyoruz. Bu amaçla 9 - 11 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul CNR Expo Center'da
"Farmavizyon Eczacýlýk Fuarý 2010" u düzenliyoruz.
ECZACILAR DA DÜNYA SAÐLIK GÜNÜNÜ KUTLUYOR
Pek çok saðlýk uzmanýný bir araya getirecek olan Fuarýmýzýn, Dünya Saðlýk Haftasý'nda gerçekleþecek
olmasý da ayrý bir önem taþýyor. Tüm dünyada saðlýk sorunlarýnýn tartýþýldýðý bu haftada, insan
haklarý ve evrensel deðerlerin temelinin saðlýklý yaþam hakkýna dayandýðýna inanan biz eczacýlar da,
kendi saðlýk sistemimizde yaþanan sorunlarý masaya yatýracak, çözüm yollarý arayacaðýz. Bizler
biliyoruz ki, kalkýnmanýn ve çaðdaþlaþmanýn temel þartlarýndan birisi de tüm vatandaþlarýn saðlýk
imkanlarýndan eþit þekilde faydalanmasýdýr. Bu nedenle bu tür organizasyonlarý sýkça yapmaya
gayret ediyor ve sorunlara yeni ve kalýcý çözümler üretmeyi kendimize görev ediniyoruz.
"Deðiþen Dünyada Eczanenin Geleceði ve Kooperatifçilik", "Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Politikalarý"
gibi çok önemli konularýn tartýþýlacaðý fuarda, eczacýlýk fakültesi öðrencileri de gelecekten beklentilerini
paylaþacaklar. Yabancý konuklarýn da konuþmacý olarak katýlacaðý fuara, tüm siz deðerli basýn
mensuplarýnýn katýlýmýný bekliyoruz.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

HAFTALIK NÖBET ÇÝZELGESÝ HAKKINDA ( DOÐANAY ECZANESÝ )
(2010-04-09)
Deðerli Meslektaþlar,
12.04.2010 Pazartesi günü nöbetçi olan DOÐANAY ECZANESÝ nakil olduðundan dolayý nöbet
listesinden çýkmýþtýr. HAFTALIK NÖBET ÇÝZELGESÝNDEN çýkarýlmasý önemle rica olunur
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2010 SUT ÝLE ÝLGÝLÝ SGK YETKÝLÝLERÝYLE YAPILAN GÖRÜÞME HAKKINDA
(2010-04-09)
Deðerli Meslektaþlar,

Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT'un 6.1.1.C (6) fýkrasý kapsamýnda
bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiði takdirde geçerli olacaktýr. (Kurumca süresi
sonuna kadar geçerli olacaðý duyurulan raporlar hariç)"denmektedir.
01.04.2010 tarihinde yürürlüðe giren 2010 yýlý SGK Saðlýk Uygulama Tebliði ile ilgili oluþan bazý
tereddütlerin giderilmesi amacýyla SGK Baþkanlýðý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü
yetkilileri ile yapýlan görüþmeler sonucunda; duyuru tarihinden itibaren aþaðýdaki hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir.
Tebliðin 6.1.1.C-(9) maddesinde "SUT'un yürürlüðe girmesinden önce düzenlenen "SUT'un
yürürlüðe girmesinden önce düzenlenen saðlýk raporlarý, bu SUT hükümlerine uygun olmasý kaydýyla
düzenlendiði tarihte geçerli olduðu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan
raporlar, SUT'un 6.1.1.C (6) fýkrasý kapsamýnda bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiði takdirde
geçerli olacaktýr. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacaðý duyurulan raporlar hariç)"denmektedir.
01.04.2010 tarihinde odamýz web sayfasýndan da duyurulan SGK Baþkanlýðýnýn 2010/44 sayýlý
genelgesine göre 2008 SUT' ne uygun olarak düzenlenmiþ eski tarihli diyabet raporlarý süresi sonuna
kadar geçerlidir.
19/10/2009 tarihinden önce çýkan osteoporoz raporlarý raporun çýktýðý tarihteki SUT hükümlerine
uygun olarak çýkartýlmýþ ise süreleri sonuna kadar geçerli olacaktýr. (2010 sut hükümlerine göre
reçetelenmek þartý ile)
Bunlarýn dýþýnda 01/04/2010 tarihi öncesi çýkartýlmýþ tüm raporlarýn (aksi bir genelge olmadýðý
taktirde) 2010 yýlý SUT hükümlerine uygun olmasý gerekmektedir.
?
Tebliðin 4.2.(7) maddesinde de ifade edildiði gibi Aile Hekimliði uygulamasýnýn baþladýðý
illerde kamu kuruluþu çalýþanýnýn bakmakla yükümlü olduðu kiþilere kurum hekiminin yazdýðý reçete
bedelleri ödenmemektedir. Ayrýca medula sistemi üzerinde yapýlan uyarlamayla kurum hekimi
tarafýndan kamu personeli yakýnlarýna yazýlan reçetelere de provizyon alýnamamaktadýr.
?
Hiperlipidemi tedavisine yeni baþlanacak hastalara ait reçeteler karþýlanýrken; ilk reçeteye
tedavide baþlamaya esas olan ilk uzman hekim raporu ve rapor baþlangýç tarihi öncesi son altý ay
içerisinde yapýlmýþ lipit düzeyini yüksek olduðunu gösterir tetkik belgesi eklenir. LDL veya Trigliserit
deðerininde rapor üzerinde belirtilmesi gereklidir.
Lipid Düþürücü Ýlaçlar
* Sadece "Hiperlipidemi"(Raporsuz) teþhisi ile yazýlan reçetelerde; reçete eki belgede LDL deðerinin
160 veya Trigliserit deðerinin 300'ün üzerinde olmasý ilaç baþlama kriteri için yeterlidir. LDL deðerinin
160- 100 veya Trigliserit deðerinin 300-200 arasýnda olmasý durumunda hiperlipidemi ilaçlarý "Ýdame
Tedavi" ibaresi yazýlmak sureti ile karþýlanabilir.
* Sadece "Hiperlipidemi"(Raporlu) teþhisi ile çýkarýlan raporlarda baþlama kriteri LDL deðerinin 160
veya Trigliserit deðerinin 300'ün üzerinde olmasý yeterlidir. Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi
durumunda, yapýlan tetkik sonucu dikkate alýnmadan, daha önce alýnmýþ ilacýn teminine esas olan
önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye baþlama tarihi ve baþlama deðerlerinin
raporda belirtilmesi yeterlidir.
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Ancak yeni yapýlan tetkikin sonucu baþlama deðerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek
olmadan ilgili ilaçlarýn 1X1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
*
2010 SUT "Lipid Düþürücü Ýlaçlarýn Kullaným Ýlkeleri" maddesinde yer alan hastalýklarýn rapor
ile belgelenmesi þartý ile (Raporsuz) LDL deðerinin 100 veya Trigliserit deðerinin 200'ün üzerinde
olmasý lipid düþürücü ilaçlarýn ödenmesi yeterlidir. LDL deðerinin 100 veya Trigliserit deðerinin 200
ün altýna düþmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez.
* 2010 SUT "Lipid Düþürücü Ýlaçlarýn Kullaným Ýlkeleri" maddesinde yer alan hastalýklarý da içeren
Hiperlipidemi raporlarýnda LDL deðerinin 100 veya Trigliserit deðerinin 200'ün üzerinde olmasý
baþlama kriteri olarak kabul edilmektedir.
*
Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapýlan tetkik sonucu dikkate alýnmadan,
daha önce alýnmýþ ilacýn teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya
tedaviye baþlama tarihi ve baþlama deðerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapýlan
tetkikin sonucu baþlama deðerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçlarýn
1X1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
*
Tebliðin 6.1.1.Ç.(6) maddesi gereðince endikasyon dýþý ilaç kullanýmý ile ilgili uygulamalar
26.03.2010 tarihinde www.iegm.gov.tr adresinde yayýnlanan kýlavuza göre düzenlenmesi
gerekmektedir; bu kýlavuzun dýþýnda kalan hastalýklar için Saðlýk Bakanlýðý Endikasyon Dýþý onayý
aranacaktýr

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNUN KIRMIZI VE YEÞÝL REÇETELERDE BAÞHEKÝMLÝK
O N AY I V E M Ü H R Ü A R A N M AYA C A Ð I H A K K I N DA D U Y U R U S U
(2010-04-12)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan, sözleþmeli eczanelerce karþýlanan reçetelerde
baþhekimlik onayý ve mührü aranacak durumlar ile ilgili bir duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuruda, Baþbakanlýk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüðünün 16.03.2005 tarih, 3418 (2005/4)
sayýlý Genelgesinin 4.maddesi ile, 25.03.2010 tarih, 27532 Mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan
01.04.2010 tarihinde yürürlüðe giren Saðlýk Uygulama Tebliðinin 6.1.1.A.Ayaktan tedavilerde
reçetelerin düzenlenmesi baþlýklý maddesinin (3).fýkrasý gereðince, yeþil ve kýrmýzý reçetelerde
baþhekim onayý ve mührü aranmayacaðý bildirilmektedir.
Yatarak tedavilerde ise, hastanede kullanýlacak ilaçlarýn hastane tarafýndan temini zorunlu olmakla
birlikte, SUT'un 6.1.1.B Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi baþlýklý bölümünün ikinci
maddesi uyarýnca, ilacýn resmi saðlýk kurumlarýnca temin edilememesi halinde, "ECZANEMÝZDE
YOKTUR, YATAN HASTA" kaþesi basýlýp baþhekimlik onayý ile reçete düzenlenerek hastaya aldýrýlmasý
mümkündür. Bu nedenle, anýlan madde kapsamýnda düzenlenen reçetelerin üzerinde baþhekim
onayý ve mührü bulunmasý gerekmektedir
Ýfade edilmektedir.
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SGK SAHTE RAPOR HAKKINDA

(2010-04-12)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Sosyal Güvenlik Kurumundan Odamýza gönderilen yazý ile;
" SGK Ýlaç ve Týbbi Malzeme Sözleþme ve Ödemeleri Daire Baþkanlýðýnýn yazýsý ile sahte olduðu
bildirilen 3 adet Ýlaç Kullaným Raporu ektedir." Önemle Duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

SGK ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
(2010-04-12)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme sonucunda alýnan
bilgiye göre;
2010 Ocak ayý ilaç fatura bedelleri 15 Nisan 2010 Perþembe günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda olacaktýr.
Ýfade edilmektedir.

DÝYABET TEDAVÝSÝNDE KULLANILAN ÝLAÇLAR ÝÇÝN 2008 SUT HÜKÜMLERÝNE
UYGUN OLARAK DÜZENLENMÝÞ RAPORLAR HAKKINDA DUYURU
(2010-04-13)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 31.03.2010 tarih
2010/44 sayýlý Genelge ile, 01/04/2010 tarihinde yürürlüðe giren 2010 yýlý "Sosyal Güvenlik Kurumu
Saðlýk Uygulama Tebliði"nden önce düzenlenmiþ olan Diyabet tedavisinde kullanýlan ilaçlarla ilgili
2008 Yýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði hükümlerine uygun olarak düzenlenmiþ
raporlarýn süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceði duyurulmuþtur.
Kurum yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde, bu raporlarýn sisteme giriþinde sorun yaþanmamasý için,
Medula Eczane Provizyon Sistemine giriþ iþlemlerinde "07.02.1.5-(01.04.2010 öncesi rapor) Diabetes
Mellitus" kodunun kullanýlmasý gerektiði bilgisi alýnmýþtýr
Ýfade edilmektedir.
Önemle duyurulur.
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ADALET BAKANLIÐI CEZA VE TEVKÝF EVLERÝ SÖZLEÞMESÝNÝN TESLÝMÝNDE
DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
(2010-04-13)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðimize gönderilen 01.04.2010
tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.00/557/36769 sayýlý yazý ile,
2010 yýlý için eski halini koruyacak þekilde tekrar basýlan, 01.01.2009 tarihinde Birliðimiz ile Genel
Müdürlük arasýnda imzalanmýþ olan sözleþmelerde, 2010 yýlýnda eczanelerce tutuklu ve hükümlü
ilaçlarýna uygulanacak olan iskonto oranlarý için, anýlan Protokolün "Uygulanacak Esaslar" baþlýklý
2. Bölümü 1. maddesinde belirtilen " .01.09.2008 tarihinden itibaren eczacý indirimi, 2007 yýlý
satýþ hasýlatýna göre uygulanacaktýr "hükmünün esas alýndýðýnýn görülmesi ile birlikte, 01.01.2009
tarihinde yürürlüðe giren Protokolün bu hükmü ile, her yýl bir önceki yýlýn satýþ hasýlatýna göre indirim
oraný uygulanmasý gerektiðinin kastedildiði belirtilerek, konu hakkýndaki görüþlerimiz sorulmuþtur.
Birliðimiz tarafýndan Adalet Bakanlýðý'na cevaben gönderilen 07.04.2010 tarih ve 001444 sayýlý yazý
ile, eczacýlarýn, bir önceki yýlýn satýþ hasýlatýna göre tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarýna indirim oraný
uygulamalarý konusundaki olumlu görüþümüz dile getirilerek, eczacýlarýmýzýn 2010 yýlý sözleþmelerini
ceza infaz kurumu müdürlüklerine teslim etmeleri esnasýnda, bu sözleþme ekinde 2009 yýlý satýþ
hasýlatlarýný vermeleri, 15.04.2010 olan sözleþme son teslim tarihinin 30.04.2010 tarihine ertelenmesi
ve 2009 yýlý hasýlatlarýna göre deðiþecek olan yeni iskonto oranlarýnýn 01.05.2010 tarihinden itibaren
geçerli olmasý konusundaki taleplerimiz iletilmiþtir.
Konu hakkýnda Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Cumhuriyet
Baþsavcýlýklarýna gönderilen 09.04.2010 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.00/610/40539 sayýlý yazý ile,
Birliðimizin bütün talepleri kabul edilmiþtir.
Buna göre, eczacýlarýmýzýn 2010 yýlý sözleþmelerini 30.04.2010 tarihine kadar ceza infaz kurumu
müdürlüklerine teslim etmeleri esnasýnda, bu sözleþme ekinde 2009 yýlý satýþ hasýlatlarýný vermeleri
gerekmekte olup, bundan sonra da her sözleþme döneminde bir önceki yýlýn satýþ hasýlatýna göre
indirim oraný uygulanacaðý belirtilerek, 2009 yýlý hasýlatlarýna göre deðiþecek olan yeni iskonto
oranlarýnýn 01.05.2010 tarihinden itibaren geçerli olacaðý bildirilmiþtir.
Ýfade edilmektedir. Önemle duyurulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

HAFTALIK NÖBET ÇÝZELGESÝ HAKKINDA

(2010-04-13)

Deðerli Meslektaþlar,
14 Nisan 2010 çarþamba günü nöbetçi görünen ÇAÐLAYAN ECZANESÝ nakil olduðundan dolayý
yerine GÖZÜ ECZANESÝ nöbet tutacaktýr.
Haftalýk Nöbet Çizelgesinden ÇAÐLAYAN Eczanesinin silinerek yerine
GÖZÜ ECZANESÝNÝ eklemeniz önemle rica olunur
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POLÝS AKADEMÝSÝ ÖÐRENCÝLERÝNE AÝT REÇETELERÝN MEDULA ECZANE
PROVÝZYON SÝSTEMÝNE KAYIT ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA DUYURU
(2010-04-13)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Tedavi ve saðlýk yardýmlarý 15.01.2010 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumunca karþýlanan kiþiler
kapsamýnda Polis Meslek Yüksekokulu öðrencileri de yer almaktadýr.
15.01.2010 tarihi öncesinde, Polis Meslek Yüksekokulu öðrencilerinden katýlým payý alýnmadýðý
halde, Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminde bu kiþiler için ilaç ve muayene katýlým paylý
iþlem yapýldýðýnýn görülmesi üzerine, Birliðimiz tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde
giriþimlerde bulunularak, provizyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapýlmasý talep edilmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 18.02.2010 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.01.04/1500911 sayýlý yazýsý ile, 4652
sayýlý Polis Yüksek Öðrenim Kanununa göre öðrenim görmekte olan öðrencilerin 5510 sayýlý Kanunun
60 ýncý maddesi gereðince genel saðlýk sigortalýsý sayýldýðý dikkate alýnarak, Genel Saðlýk Sigortasý
Ýþlemleri Yönetmeliði gereðince, sözü edilen kiþilerden ayakta tedavide saðlanan ilaçlar için katýlým
payý alýnmamasýnýn gerektiðini belirterek, ilgililerin katýlým payýndan muaf tutulmalarýný saðlayacak
þekilde Kurum bilgi iþlem sisteminde düzenlemenin yapýlmakta olduðunu bildirmiþ; konu, ilgide
kayýtlý yazýmýz ile Bölge Eczacý Odalarýna duyurulmuþtur.
Medula Eczane Provizyon Sisteminde polis akademisi öðrencileri ile ilgili olarak gerekli düzenleme
tamamlanarak, bu öðrenciler için reçete ekranýnda hasta türünün "Polis Akademisi Öðrencisi" olarak
seçilmesi gerektiði, sistemde bugün (13.04.2010) yayýmlanan
"Konu : POLÝS AKADEMÝSÝ ÖÐRENCÝSÝ
Açýklama : SUT'UN 3.2.5 MADDESÝNÝN 5. FIKRASINA GÖRE POLÝS AKADEMÝSÝ ÝLE FAKÜLTE VE
YÜKSEK OKULLARDA EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ HESABINA OKUYAN ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN
REÇETE EKRANINDA HASTA TÜRÜ= "POLÝS AKADEMÝSÝ ÖÐRENCÝSÝ" SEÇÝLEREK REÇETE GÝRÝÞÝ
YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR." mesajý ile duyurulmuþtur.
Ýfade edilmektedir. Önemle duyurulur

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU'NUN TRASTUZUMAB VE AZATÝOPURÝN ETKEN
MADDELÝ ÝLAÇLAR ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURUSU
(2010-04-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan, Kurumun resmi internet sayfasýnda, Trastuzumab
ve Azatiopurin etken maddeli ilaçlar ile ilgili bir duyuru yayýmlanmýþtýr.
Duyuruda; Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Kuruma gönderilen yazýlar
gereðince,
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1. "Trastuzumab" etken maddeli ilacýn kullanýmýnda, "lokal ileri meme kanserinin"de "erken evre
meme kanseri" içinde deðerlendirilip, endikasyon dýþý onay alýnmadan 9 haftalýk tedavi süresinin
karþýlanabileceði,
2. "Azatiopurin" etkin maddeli ilaçlarýn kullanýmýnda, skleroderma tanýsý bulunan raporlarda ayrýca
bað dokusu hastalýðý yazmasýna gerek olmadýðý bildirilmektedir.
Kurum Ýl Müdürlükleri tarafýndan, yukarýda belirtilen doðrultuda iþlem yapýlmasý gerekmekte olup,
bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
Ýfade edilmektedir. Tüm meslektaþlarýmýza duyurulur
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

FÝTOTERAPÝ MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM PROGRAMI

(2010-04-08)

Deðerli meslektaþlarýmýz,
Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi tarafýndan Odamýz Üyeleri için; Odamýz Hizmet Binasýnda
17-18 Nisan 2010 tarihinlerinde 2 tam gün sürecek "FÝTOTERAPÝ" konulu MÝEP düzenlenecektir.
Meslek Ýçi Eðitim Programýna katýlmak isteyen meslektaþlarýmýzýn 15 Nisan Perþembe günü saat
12:00'ye kadar isimlerini odamýza(Yasemen Hn. dahili no: 131) bildirmeleri gerekmektedir. Eðitimler;
Prof. Dr. Bijen KIVÇAK ve Doç. Dr. Hüsniye KAYALAR tarafýndan verilecek olup , eðitim programýnýn
içeriði aþaðýdaki gibidir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
TEB ECZACILIK AKADEMÝSÝ
"FÝTOTERAPÝ" MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM PROGRAMI
1. Gün
09.00-09.30

Kayýt ve Hoþgeldiniz

09.30-10.15

Bitkilerle Tedavi (Fitoterapi)

10.15- 11.00

Fitoterapinin Türkiye'deki Uygulamalarý

11.00- 11.15

Kahve arasý

11.15-12.00

Solunum Yollarý Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi I

12.00-13.00

Yemek arasý

13.00-13.45

Týbbi Çaylar, Hazýrlanýþý ve Kontrolü

13.45-14.30

Solunum Yollarý Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi II

14.30-14.45

Kahve arasý

14.45-15.30

Sinir Sistemi Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi I

15.30 -16.15

Sindirim Sistemi Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi

16.15-17.00

Kahve arasý

17.00-17.45

Karaciðer ve Safra Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi

17.45 -18.15

Deðerlendirme, Soru - Yanýt
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2. Gün
09.00-09.45

Sinir Sistemi Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi II

09.45-10.30

Jinekolojide Fitoterapi I

10.30-10.45

Kahve arasý

10.45-11.30

Üriner Sistem Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi I

11.30-12.15

Jinekolojide Fitoterapi II

12.15-13.00

Yemek arasý

13.00-13.45

Üriner Sistem Rahatsýzlýklarýnda Fitoterapi II

13.45-14.30

Bitki-Ýlaç Etkileþimi

14.30-14.45

Kahve arasý

14.45-15.30

Obezitede Fitoterapi

15.30-16.15

Fitoöstrojenler

16.15-16.45

Genel Deðerlendirmeler

AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFASINDADIR.

FENÝLKETONÜRÝ VE DÝÐER METABOLÝK HASTALIKLARDA KULLANILAN ÜRÜNLER
HAKKINDA BÝLGÝ DOSYASI SÝTEMÝZÝN RAPORLAR BÖLÜMÜNDE YAYIMDADIR
(2010-04-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Fenilketonüri hastalýðý olan kiþilerce kullanýlmasý gereken ürünlerin zaman zaman eczanelerde
bulunamadýðý, ayrýca bu ürünlerin sýklýkla diðer metabolik rahatsýzlýklarda kullanýlan ürünlerle
karýþtýrýldýðý ve yanlýþ kullanýldýðý konusunda Manisa Eczacý Odasý tarafýndan yapýlan çalýþmalar
doðrultusunda, fenilketonüri ve çölyak hastalýklarý ile, bu hastalar için hazýrlanan gýdalarýn içeriði
ve Saðlýk Uygulama Tebliði eki EK-2-E "Hastalýða Özel (Doðuþtan Metabolik Hastalýklar, Kistik Fibrozis,
Ýnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalýðý) Diyet Ürünleri ile Týbbi Mamalar Listesi"nde yer alan ve söz
konusu hastalýklarda kullanýlan ürünlerin bulunduðu bir tabloyu içeren bilgilendirme dosyasý
hazýrlanmýþtýr.
Dosya, internet sayfamýzda Raporlar/Yayýnlar bölümünde "Fenilketonüri ve Diðer Metabolik Hastalýklarda
Kullanýlan Ürünler Hakkýnda Bilgilendirme Dosyasý" baþlýðý ile yayýmlanmýþtýr.
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFASINDADIR.
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RADYO VE TELEVÝZYONLARIN KURULUÞ VE YAYIN HÝZMETLERÝ HAKKINDA
KANUN TASARISI TASLAÐINDA YAPILAN DÜZENLEME ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA
(2010-04-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevkedilmek üzere imzaya açýlan Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ
ve Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý'nýn, RTÜK'ün resmi internet sayfasýnda
yayýmlanmýþ olan tam metninin incelenmesi sonucunda, Taslaðýn "Belirli ürünlerin ticari iletiþimi"
baþlýklý 12 nci maddesinin (2), (3) ve (4) üncü bendlerinin,
(2) Reçeteye tabi ilaç ve tedaviler hakkýnda ticari iletiþim yapýlamaz
(3) Reçeteye tâbi olmayan ilaç ve tedavilerin reklâmlarý dürüst, gerçeði yansýtan ve doðrulanmasý
mümkün unsurlardan oluþur.
(4) Ýlaçlar ve týbbi tedavi için tele alýþveriþe izin verilemez.
þeklinde düzenlenmiþ olduðu görülmüþtür.
Kanun taslaðýnda yapýlmasý düþünülen düzenleme, "reçetesiz ilaçlarýn topluma yönelik tanýtýmýnýn
önünü açma giriþimi" olup, ilacýn bir ticari meta haline getirilmesi ve reklamýnýn yapýlabilmesi için
uzun süredir devam eden çalýþmalar kapsamýnda atýlmýþ en tehlikeli ve somut adým olarak
deðerlendirilmektedir.
Bu konuda daha önce yapýlmýþ olan giriþimler, yasal alandaki haklý mücadelemiz ve yargý mercileri
nezdindeki giriþimlerimiz ile son olarak 26.08.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliði'nin reçetesiz ilaç reklamýnýn yapýlabileceðine iliþkin
hükmü olmak üzere, 1996, 2003 ve 2009 senelerinde üç kez durdurulmuþtur. Ancak, atýlan bu son
adým, halk saðlýðýnýn korunmasýný öncelikli hedefi olarak belirleyen Birliðimizin bu konudaki hukuk
mücadelesini sekteye uðratmaya yönelik olarak, yargýya baþvurulmasý sýnýrlý ve sýký þekil þartlarýna
baðlý olan "kanun hükmü düzenlemesi" olarak gündeme getirilmektedir.
Konu hakkýnda tüm milletvekilleri, ilgili Bakanlýklar ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde
gerekli giriþimler baþlatýlmýþ olup, yasa taslaðýnda yapýlmýþ olan bu düzenlemenin çok ivedi olarak
geri çekilmesi için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Birliðimiz tarafýndan bugün bir basýn açýklamasý
yapýlarak, söz konusu düzenlemenin, mevcut yasa ve yönetmeliklere aykýrý olduðu ve halk saðlýðý
açýsýndan çok büyük bir tehdit oluþturduðu vurgulanmýþtýr. Bu noktada, eczacý odalarýmýzýn da
bölgelerinde basýn açýklamalarý düzenlemeleri ve bölgelerindeki milletvekillerini ve kamuoyunu
bilgilendirmeleri çok büyük önem taþýmaktadýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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BASIN AÇIKLAMASI/HASTAYA REKLAM TUZAÐI!!!
(2010-04-15)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
TEB Genel Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK bir basýn açýklamasý yapmýþtýr. Açýklama þöyledir;
Bilindiði gibi ülkemizde, birey ve toplum saðlýðýný doðrudan ilgilendiren ilaçlarýn, ister reçeteli ister
reçetesiz olsun topluma yönelik reklamýnýn yapýlmasýna mevcut yasalar çerçevesinde izin
verilmemektedir. Ancak yalnýzca Türkiye'de deðil tüm dünyada oldukça büyük bir pazar haline gelen
ilaç sanayinin ve reklam piyasasýnýn baskýsý ile olsa gerek; bugüne kadar ilaçta reklamýn önünü
açacak çeþitli giriþimler olmuþtur. Türk Eczacýlarý Birliði bu konuda hem hukuki hem de toplumsal
düzeylerde kararlý bir mücadele sürdürmektedir. 1996, 2003 ve 2009 yýllarýnda yayýmlanan
yönetmelikler ile, özellikle reçetesiz ilaçlarýn reklamýnýn önünü açacak uygulamalara karþý Birliðimizce
dava açýlmýþtýr.
Her üç dava da yönetmelikler, mevcut yasalara aykýrý olmalarý ve ilacýn diðer tüketim mallarýndan
farklý özelliði nedeniyle Danýþtay tarafýndan iptal edilmiþtir. Bugün ise; TBMM'ye sevk edilmek üzere
imzaya açýlan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kanun Tasarýsý Taslaðý ile yine reçetesiz ilaçlarýn
reklamýnýn önünün açýlmaya çalýþýldýðý görülmektedir. Söz konusu taslaðýn on ikinci maddesinde,
reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin belirli ilkelere dayanarak reklamýnýn yapýlabileceði yönünde
bir düzenleme yapýlmak istenmektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; bir ilacýn reçetesiz olmasý, söz konusu ürünün herhangi bir saðlýk zararý,
yan etkisi, advers etkisi olmadýðý anlamý taþýmamaktadýr. Bu ilaçlar tek baþlarýna bir saðlýk zararý
olmasa da, aþýrý ve bilinçsiz kullanýldýklarýnda baþka ilaçlarla, besinlerle ya da içeceklerle etkileþime
girdikleri takdirde saðlýk zararlarýna yol açabilirler. Bu nedenle reklam düzenlemeleri kapsamýnda
ilaçlarýn reçeteli ya da reçetesiz olmasý üzerinden ayrýlmasý ve bir kýsmýnýn reklamýnýn serbestleþtirilmesi
giriþiminin hangi bilimsel temele dayandýðý anlaþýlamamaktadýr. Konunun ülkemizdeki tek yetkili
otoritesi olan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Eczacýlýk Müdürlüðü daha birkaç ay önce, TRT Reklam Yönetmeliði
ile yapýlmak istenen benzer düzenlemeye karþý çýkmýþ ve ilacýn reklamýnýn yapýlamayacaðýný
belirtmiþtir.
Reçetesiz ilaçta topluma yönelik reklam yasal olarak mümkün olmamasýna, bu reklamdan sadece
çok uluslu ilaç firmalarý ile medya ve reklam kuruluþlarýnýn menfaati bulunmasýna karþýlýk bu iþten
en çok etkilenen toplum olacaktýr. Hem toplum saðlýðý olumsuz olarak etkilenecek hem de reklamýn
getireceði maliyet ilaç fiyatlarýna yansýyacaðý için ilaç fiyatlarý artacaktýr. Bunun yaný sýra reçetesiz
ilaçlarýn bedelleri kamu sigorta kuruluþlarýnca ödenmeyecek, memur, iþçi, emekli gibi birçok dar
gelirli vatandaþ ihtiyacý olan ilaç ya da ilaçlarý alamayacaktýr. Tüketimi teþvik edici olarak yapýlacak
reklam sonucu gereksiz ve hatalý ilaç kullanýmý artacaktýr.
Hemen hemen her gün radyo, televizyon veya gazetelerde hatalý ve gereksiz ilaç kullanýmý ile ilgili
son derece üzücü haberler yer almaktadýr. Bunlar, ilaçta reklamýn nelere mal olacaðýnýn göstergesidir.
Tüm bu nedenlerle Türk Eczacýlarý Birliði olarak, hem kanunlara aykýrý hem saðlýk otoritesinin hem
de saðlýk profesyonellerinin karþý olduðu, bu saðlýksýz giriþimin bir an önce geri çekilmesini talep
ediyoruz.
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Çünkü bizler uzmaný olduðumuz ürünün herhangi bir meta, hastalarýmýzýn da müþteri olmadýðý
yönündeki bilimsel bilgimize, meslek etiðimize dayanarak; ilacýn reklamýnýn yapýlmasýnýn olasý
sonuçlarý konusunda gerçek bilginin sahibiyiz.
Bizler, halka sunduðu ürünün reklamýnýn yapýlarak, tüketimin arttýrýlmasýna karþý çýkan tek meslek
grubuyuz. Çünkü bizler, hastalarýmýzýn saðlýðýný ne ekonomik menfaate ne de karlýlýða feda etmedik,
etmeyeceðiz. Bugüne kadar ilacýn reklamýnýn yapýlmasýný saðlayacak her türlü düzenlemeye karþý
tüm gücümüzle ve çeþitli araçlarla mücadele ettik, bundan sonra da bu mücadeleyi sürdüreceðiz.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur

ÞAKÝRPAÞA VE YEÞÝLYURT 1. VE 2.DÖNEM ECZANE TEKNÝSYEN SERTÝFÝKALARI
HAKKINDA
(2010-04-15)
Þakirpaþa ve Yeþilyurt Halk Eðitim Merkezlerinde 1.ve 2.Dönem Eczane Teknisyen eðitimini bitiren
kursiyerlere 17-18 Nisan 2010 günleri arasý TEKNÝSYENLER DERNEÐÝ ' inde sertifikalarý verilecektir.
ADRES : SÜMER MH 69134 SK AKDOÐAN APT.NO:8 ZEMÝNKAT
TEL

: 227 58 18

NOT
:Cumhuriyet Halk Eðitim Merkezinde Eðitim Görenlerin sertifikalarý için ayrýca duyuru
yapýlacaktýr.

YENÝ HAZIRLANACAK NÖBET ÇÝZELGESÝ HAKKINDA
(2010-04-16)
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Hepimizin bildiði gibi Eczane Nöbetleri Eczacýlýk hizmetlerinin bir parçasý olup; kurallarý, hazýrlanýþý
ve uygulamasý yasal düzenlemelerle oluþturulmuþ zorunlu bir mesleki hizmettir. Son birkaç aydýr
Saðlýk Müdürlüðü ve Eczacý Odamýza nöbetçi eczanelerle ilgili olarak gerek nöbetçi eczanelerin
yoðunluðundan ötürü istemeden yapmýþ olduklara hatalar ile ilgili, gerekse bölgemizde bulunan
günlük nöbetçi eczane sayýsýnýn azlýðýndan kaynaklý hasta þikayetleri, artan bir yoðunlukla gelmeye
devam etmektedir.
Adana Eczacý Odasý olarak bu güne deðin hazýrlanan nöbet listelerinde meslektaþlarýmýzýn nöbet
hizmetleri ile ilgili vermiþ olduklarý dilekçeler hastalarýmýzýn ilaca ulaþýmý da düþünülerek dikkate
alýnmýþtýr. Fakat bugün gelinen noktada merkez ilçelerimizde bulunan eczanelerimizin yaklaþýk 200
tanesi nöbet hizmeti vermemektedir. Bunun doðal sonucu olarak da hazýrlanan nöbet listeleri
yetersiz kalabilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz bir toplantý yapmýþ, nöbet listelerinin hazýrlanmasý ve
uygulama ile ilgili bazý kararlar almýþtýr. Buna göre;
·
11.07.2010 tarihinde bitecek olan bugünkü eczane nöbet listesinin yerine hazýrlanacak yeni
eczane nöbet listesinde günlük nöbetçi eczane sayýsý arttýrýlacaktýr.
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·
Seyhan, Çukurova. Yüreðir ve Sarýçam ilçelerinde hastalarýn maðdur olmadan, ilaca
ulaþabileceði sayýda nöbetçi eczanenin bulunmasý saðlanacaktýr.
·
Yeni hazýrlanacak nöbet listesine geçerli mazereti olmayan tüm Eczanelerimiz katýlmak
zorundadýr. Bu anlamda önceki tarihlerde dilekçe vermiþ olsalar dahi nöbete dahil olmak istemeyen
tüm meslektaþlarýmýzýn 07/05/2010 Cuma günü mesai bitimine kadar yönetim kurulumuz tarafýndan
deðerlendirilmek üzere mazeret dilekçelerini Eczacý Odamýza teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçe
vermeyen meslektaþlarýmýz nöbete dahil olacaklarý için dilekçe vermelerine gerek yoktur. Mazeretleri
yetersiz görülen meslektaþlarýmýza bilgi verilecektir

SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN
GEÇÝCÝ KAREKOD UYGULAMASI ÝLE ÝLGÝLÝ 2010/24 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI
(2010-04-19)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Bilindiði gibi, 01.01.2010 tarihinde yürürlüðe giren Ýlaç Takip Sistemi'nde ortaya çýkan aksaklýklar
ve sistemin hayata geçmesine baðlý olarak yaþanan sorunlar nedeniyle Birliðimiz tarafýndan yapýlan
erteleme talebi ile ilgili olarak, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce 02.03.2010
tarih 2010/12 sayýlý Genelge yayýmlanmýþ ve Genelge ile uygulamanýn eczaneler açýsýndan baþlangýç
tarihi 16.05.2010'a ertelenmiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 02/03/2010 tarihinde yayýmlanan 2010/12 sayýlý "Karekodlu Ürün Ýþlemleri"
konulu Genelge ile, ürünlerin çeþitli þekillerde ambalajlanmýþ olmasý sebebiyle karekodlu ilaçlarýn
Ýlaç Takip Sisteminden onay alýnarak ödenmesi süreci yeniden belirlenmiþtir.
Anýlan Genelgeye göre;
1. Üretici ve ithalatçýlar tarafýndan ürünler sadece karekodlu olarak üretilecek, üretilen veya ithal
edilen ürünler piyasaya verilmeden önce sisteme mutlaka bildirilecektir.
2. Bu Genelgenin yayým tarihinden itibaren ürünlere kupür ve benzeri ödemeye esas olacak herhangi
bir þey eklenmeyecektir.
3. Eczacýlar, 16.05.2010 tarihine kadar sisteme satýþlarýný bildirmeksizin tüm ürünlerden karekod
ve/veya barkod ve kupürleri kesip reçetelere ekleyerek geri ödeme kurumlarýndan ödenmesini talep
edeceklerdir. Sadece karekodlu üretilmiþ ürünlerin karekodlarýnýn kesilmesi yeterli olacak, kupürlü
üretilmiþ ürünlerin kupür ve barkodlarý, varsa karekodlarý birlikte kesilecek ve reçetelere eklenecektir.
4. Karekodsuz üretilmiþ veya sisteme bildirilmemiþ tüm ürünler 01.06.2010 tarihine kadar kupürleri
kesilerek ödenmeye devam edecektir.
5. Ýlaç Takip Sistemi eczacýlarýn satýþlarýna 16.05.2010 tarihine kadar kapalý tutulacak ve bu tarih
itibariyle sistem eczacýlarýn satýþ bildirimlerine açýlacaktýr.
6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak iþlem görmeye baþlayacaktýr.
Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafýndan karekodlanacak, bu iþlemler firma
sorumluluðunda olarak ecza depolarý ve eczanelerde de yapýlabilecektir."
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Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 16 Nisan 2010 tarih 2010/24 Sayýlý
Genelge yayýmlanarak, ürünlerin, uygulamanýn baþlayacaðý 16.05.2010 tarihinde karekodlu ve
karekodsuz olarak piyasada bulunacaðý söz konusu olduðundan 15 gün geçiþ süresi verilerek
01.06.2010 tarihine kadar etiketleme yolu ile bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesinin planlandýðý
ve aþaðýdaki iþlem basamaklarýnýn oluþturulduðu bildirilmiþtir:
Buna göre;
1. Ecza depolarý ve eczane stoklarýnda bulunan karekodsuz ürünlerin sistemde kullanýlabilir hale
gelmesi için bu ürünler Geçici bir 2D karekod þekli (G2D) uygulanacaktýr.
2. Uygulama güçlüðü ve GMP koþullarýnýn bozulmamasý gerektiðinden G2D karekod son kullanma
tarihi ile üretim seri no'larýný içermeyecektir. G2D halen uygulanmakta olan EAN barkod (13 haneli)
ve firma tarafýndan üretilecek benzersiz seri numarasýný içerecektir.
3. GMP koþullarýnýn bozulmamasý gerektiðinden ürünler eczaneden depoya ya da depodan üreticiye
iade edilmeyecektir.
4. Firmalar ürettikleri G2D etiketleri depolara ve eczanelere göndererek stoklarda yer alan karekodsuz
bütün ürünlerin etiketlenmesini temin edeceklerdir. Bu etiketlerin, karekodsuz ürünlerin fiyat kupürleri
(fiyat kupürlerinin tekrar kullanýlamayacak þekilde iptal edilmesi suretiyle) üzerine sökülmeyecek
þekilde uygulama iþleminin yapýlmasý ilgili firmanýn sorumluluðundadýr.
5. Firmalar ürettikleri G2D karekod etiketlerini sisteme 15.05.2010 tarihinde saat 24:00'e kadar
bildireceklerdir. Bu tarihten sonra yapýlan G2D bildirimleri sistem tarafýndan kabul edilmeyecektir.
Firmalar tarafýndan depo ve eczanelerde bulunan karekodsuz ilaç adedini karþýlayacak kadar G2D
karekod etiketi oluþturulacaktýr.
6. Eczaneler 16.05.2010 tarihi ile 01.06.2010 tarihleri arasýnda hem G2D etiketli hem de 2D'li bütün
ürünleri ÝTS'ye kaydederek ürün sorgulamasý yapacaklardýr.
7. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu (2D/G2D) olarak iþlem görmeye
baþlayacaktýr. Bu tarih itibariyle firmalar tarafýndan üretilen ancak ürün üzerine uygulanmayan G2D
karekod etiketleri imha edilecek ve Ýlaç Takip Sisteminde kayýtlarý silinecektir.
Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur
AYRINTILI BÝL WEB SAYFAMIZDADIR.

TEMEL ÝLKYARDIM VE STOK YÖNETÝMÝ EÐÝTÝM VÝDEOLARI TEB AKADEMÝ TV'DE
YAYIMDA
(2010-04-20)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Saðlýk alanýnda çeþitli konularda bilgi vermek amacýyla, ilgili uzmanlar ve TEB Eczacýlýk Akademisi
eðitimcileri tarafýndan verilen bilgiler ile hazýrlanan videolar, web sayfamýzýn sað köþesinde bulunan
"TEB AKADEMÝ TV"de yayýmlanmaktadýr.
"Temel Ýlkyardým" ve "Stok Yönetimi" konularýnda hazýrlanan videolarýmýzýn da yayýma girmesiyle,
TEB AKADEMÝ TV'de yayýmlanan video sayýsý 10'a ulaþmýþtýr.
Tüm meslektaþlarýmýza duyurulur.
TEB AKADEMÝ TV'DE YAYIMDA OLAN FÝLMLER:
Temel Ýlkyardým
Prof Dr. Nazmi BÝLÝR
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý
Dr. Tuncay TATAR
Stok Yönetimi
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Prof.Dr.Remzi Örten
Madde Baðýmlýlýðý
Prof.Dr.Ý.Tayfun Uzbay (Gülhane Askeri Týp Akademisi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý)
Astým
Yrd.Doç.Dr.Kutay Demirkan (Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalý)
Eczanede Ýletiþim, Eczane Yönetimi
Bahadýr Bülgin (Eczane Danýþmaný)
Sigara
Prof.Dr.Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý)
Obezite
Dr.Ecz.Aygin Bayraktar (Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý)
Domuz Gribi Prof.Dr.A.Dürdal Us (Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalý)

SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDÝYELERÝ ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATI
HAKKINDA
(2010-04-21)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
13.04.2007 tarih ve 26942 sayýlý Resmi Gazetede 'Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin
Yönetmelikte Deðiþiklik yapýlmasýna dair Yönetmelik ' yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu yönetmeliðe
istinaden bölgemizde ilk olarak Yüreðir belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan Eczanelerimize Yüreðir
Belediyesi'nden iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý almalarý gerektiðini tutanak tutarak bildirdi. Konu
ile ilgili olarak Adana 2. Ýdari Mahkemesinden yürütmenin durdurulmasý kararý alýnmýþ olsa da
Danýþtay 8. Dairesi tarafýndan yürütmenin durdurulmasý kararý kaldýrýlmýþtýr. Bunun sonucu olarak
da aksi bir hukuki karar olmamasý nedeni ile Yüreðir Ýlçesinde Eczanesi bulunan meslektaþlarýmýz
Yüreðir Belediyesi'nden iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý almak zorunda kaldýlar.
Konu ile ilgili olarak son günlerde Seyhan ve Çukurova Belediyesi görevlileri tarafýndan Eczanelerimizin
dolaþýldýðý; belediyeden iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý almalarý gerektiðinin bildirildiði ve kimi
eczacýlarýmýza 7 günlük süre tanýnan tutanaklarýn imzalatýldýðý bilgileri tarafýmýza iletilmiþtir. Odamýza
bu duyumlarýn gelmesi ile birlikte Seyhan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Feridun Sarý, Çukurova
Belediyesi Baþkanlýðý Ruhsatlandýrma Müdürü Ahmet Kaya ve Zabýta Amiri Hacer Öztürk Ýle
görüþmeler yapýlmýþtýr.
Buna göre;
Meslektaþlarýmýz 30 Haziran 2010 tarihine kadar iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý çýkarabileceklerdir.
Seyhan ve Çukurova Belediyeleri tarafýndan tutanak tutulan meslektaþlarýmýzýn en kýsa zamanda
ilgili Belediyelere dilekçe yazarak 30 Haziran 2010 tarihine kadar ek süre talep etmeleri gerekmektedir.
Eczanelerimizin tatil günleri açma ve çalýþmalarý için ayrý bir ruhsat almalarýna ve harç ödemelerine
gerek yoktur.
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Konu ile ilgili yeni bir yasal düzenleme olduðunda duyurulacak olmasýna raðmen olumsuzluklar
yaþanmamasý adýna meslektaþlarýmýzýn Sýhhi iþyerleri için gerekli evrak listesini tamamlayarak ilgili
belediyelere "Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý" için baþvurmalarý gerekmektedir.
ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATINDAN ÝSTENÝLEN EVRAKLAR
1. Kesin adres tespiti (Ýmar Müd.Numarataj Þubesi)
2. Vergi levhasý fotokopisi
3. Tapu fotokopisi
4. Oda Kayýt Belgesi
5. Varsa kira kontratý
6. Yapý kullanma izin belgesi (Emlak beyaný,2004 yýlý 10.ayý öncesi elektrik makbuzu)
7. Yangýn söndürme tüpü faturasý (Yangýn raporu, Büyükþehir Bel. Ýtfaiye Müd.)
8. Plastik telli dosya
9. ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) Makbuzu
10. Nüfus cüzdan fotokopisi
11. Ýþyeri kaþesi
12. Eczane ruhsat fotokopisi

ÞUBAT AYI YURTDIÞI REÇETE KESÝNTÝLERÝ HAKKINDA
(2010-04-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi'nden Odamýza gönderilen
yazýda;
"Þubat ayýnda SGK'ya teslim edilmiþ olan yurtdýþý faturalarýna ait reçetelerin kontrol iþlemi
tamamlanmýþ olup, duyuruya müteakip kesintisi olan meslektaþlarýmýzýn 5 iþ günü içerisinde itirazý
olmasý halinde dilekçeleri itiraz komisyonu tarafýndan deðerlendirmeye alýnacaðý"
Ýfade edilmektedir.

3.GENÝÞLETÝLMÝÞ KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

(2010-04-22)

14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nün, Bölge Ecza Kooperatifimiz ve mesleðimizle ilgili diðer güncel konularýn
deðerlendirileceði; 3.Geniþletilmiþ Kurul Toplantýsý 27.04.2010 Salý günü saat 12:00 de Odamýz Ecz.
Ali Aysan Konferans Salonu'nda yapýlacaktýr. Kurul ve Komisyonlarda görevli tüm meslektaþlarýmýzý
bu önemli toplantýya bekliyoruz
EGAÞ KAREKOD HAKKINDA
(2010-04-22)
TEB tarafýndan kurulan ve %99 hissesi Türk Eczacýlarý Vakfý'na ait olan kuruluþumuz olan EGAÞ
(Eczane Gereçleri A.Þ.) karekodlu ilaçlarýn iki boyutlu barkodlarýný da okuyabilen 5 yýl garantili
Motorola DS6707 barkod okuyucunun satýþýný yapmaktadýr. 50 ve üzeri alýmlarda alýnan özel fiyatla
330 TL'ye EGAÞ'tan temin edilebilmektedir.
EGAÞ'tan Motorola DS6707 barkod okuyucu talep etmek isteyen meslektaþlarýmýz EGAÞ'a
baþvurabilirler.
Ýletiþim: EGAÞ Eczane Gereçleri A.Þ. Balgat 100. Yýl mah. 36. cad. No: 1-A Çankaya / ANKARA
tel: 0 312 284 0415 faks: 0 312 286 7431
e: bilgi@egas.com.tr
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T.ÝÞ BANKASI ÝLE BÝRLÝÐÝMÝZ ARASINDA 19.04.2010 TARÝHÝNDE ÝMZALANAN
SÖZLEÞME HAKKINDA DUYURU
(2010-04-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
Türk Eczacýlarý Birliði ile Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. arasýnda 17.07.2008 tarihinde, üyelerimizin Sosyal
Güvenlik Kurumu ödemelerini Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ aracýlýðý ile almalarý durumunda saðlanacak
katkýlar ve faydalanabilecekleri bankacýlýk hizmetlerine yönelik bir Protokol imzalanmýþtý.
Bu protokolün yürürlük süresi içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 2009 Yýlý Mart ayýnda
eczane ödemelerine aracýlýk eden bankalarla belli talepleri de içeren aracýlýk anlaþmalarý yapýlmýþ
olup bilindiði üzere Ýþ Bankasý bu süreçte belli bir süre sözleþmesiz kalmýþ, Birliðimiz ile imzalamýþ
olduðu protokolün de yürütümünü teminen Sosyal Güvenlik Kurumu ile anýlan sözleþmeyi imzalamýþtý.
T.Ýþ Bankasý ile Birliðimiz arasýnda 17.07.2008 tarihinde imzalanmýþ olan protokol 01.01.2010 tarihi
itibariyle sona ermiþ olup yukarýda bahsedilen sebepler ve mevduat faiz oranlarý ve maliyetler
gerekçe gösterilerek sözleþmenin ayný þartlarda yenilenmesinin mümkün olmadýðý banka tarafýndan
Birliðimize bildirilmiþ, bu tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaþma yapmýþ ve yaygýn
þube aðý bulunan tüm bankalarla görüþmeler yapýlarak teklifler alýnmýþtýr. Tüm bu sürecin sonunda
01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19.04.2010 tarihinde T.Ýþ Bankasý A.Þ. ile yeni
bir sözleþme imzalanmýþtýr.
Bu protokol ile, SGK ödemesini Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. üzerinden alan üyelerimizin Türkiye Ýþ
Bankasýnda aktif bir bireysel emeklilik hesaplarýnýn bulunmasý ya da açtýrýlmasý durumunda, yapýlan
ödemenin binde 1,8'i (örn: 50.000 TL'lik faturada 90 TL ) her ay banka tarafýndan Türk Eczacýlarý
Birliði'ne aktarýlacaktýr.
Bu protokol paranýn banka merkezinde ya da þubelerde bloke edilmesi ya da içinden komisyon ya
da masraf adý altýnda herhangi bir kesinti yapýlmasý gibi þartlarý kesinlikle içermemektedir
Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, üyelerimizin emekliliklerine katký saðlamak amacýyla banka
tarafýndan aktarýlan tutarý, üyelerinin Bireysel Emeklilik Hesaplarýna (BES) geçmiþ uygulamada
olduðu gibi aktarmayý sürdürecektir.
Üyelerimizin hesaplarýna 1 er aylýk dönemler halinde yatan toplam SGK ödemelerinin (normal ödeme,
kan ürünü, katýlým payý vb.) karþýlýðý tutarlar banka tarafýndan Birliðimize takip eden ayýn içerisinde
aktarýlacak, Birliðimiz tarafýndan da zaman yitirilmeksizin üyelerimizin BES hesaplarýna aktarýlacaktýr.
Sözleþmenin yenilenme sürecinde Ocak-Þubat-Mart-Nisan aylarýnda yapýlamamýþ olan ödemeler
mümkün olan en kýsa sürede meslektaþlarýmýzýn hesaplarýna aktarýlacak olup, bu ödemelerle ilgili
herhangi bir maðduriyetin yaþanmasý söz konusu olmayacaktýr.
Ayrýca geçmiþ dönem protokolü ile meslektaþlarýmýza saðlanan,
o Kullandýklarý POS cihazlarýndan masraf ya da komisyon alýnmamasý,
o Kullandýklarý bireysel ya da ticari kredilerinde ilan edilmiþ faiz oranlarý üzerinden özel indirimler
saðlanmasý,
o Ýþ Bankasý internet þubesinden gerçekleþtirecekleri havale ve EFT'lerden masraf alýnmamasý,
o Kullandýklarý çek karnelerine vergi dýþýnda herhangi bir masraf ödememeleri gibi avantajlar aynen
sürmektedir.
Ýfade edilmektedir.
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ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝNE GEÇÝÞ SÜRECÝ HAKKINDA AÇIKLAMA
(2010-04-26)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýmlanan yazý ile,
12/8/2005 tarihli ve 25904 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan "Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve
Etiketleme Yönetmeliði" ile belirlenen esaslarýn uygulamaya konulmasý ile ilgili olarak, karekod
sisteminin gerekli teknik altyapý hazýrlýklarýnýn tamamlanmadan yürürlüðe girmesinin, eczane
uygulamalarý ve Kurum uygulamalarý açýsýndan sorunlar yaþanmasýna neden olacaðýnýn, Türk
Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nezdinde yapýlan çeþitli görüþmelerde aktarýlmasý ve erteleme
taleplerimiz üzerine, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 30/05/2009 tarihli 27243 sayýlý ve 30/09/2009
tarihli 27362 sayýlý Resmi Gazetelerde yayýmlanan Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme
Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklikler ile karekod uygulamasý kademeli olarak 01.01.2010 tarihine
ertelenmiþti.
01.01.2010 tarihinde yürürlüðe giren Ýlaç Takip Sistemi'nde ortaya çýkan aksaklýklar ve sistemin
hayata geçmesine baðlý olarak yaþanan sorunlar nedeniyle Birliðimiz tarafýndan yapýlan erteleme
talebi ile ilgili olarak, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce 02.03.2010 tarih 2010/12
sayýlý Genelge yayýmlanmýþ ve Genelge ile uygulamanýn eczaneler açýsýndan baþlangýç tarihi
16.05.2010'a ertelenmiþtir.
30.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Yönetmelikte üzerinde karekod bulunmayan ilaçlarýn
kupür ve barkod kesilerek Kuruma fatura edilmesi ile ilgili geçiþ için 1 yýllýk süre tanýnmýþ iken,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 16 Nisan 2010 tarih 2010/24 Sayýlý
Genelge yayýmlanarak, uygulamanýn baþlayacaðý 16.05.2010 tarihinden itibaren ürünlerin karekodlu
ve karekodsuz olarak piyasada bulunmasý söz konusu olacaðýndan, piyasadaki bütün ürünlerin
karekodlu hale getirilmesi için 15 gün geçiþ süresi verileceði ve 01.06.2010 tarihine kadar üretici
firmalar tarafýndan gönderilecek geçici 2D karekodlarýn ilaç depolarý ve eczacýlar tarafýndan kutu
üzerine yapýþtýrýlmasý yolu ile geçiþ sürecinde bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesinin planlandýðý
duyurulmuþtur.
Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Sayýn Dr.Saim Kerman ile derhal
görüþme yapýlarak, piyasada bulunan karekodsuz ürünlerin 15 günlük bir süre içerisinde etiketlenerek
karekodlu hale getirilmesinin ve bu iþlemin ilaç depolarý ve eczanelerde gerçekleþtirilmesinin
doðuracaðý sakýncalar dile getirilmiþtir.
Önceki süreçte olduðu gibi, uygulamanýn eczaneler açýsýndan baþlangýç tarihinin 16.05.2010 tarihine
ertelenmesi sonrasýnda da, Birliðimizin her platformda çeþitli kereler dile getirdiði, resmi yollarla
ifade ettiði ve son olarak pilot protokolle de baðýtladýðý; Ýlaç Takip Sisteminin saðlýklý bir þekilde
yürüyebilmesi için zorunlu olarak deðerlendirdiðimiz yedi önkoþulun yerine getirilmesi için Saðlýk
Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Sosyal Güvenlik Kurumu, Saðlýk
Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn çeþitli kademelerindeki
yetkililer, ilgili Bakanlar ve müsteþarlar ile çok sayýda görüþme yapýlmýþtýr.
Bu görüþmeler sonucunda,
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- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 01.03.2010 tarihinde MEDULA Eczane Provizyon Sisteminin
devreye alýnmasý ile tek ekran üzerinden iþlem yapýlmasý mümkün hale gelmiþ,
- Ýlaç Takip Sisteminde iade bildirimi ve takas imkaný saðlayan düzenlemeler yapýlmýþ; ayrýca, Maliye
Bakaný ile yapýlan görüþmelerde, eczaneler arasý takasýn, verilen ilaç temin hizmetinin ayrýlmaz bir
parçasý olduðu belirtilmek suretiyle, uygulamanýn daha sonra ortaya çýkabilecek mali sorunlara
neden olmayacak ve eczane iþleyiþini sýkýntýya sokmayacak þekilde sürdürülebilmesi için, ilgili
mevzuat dâhilinde gerekli çalýþmanýn yapýlmasýnýn talimatlandýrýlmasý saðlanmýþ,
- Hastalara ve eczanelere ait verilerin güvenliðinin saðlanmasý konusunda, mali verilerin gizliliði
kapsamýnda gerekli çalýþmalar yapýlmýþ, ilgili Bakanlýk tarafýndan uygulamanýn baþlangýç tarihinden
önce Birliðimize resmi bir bildirimde bulunulacaðý bilgisi alýnmýþtýr.
- Ýlaç depolarýnýn mutlaka sistemde yer almasý gerekliliðinin altý çizilmiþ olup Birliðimiz, sistemin
tamamen hayata geçirildiði durumda, depolarýn ve kooperatiflerin mutlaka sistem içinde aktif olarak
yer almasý gerektiði yönündeki görüþünü muhafaza etmektedir.
- Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan yapýlan ve tüm eczanelere ücretsiz olarak daðýtýlacak TEBEOS
Eczane Yazýlýmý hazýr hale getirilmiþtir. MEDULA Eczane Provizyon Sistemi, Yeþil kart provizyon
sistemi ve Ýlaç Takip Sistemi ile uyumlu olarak çalýþan TEBEOS Programý, Nisan ayý sonuna kadar
Bölge Eczacý Odalarýmýz aracýlýðýyla imza karþýlýðýnda eczanelere ücretsiz olarak daðýtýlacaktýr.
Böylece, tek ekran ve eczanelerimize ekstra bir ekonomik yük getireceði öngörülen ÝTS ile uyumlu
bilgisayar programý maliyeti sorunu tamamen ortadan kalkmýþtýr.
- Uygulamanýn 16.05.2010 tarihinden itibaren baþlayacaðý göz önünde bulundurularak, üyelerimizin
bu tarihe kadar karekod okuyucularýný temin etmesi gerekmektedir. Uygulamalarda herhangi bir
sýkýntý yaþanmamasý için, temin edilecek karekod okuyucunun Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü tarafýndan onaylanmýþ olmasýna dikkat edilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Bu
kapsamda, EGAÞ Eczane Gereçleri A.Þ. tarafýndan temin edilen karekod okuyucular ile ecza
kooperatifleri ve eczacý odalarý tarafýndan sürdürülen çalýþmalar dâhilinde temin edilen karekod
okuyucularýn tercih edilmesi yararlý olacaktýr.
- Eczanelerin kusuru olmaksýzýn, ilaç fiyat düþüþleri, vergi denetimlerinde yüksek karlýlýk gösterilmesi
gibi nedenlerle ortaya çýkan stok uyumsuzluklarý sebebiyle, Ýlaç Takip Sistemine tam ve saðlýklý bir
geçiþ saðlanmasý için bir kereye mahsus stok düzeltme hakký (stok barýþý) saðlanmasý konusunda,
yukarýda belirtilen yetkililerle görüþmeler yapýlmýþ; Maliye Bakaný Sayýn Mehmet Þimþek, konunun
mevcut mevzuatla çözüm yolunun araþtýrýlmasý ve çözüme kavuþturulmasý, bir yasal düzenleme
gerektiriyorsa konunun tekrar ilgili bürokratlar tarafýndan kendisine arz edilmesini talimatlandýrmýþtýr.
Uygulamanýn baþlayacaðý 16.05.2010 tarihi yaklaþýrken, gerek depolarýn geçici bir süreliðine
sistemde yer almamasý gerekse yukarýda belirtilen stok düzeltme hakký saðlanmasý ile ilgili çalýþmalarýn
sürmesi, gerekse Birliðimizin her zaman ifade ettiði gibi, depolarýn sisteme girerek eczaneye fatura
kesmeleri esnasýnda bilgilerin on-line olarak aktarýlmasý gerçekleþmeden ve stok barýþý saðlanmadan
eczanelerin ellerindeki ürünlerle ilgili stok bildirimi yapmalarý mümkün ve kabul edilebilir deðildir.
Yaptýðýmýz çalýþmalar ve görüþmeler sonucunda; sisteme ilgili firma tarafýndan giriþ bildirimi yapýlmýþ
olan karekodlu ürünler için 16.05.2010 tarihinden itibaren eczaneden çýkýþý sýrasýnda satýþ bildirimi
yapýlmasý þeklinde yürütülmesinin kaçýnýlmaz olduðu görülmektedir.
Stok düzeltme hakkýnýn saðlanmasý ve depolarýn sistemde tam olarak yer almasýnýn ardýndan,
eczanelerin mal alýþ bildirimlerinin online olarak yapýlmasýnýn saðlanmasý Birliðimiz tarafýndan da
uygun görülmektedir.
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Ancak, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2010/24 sayýlý
Genelgenin 6 ncý maddesinde belirtilen ifadeden eczanelerin bir stok bildiriminde bulunmalarý anlamý
çýkmaktadýr. Konu hakkýnda Birliðimiz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne
yapýlan baþvuru ile bu uygulamanýn, Genel Müdürlük ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapýlan
görüþmelerde belirtilenin aksine bir düzenleme olarak anlaþýldýðý bildirilerek konuya açýklýk getirilmesi
istenmiþtir.
21.04.2010 tarihinde Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Prof. Dr. Nihat TOSUN ve Saðlýk Bakanlýðý
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Sayýn Dr.Saim KERMAN ile yapýlan görüþmede, bu uygulamanýn
hayata geçirilmesinin eczanelerde büyük bir kaosa neden olacaðý bildirilmiþ ve konunun
deðerlendirilmesi için Sayýn Müsteþardan bu konuda ilgili taraflarla bir toplantý yapýlmasý talep
edilmiþtir. Talebimiz Sayýn Müsteþar tarafýndan olumlu karþýlanmýþ olup önümüzdeki günlerde bir
toplantý yapýlacaktýr.
Özet olarak;
Türk Eczacýlarý Birliði 16.05-01.06.2010 tarihleri arasýnda 15 günlük bir sürede karekodsuz ürünlerin
geçici 2D ile etiketlenmesi uygulamasýný gerçekçi ve uygulanabilir görmediði gibi, bir takým etik
sýkýntýlara ve eczane iþleyiþine aykýrý sonuçlar doðuracaðýný deðerlendirmektedir.
Uygulamanýn baþlayacaðý 16.05.2010 tarihinden itibaren, eczanelerde kalmýþ olan karekodsuz
ilaçlarýn, kupürü ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumuna fatura edilmesine devam edilmesi ve
bu ilaçlarla ilgili mevcut uygulamanýn, Yönetmelikte belirlenmiþ olduðu gibi, 01.01.2011 tarihine
kadar sürdürülmesi doðru bir yöntem olarak görülmektedir. Bu önerimizin uygun görülmemesi
durumunda 01.06.2010 tarihinde tüm eczacýlar Bölge Eczacý Odalarý koordinasyonunda eczanelerindeki
karekodsuz tüm ilaçlarý ecza depolarý üzerinden firmalara iade edecektir.
Halen depolardan eczanelere gönderilmekte olan ilaçlarýn yarýsýndan fazlasý karekodsuz olup, bu
ürünlerin derhal depolarda karekodlanmasý gerektiði deðerlendirilmektedir. Bu noktada, eczaneler
tarafýndan yapýlan alýmlarda, karekodu bulunmayan ürünlerin zorunlu olmadýkça kabul edilmemesi
ve stoklu olarak alýnmamasý uygun olacaktýr. Eczanelerin stok bildirimi yapmasý, ancak bir stok
düzeltme hakký tanýnmasý sonrasýnda mümkün olabilecek olup, bu tarihe kadar da, sistemin firma
tarafýndan giriþ bildirim ve eczane tarafýndan çýkýþ bildirimi þeklinde sürmesi gerektiði
deðerlendirilmektedir.
Diðer yandan 16.05.2010 tarihinde uygulama baþladýðýnda MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ve
Ýlaç Takip Sisteminde veri yüklemesi nedeniyle oluþabilecek olumsuzluklara karþý tedbirlerin ilgililerce
ivedilikle alýnmasý gerekmektedir.
Eczacýlýk uygulamasýný önemli oranda etkileyecek bu sisteme geçiþin hem planlayýcýlarý hem de
uygulayýcýlarý açýsýndan zor ve uzun olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu noktada gerekli olan, planlayýcý ve
uygulayýcýlarýn birlikte ve çözüme yönelik bir yaklaþým ile hareket etmeleri çok önemlidir.
Eczacýlar, ilaç uzmanlarý olarak, hasta güvenliði açýsýndan alýnacak her türlü tedbiri desteklemektedir.
Ancak öngörülmemiþ ya da çözülmemiþ sorunlarýn eczanede bir kaos yaratmasý da baþka bir yoldan
hasta güvenliðini tehdit etmektedir. Bu nedenle 16 Mayýs'a kadar Türkiye'deki tüm eczanelerin
temsilcisi olan Birliðimizin eczanede ortaya çýkabilecek sorunlarla ilgili uyarýlarý dikkate alýnmalý ve
gerekenler bir an önce yapýlmalýdýr. Bu kez, yetkililer, uygulama baþlamadan önce gerekli tedbirleri
almalýdýrlar.
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Son yýllarda çokça yaþadýðýmýz ve eczaneler olarak maalesef üzerimize düþmesi gerekenden fazla
bir yükün altýnda kaldýðýmýz, çekmememiz gereken sýkýntýlara maruz kaldýðýmýz bir geçiþ döneminin
daha içindeyiz. Bu noktada Birliðimiz geçiþin eczanelerimiz açýsýndan asgari sorun, asgari ekonomik
yük ve asgari iþyükü yaratacak ve hastalarýn ilaca eriþimini güçleþtirmeyecek þekilde tamamlanmasý
için çalýþmaya, görüþmeler yapmaya ve yol almaya devam etmektedir.
Tüm meslektaþlarýmýzýn, bu geçiþ sürecinde de, daha önceki dönemlerde olduðu gibi, Birliðimiz ve
Bölge Eczacý Odalarýmýz tarafýndan yapýlacak duyuru ve bilgilendirmelere uygun biçimde hareket
etmesi, meslek örgütümüzün ÝTS'ye geçiþ sürecinden kaynaklý sorunlarýn en aza indirilmesi için
gösterdiði çabayý sonuç alýcý hale getirecek ve eczacý lehine çözümlerin güçlendirilmesini saðlayacaktýr.
Sorunlarýn çözümü, Birliðimizin gücümüz olduðuna inanmaktan geçmektedir.
Ýfade edilmektedir.

ÜST LÝMÝTLÝ MOR-TURUNCU VE DÝYALÝZ REÇETELERÝNÝN KARÞILANMASI
HAKKINDA
(2010-04-22)
Deðerli Meslektaþlarýmýz ;
Bilindiði üzere bölgemizde 02.09.2009 tarihinden itibaren Eritropoietin, Darbepoetin ve Diyaliz
Solüsyonlarýný içeren reçeteler ile Kan Ürünü(Mor-Turuncu) Reçeteleri eczanelerce üst limitli tur
sistemi dahilinde karþýlanmakta ve odamýz tarafýndan onaylanmaktadýr. Kan ürünü (Mor-Turuncu)
Reçetelerinden sonra Eritropoietin, Darbopoietin ve Diyaliz Solüsyonlarýný içeren reçetelerin de
üst limitli tur sistemi dahilinde daðýtýmýnda 1. Tur tamamlanmýþtýr.
· 1.turda limit aþýmý yapmayan meslektaþlarýmýz 15.000 TL'ye kadar reçete karþýlayabileceklerdir.
· 1.turda limit aþýmý yapan meslektaþlarýmýzýn 1.turda aþým yaptýklarý tutar 2.tur limitinden düþülecektir.
· Meslektaþlarýmýzýn bu tür reçeteleri karþýlarken limit aþýmý yapýlmamasý hususunda dikkatli ve
hassas davranmasý, tur sisteminin daha saðlýklý ve hýzlý dönmesi açýsýndan önemlidir.
· Listede kýrmýzý bantlý gösterilen eczanelerimizin reçete karþýlamamalarý gerekmektedir.
· Eritropoietin, Darbepoetin ve Diyaliz Solüsyon reçetelerini yazan pratisyen hekimler genellikle
diyaliz sertifikasýna sahip olup reçeteler sisteme girilirken sertifika seçeneklerinden HEMODÝYALÝZ
sertifikasý seçilmelidir. Aksi takdirde sistem reçetelere sistem provizyon vermemektedir.
· TEB Reçete Provizyon Sistemine reçete iþlenirken hastanýn kurumunun da mutlaka belirtilmesi
gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.

171.YIL 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ PROGRAMI
(2010-04-26)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
14 Mayýs Eczacýlýk Günü Etkinlik Programý yayýnlandý. Tüm Meslektaþlarýmýzý kutlama programýna
davet ediyoruz.
14 Mayýs Eczacýlýk Günümüz kutlu olsun
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ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜNÜN 26.04.2010 TARÝHLÝ ÝTS DUYURUSU
HAKKINDA
(2010-04-27)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, 01.01.2010 tarihinde yürürlüðe giren Ýlaç Takip Sistemi'nde ortaya çýkan aksaklýklar
ve sistemin hayata geçmesine baðlý olarak yaþanan sorunlar nedeniyle Birliðimiz tarafýndan yapýlan
erteleme talebi ile ilgili olarak, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, 02.03.2010 tarih
2010/12 sayýlý Genelge ile uygulamanýn eczaneler açýsýndan baþlangýç tarihini 16.05.2010'a
ertelemiþtir.
Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarý ile ilgili olarak, 22.04.2010 tarihinde yayýmlanan açýklamamýz ile,
bu süreçte konunun ilgili taraflarý ile yapýlan görüþmeler ve sonuçlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilmiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan "ÝTS Geçiþ Sürecinde (16
Mayýs - 1 Haziran 2010) Uyulacak Hususlar" baþlýklý duyuru sonrasýnda, 16 Mayýs 2010 tarihinden
itibaren eczaneler tarafýndan yapýlmasý gereken uygulamalar ile ilgili aþaðýda belirtilen konularda
yeniden açýklama yapýlmasýna gerek görülmüþtür.
1) Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan hazýrlanan, MEDULA Eczane Provizyon Sistemi, Yeþil kart provizyon
sistemi ve Ýlaç Takip Sistemi ile uyumlu olarak çalýþan TEBEOS Programý, 29.04.2010 tarihi itibariyle,
talep eden tüm meslektaþlarýmýza ücretsiz olarak ulaþtýrýlmak üzere Bölge Eczacý Odalarýna üye
sayýlarý kadar gönderilecektir.
2) Uygulama 16.05.2010 tarihinden itibaren baþlayacaðýndan, eczanelerce bu tarihe kadar karekod
okuyucularýnýn temin edilmesi gerekmektedir. 22.04.2010 tarihli duyurumuzda, karekod okuyucunun
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan onaylanmýþ olmasýna dikkat edilmesi
gerektiði vurgulanmýþtýr. Bu açýklama, Genel Müdürlüðün, 04.03.2010 tarihinde web sitesinde
yayýmladýðý "Karekod Okuyucu Temin Eden Firmalarýn Dikkatine" baþlýklý duyurusuna dayalý olarak
yapýlmýþ olup, Genel Müdürlüðün karekod okuyuculara resmi bir onay vermesi gibi bir uygulama
söz konusu deðildir. Karekod okuyucularýn Saðlýk Bakanlýðýna gerekli bildirimlerini yapmýþ olan
firmalardan temin edilmesi önem taþýdýðýndan, EGAÞ Eczane Gereçleri A.Þ., ecza kooperatifleri ve
eczacý odalarý eþgüdümünde saðlanan karekod okuyucularýn tercih edilmesi yararlý olacaktýr.
3) Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün "ÝTS Geçiþ Sürecinde Uyulacak Hususlar"
baþlýklý duyurusu ile, 01 Mayýs 2010 tarihi itibariyle eczanelere firmalar ve ecza depolarý aracýlýðý
ile hiçbir þekilde karekodsuz bir ürün sevk edilmeyeceði ve 01 Mayýs 2010 tarihi itibariyle piyasada
bulunan karekodlu ürünlerinin tamamýnýn sisteme kaydedilmiþ olmasý gerektiði de belirlenmiþtir.
Her iki uygulama da ilaç firmalarýnýn sorumluluðu dahilindedir. Duyuruda ifade edilen sisteme kayýt
iþlemleri ilgili firmalar tarafýndan gerçekleþtirilecek olup, bu konuda eczaneler tarafýndan yapýlmasý
gereken herhangi bir iþlem bulunmamaktadýr.
4) Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün 02.03.2010 tarihinde yayýmladýðý 2010/12
Sayýlý Genelgede, Ýlaç Takip Sisteminin eczacýlarýn satýþlarýna 16.05.2010 tarihine kadar kapalý
tutulacaðý ve bu tarih itibariyle eczacýlarýn satýþ bildirimlerine açýlacaðý bildirilmiþtir. Buna göre,
eczaneler, 16.05.2010 tarihinden itibaren, ambalajýnda karekod bulunan ilaçlar ile, "ÝTS", "Karekodlu",
"K.Kodlu", "Karekod" ibarelerinin yer aldýðý ilaçlarý, karekodlarýný sisteme okutup satýþ bildirimi yaparak
verecektir. 16.05.2010 tarihinden itibaren, bu ilaçlarýn kupür ve karekodunun kesilmesi söz konusu
olmayacaktýr.
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Genel Müdürlüðün 26.04.2010 tarihli duyurusunda ayný uygulama "En geç 15 Mayýs tarihine kadar,
piyasada bulunan karekodlu ve kupürleri iptal edilmemiþ olan ürünler varsa, firmalar bu ürünlerdeki
kupürleri iptal etmelidirler. Kupür üzerinde bulunan "ÝTS", "Karekodlu", "K.Kodlu", "Karekod içermektedir"
gibi ibarelerin tümü iptal olarak kabul edilecek ve bu tür ibareler içeren kupürler 16 Mayýs 2010
tarihinden itibaren kesildiði takdirde ödenmeyecektir." Ýfadesi kullanýlarak yeniden vurgulanmýþtýr.
5) Ambalajýnda karekod olmayýp sadece kupür ve barkodu bulunan ilaçlar için Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan yayýmlanan 2010/24 Sayýlý Genelge ile belirlenen Geçici 2D barkod uygulamasý ise
Birliðimiz tarafýndan gerçekçi ve uygulanabilir bulunmamaktadýr.
Birliðimizin, bu konuda Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne yapmýþ olduðu baþvuru
sonucunda, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Nihat Tosun'un baþkanlýðýnda, 28.04.2010 Çarþamba
günü, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ve SGK yetkililerinin katýlacaðý bir toplantý düzenlenmiþtir.
Talebimiz, eczaneler tarafýndan herhangi bir stok bildirimi ve/veya mal alýþ bildirimi yapýlmaksýzýn,
uygulamanýn baþlayacaðý 16.05.2010 tarihinden itibaren, eczanelerde kalmýþ olan karekodsuz
ilaçlarýn, kupürü ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumuna fatura edilmesine devam edilmesi ve
bu ilaçlarla ilgili mevcut uygulamanýn, Yönetmelikte belirlenmiþ olduðu gibi, 01.01.2011 tarihine
kadar sürdürülmesidir. Bu önerimizin uygun görülmemesi durumunda 01.06.2010 tarihinde tüm
eczacýlar Bölge Eczacý Odalarý koordinasyonunda eczanelerindeki karekodsuz tüm ilaçlarý ecza
depolarý üzerinden firmalara iade edecektir.
Ýfade edilmektedir. Önemle duyurulur.

BASIN AÇIKLAMASI: MEVCUT SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN, YENÝ ECZACILIK
FAKÜLTESÝ AÇILMASIN!
(2010-04-27)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile ;
Deðerli Basýn Mensuplarý,
24 Nisan 2010 tarihinde 27561 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren kanun
deðiþikliðiyle, "Bezm-i Alem Vakýf Üniversitesi" ismiyle yeni bir eczacýlýk fakültesi açýlmasý karara
baðlanmýþtýr. Bu fakülteyle birlikte, ülkemizde faaliyet gösteren eczacýlýk fakültesi sayýsý 17'ye
çýkmýþtýr. Alýnan bu karar, insan saðlýðýnýn korunmasýnda ve hastalýklarýn iyileþtirilmesinde çok
önemli rolü bulunan eczacýlýk mesleði mensuplarý yetiþtirilirken, eðitim-öðretim kalitesinin sürekli
olarak iyileþtirilmesi ve geliþtirilmesi gerekirken, hedeflenenin tam tersine geliþmelere neden olacaktýr.
Varolan eczacýlýk fakültelerinin özellikle son dönem açýlanlarýnda kadro yetersizliðinden dolayý diðer
fakültelerden gelen öðretim görevlileri sayesinde yürütülmektedir.
Her yýl 1200'ü aþkýn öðrenci bu fakültelerden mezun olmakta ve neredeyse yüzde 80'lik bölümü ise
serbest eczane açmayý tercih etmektedir. Ülkemizde her yýl 800 civarýnda yeni eczane açýlmakta,
açýlan bu eczaneler ile ülkedeki eczane sayýsý giderek artmaktadýr. Türkiye, 2010 yýlý itibariyle,
Avrupa'nýn en fazla serbest eczaneye sahip ikinci ülkesi konumundadýr. Oysa, bizimle benzer sorunlarý
Avrupa ülkeleri, hýzla açýlan eczane ve yeni eczacýlýk fakültelerinin uzun vadede saðlýk alanýnýn
niteliðini düþüreceðini fark ederek, önlemini almýþtýr.
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Örneðin, Avrupa'daki en çok eczaneye sahip ülke olan Almanya, Ýsviçre örneðinde olduðu gibi,
tehlikeyi fark ederek, eczacýlýk fakülte sayýsýný azaltmýþtýr. Fransa ve Belçika ise mevcut öðrenci
sayýsýný azaltmýþtýr. Ýtalya, Portekiz, Ýspanya gibi ülkeler, mezun olur olmaz doðrudan eczane açýlmasýna
sýnýrlama getirmiþtir.
Bir yandan ilaç harcamasý sýnýrlamalarý ile eczanelerimiz zaten ekonomik olarak çok ciddi sýkýntý
içinde iken, bu sýnýrlama nedeni ile Ocak ayýndan bu yana kapanan eczane sayýsý 300'e ulaþmýþken,
eczacýlara baþka bir istihdam alaný göstermeden yeni eczacýlýk fakültesi açmak, sadece eczacýlarýn
içinde bulunduðu krizi derinleþtirecektir.
Yýllardýr dile getirdiðimiz gibi, yeni eczacýlýk fakültesi açýlmamalý, varolanlarýn kontenjanlarý azaltýlmalý,
yeterli öðretim üyesi bulunmayanlar birleþtirilmeli, köklü fakülteler ilaç araþtýrma- geliþtirme
çalýþmalarýna yoðunlaþmalýdýr. Eczacýlýk fakültesinden mezun olanlarýn mesleklerini kamu, hastane,
akademi ve ilaç sanayi alanlarýnda da icra etmelerini destekleyecek þekilde eðitim almalarý
saðlanmalýdýr. Eczacýlýk mesleði mensuplarýnýn, iyice daralmýþ olan serbest eczacýlýk alanýndan,
eczacýlýk mesleðinin icra edilebileceði diðer alanlara da yöneltilmesi ve bu alanlarýn da eczacýlar
açýsýndan cazip hale getirilmesi; kamuda eczacýlara yönelik istihdam yaratýlmasý hedeflenmelidir
ifade edilmektedir.

SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN
METÝLFENÝDAT ÝÇEREN ÝLAÇLAR HAKKINDA 2010/26 SAYILI GENELGE
YAYIMLANDI
(2010-04-28)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Bilindiði gibi T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 27/01/2005
tarih, 003762 sayýlý (Genelge 2005/10) ve 25/07/2006 tarih, 037817 sayýlý (Genelge 2006/90)
Genelgeler ile Metilfenidat HCl içeren ilaçlarýn bir aylýk tedavi için bir kýrmýzý reçeteye yazýlabilecek
maksimal dozlarý ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlýk dallarý bildirilmiþti.
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü internet sitesinde anýlan genelgelere ek
olarak 2010/26 sayýlý bir Genelge yayýmlanmýþtýr. Bu Genelge ile Uyuþturucu Madde/Müstahzarlarýn
Maksimal Doz Çalýþma Komisyonunda alýnan karar doðrultusunda; Metilfenidat içeren ilaçlarýn
maksimal dozlarý ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlýk dallarýnýn yeniden belirlendiði
bildirilmektedir.
Buna göre;
1. Metilfenidat içeren Ritalin 10 mg Tablet ile Concerta 18 mg, 27mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salým
Tabletler sadece çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetiþkin psikiyatristleri tarafýndan reçete
edilebilecektir.
2. Ritalin 10 mg Tablet, bir kýrmýzý reçeteye iki aylýk tedavi için en fazla 12 kutu yazýlabilecektir.
3. Concerta 18 mg, 27mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salým Tabletler bir kýrmýzý reçeteye ayný dozdan
iki aylýk tedavi için en fazla 2 kutu yazýlabilecektir.
4. Yukarýda belirtilen esaslar doðrultusunda ayný kýrmýzý reçeteye en fazla Concerta 18, 27, 36, 54
mg Tabletler 2 kutu ve Ritalin 10 mg tablet 2 kutu beraber yazýlabilecektir.
ifade edilmektedir.Önemle duyulur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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T. ÝÞ BANKASI ÝLE BÝRLÝÐÝMÝZ ARASINDAKÝ SÖZLEÞME YENÝLENDÝ. ECZANE
ÝSKONTOSUNUN % 1 OLARAK DÜZENLENDÝÐÝ SÖZLEÞMELERÝN YENÝLENMESÝ
ÝÇÝN SON TARÝH 31.05.2010'DUR.
(2010-04-28)
Deðerli Meslektaþlar,
TEB web sitesinde yayýmlanan yazý ile;
Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. ile Birliðimiz arasýndaki sözleþme yenilenmiþ olup, %3,5 olarak uygulanmakta
olan eczane iskontosunun % 1 olarak düzenlendiði ve birkaç teknik deðiþikliðin yapýldýðý sözleþme
metni ekte sunulmaktadýr. Basým aþamasýnda olan sözleþmeler, 03.05.2010 Pazartesi Gününden
itibaren Birliðimizden temin edilebilecektir.
Ýmzalanan sözleþmenin, "Bankayla eczaneler arasýnda bu protokol esaslarýna göre her yýlýn Nisan
ayýnda sözleþme yenilenir. Nisan ayý içerisinde sözleþmelerini yenilememiþ eczanelerin ödemeleri
2 (iki) ay süreyle askýya alýnýr. Sözleþmelerini yenilemeyen eczanelere hak etmiþ olduðu bedeller,
Banka tarafýndan bu süre sonunda ödenir. Eczaneler, yukarýda belirtilen süre kadar geç ödeme
nedeniyle Banka'dan her ne altýnda olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde
bulunmayacaklardýr.
Banka ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda yapýlacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapýlmasý
halinde, anlaþmalý eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür" þeklindeki V-Anlaþma Baþlýklý
bölümünün 5.maddesi gereðince, mevcut sözleþmelerin her yýlýn Nisan ayýnda yenilenmesi gerekmekle
birlikte, 2010 yýlý protokol görüþmelerinin uzamasý nedeniyle bu süre aþýlmýþ olup, 2010 yýlýna
mahsus olmak üzere sözleþme yenileme tarihinin 31 Mayýs 2010 tarihine kadar uzatýlmasý konusunda
Bankayla mutabakata varýlmýþtýr.
Bankanýn Provizyon hizmeti aldýðý Reçete Kontrol Provizyon Sistemindeki eczane iskontosu oraný,
sözleþmenin yürürlüðe girdiði 01.05.2010 tarihi itibariyle, % 1 olarak düzenlenecek olup, eczanelerimizin
sözleþmelerini yeniledikten sonra herhangi bir düzeltme iþlemi yapmalarýna gerek kalmaksýzýn,
01.05.2010 tarihi itibariyle sözleþmeli tüm eczaneler tarafýndan Bankaya %1 oranýnda iskonto
yapýlacaktýr.
T. Ýþ Bankasý ile ilk defa sözleþme yapmak isteyen ve mevcut sözleþmelerini yenileyecek üyelerimiz,
sözleþme formlarýný 100 TL karþýlýðýnda Odanýzdan temin edecek ve Bankanýn Genel Müdürlüðüne
veya bir Þubesine müracaat ederek sözleþme formlarýný onaylatacaktýr. Onaylanan sözleþme
formlarýnýn bir nüshasý Bankada kalacak, bir nüshasý da eczane tarafýndan saklanacaktýr.

AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR
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SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARAFINDAN
'PARAKODÝN TABLET' ÝSÝMLÝ ÝLAÇ HAKKINDA 2010/22 SAYILI GENELGE
YAYIMLANDI
(29-04-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Teb web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan, Atabay Kimya San. ve Tic. A.Þ.
adýna ruhsatlý olan "Parakodin Tablet" isimli ilacýn formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle
(500 mg parasetamol + 10 mg kodeine eþdeðer kodein fosfat hemihidrat) kontrollü tüketiminin
saðlanmasý amacýyla "Normal Reçete Ýle Verilecek Ýzlemeye Tabi Ýlaçlar" kapsamýna alýnmasý ile
ilgili olarak 12.04.2010 tarih, 2010/22 sayýlý Genelge yayýmlanmýþtýr.
Genelgeye göre, Parakodin tablet isimli ilacýn;

· Normal Reçete ile verilmesi gerektiði,
· Elden yapýlan satýþlarýnda reçete kayýt defterine kayýtlarýnýn yapýlmasý ve reçetelerin eczanelerde
saklanmasýnýn zorunlu olduðu,

· Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemlerinden onay alýnarak karþýlanan söz konusu reçetelerin,
Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemlerinden alýnan dökümlerinin bilgisayar çýktýsý veya digital
ortamda muhafaza edilmesi gerektiði bildirilmektedir.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur

ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ( KETEM -Kanser Erken Teþhiþ Tarama ve Eðitim
Merkezleri) HAKKINDA
(30-04-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðü tarafýndan odamýza gönderilen yazý
ile; Medula Sisteminde " Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezleri (KETEM) tarafýndan
tedavi tipi olarak "KETEM" seçilmesi halinde muayene iþlemlerinden katýlým payý alýnmadýðý ,
Ýfade edilmektedir.
Konu ile Ýlgili SGK ve Saðlýk Müdürlüðü yazýlarý ektedir.
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SAHTE RAPOR HAKKINDA
(30-04-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan odamýza gönderilen yazýda,
"Oral Hücreli Anemi" tanýsýyla ilaç kullaným raporu bulunan þahýslarýn,Mersin ve Adana'da "Aldolan
Amp."adlý kýrmýzý reçeteye tabi uyuþturucu müstahzarý almakta olduklarý,
Ýfade edilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.

SGK FATURA TESLÝMÝ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLÝ

(30-04-2010)

Deðerli Meslektaþlar,
Sosyal Güvenlik Kurumundan Odamýza gelen yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Fatura teslimi hakkýndaki çok önemli yazý ektedir.
Önemle duyurulur.

1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ...
(29-04-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Emeðin Birlik, Mücadele ve Dayanýþma gününü kutlamak üzere Eczacý Odasý olarak alanlardayýz.
Odamýzda saat: 12.00 de toplanýlacaktýr.
PROGRAM
Tarih : 01 Mayýs 2010
Saat : 13.00
Yer : Mimar Sinan Açýk Hava Tiyatrosu önünde buluþma

ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ "ACTODERM EL VE CÝLT DEZENFEKTANI" HK
(30-04-2010)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðü tarafýndan odamýza gönderilen yazý
ile;
"Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðünün 29.03.2010 tarih ve 15001 sayýlý
"Actoderm El ve Cilt Dezenfektaný" konulu yazýsý ektedir.
Önemle duyurulur.
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NÝSAN AYI 2010 YENÝ AÇILAN ECZANELER
NÝHAN ECZANESÝ
Ecz. Nihan Çisem DUVAN
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Meydan Mahallesi Meydan Caddesi No:38
ACEMBEKÝROÐLU ECZANESÝ
Ecz. Hatice Cihan ÝNANDI
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Döþeme Mahallesi 45 Sokak Emlakbank Evleri Melek Apt. No: 7/F

NÝSAN AYI 2010 NAKÝL OLAN ECZANELER
ÝLKGÜN ECZANESÝ
Ecz. Hanifi ÝLKGÜN
Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Solaklý Beldesi Cumhuriyet Bulvarý No: 192/A adresinde bulunan ÝLKGÜN
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Solaklý Beldesi Cumhuriyet Bulvarý No: 204 adresine
nakil,
TÜRKTAN ECZANESÝ
Ecz. Yusuf TÜRKTAN
Ýlimiz Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. Adana Caddesi No:16/A adresinde bulunan TÜRKTAN Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. No:10 adresine nakil,
ÞADÝYE CEMÝL ECZANESÝ
Ecz. Nesrin TURCAN
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mah. 130 Sokak No:2 Zeminkat 41/B adresinde bulunan ÞADÝYE CEMÝL
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeþilyurt Mah. 70082 Sokak No:39/A adresinde
nakil,

NÝSAN AYI 2010 KAPANAN ECZANELER
SÜMEREVLERÝ ECZANESÝ
Ecz. Mehmet Hüsamettin ÖZGÜL
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NÝSAN AYI
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi
QUET 300 MG 30 TB

Firma

Fiyat (YTL)

DEVA*2*

Barkod

Tarih

84,85

8699525095701

02/04/2010

PERÝLÝFE 100 ML ORAL COZELTÝ FERIDUN FRIK

50,17

8699559590029

02/04/2010

HÝPOGLÝS 30 MG MR 30 TB

MUSTAFA NEVZ

7,75

8699541030809

02/04/2010

HÝPOGLÝS 30 MG MR 60 TB

MUSTAFA NEVZ

14,21

8699541030816

02/04/2010

Neurem 10 Mg 28 Tb

ULM ILAC SAN.TIC.LTD.STI 82,35

8697935090026

03/04/2010

Neurem 5 Mg 14 Tb

ULM ILAC SAN.TIC.LTD.STI 29,52

8697935090019

03/04/2010

Neurem 5 Mg 28 Tb

ULM ILAC SAN.TIC.LTD.STI 59,04

8697935090095

03/04/2010

Andazol 400 Mg 60 Tb

BIOFARMA

54,44

8699578090104

02/04/2010

Andazol 400 Mg 3 Tb

BIOFARMA

4,28

8699578090098

02/04/2010

Ultrox 20 Mg 90 Tb

NOBEL

164,13

8699540096783

02/04/2010

Ultrox 10 Mg 90 Tb

NOBEL

105,5

8699540096776

02/04/2010

Paxiprid 200 Mg 60 Tb

FAKO ILAC

87,58

8699517011795

04/04/2010

ATERVÝX 75 MG 28 TB

BIOFARMA

54,25

8699578090111

02/04/2010

DÝAFREE 1 MG 90 TB

BIOFARMA

18,6

8699578010669

02/04/2010

PENSARTAN 100 MG 30 TB PENSA ILAC

29,61

8699033090182

03/04/2010

PENSARTAN 50 MG 30 TB

PENSA ILAC

14,87

8699033090175

03/04/2010

PENSARTAN PLUS 50/12.5MG 30 TB PENSA ILAC

23,69

8699033090199

03/04/2010

VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI
Ecz. Zuhal ERÇETÝN' in Kayýnvalidesi
Ecz. Ahmet GERGÝN' in Aðabeyi
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NÝSAN AYI FAALÝYET ÖZETÝ
01 NÝSAN 2010
Oda Baþkanýmýz Burhanettin BULUT Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasarýna iliþkin Tabipler Odasýnda
düzenlenen basýn toplantýsýna katýldý.

01 NÝSAN 2010

Odamýzda Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Birol ÖZER, Adana Sosyal Güvenlik Merkezi Reçete
Ýtiraz Komisyonu Yetkilileri, Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu ve Mevzuat Komisyonumuzun
katýldýðý toplantýda; Saðlýk Uygulama Tebliði maddelerinden Hepatit reçetelerinin karþýlanmasýyla
ilgili þartlar tartýþýldý.Ýzlenecek yol hakkýnda toplantý yapýldý.

13 NÝSAN 2010
Yönetim Kurulumuz Bölge Temsilcilerimizle bir toplantý yapmýþtýr. Toplantýda; ÝTS, 14 Mayýs Eczacýlýk
Günü etkinlikleri ve diðer mesleðimizle ilgili güncel konular deðerlendirilmiþtir.
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NÝSAN AYI FAALÝYET ÖZETÝ
17 -18 NÝSAN 2010
Oda Hizmet Binamýzýn Eðitim salonunda, 45 meslektaþlarýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþen ve iki gün
süren "FÝTOTERAPÝ" konulu Meslek içi Eðitim Programýnýn sunumunu, Ege Üniversitesi Farmakognozi
Ana Bilim Dalýnda görevli Prof. Dr. Bijen KIVÇAK ve Doç. Dr. Hüsniye KAYALAR yaptý.
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NÝSAN AYI FAALÝYET ÖZETÝ

19 NÝSAN 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ö.Mürsel YALBUZDAÐ, Seyhan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Feridun Sarý, Çukurova Belediyesi Baþkanlýðý Ruhsatlandýrma Müdürü
Ahmet Kaya ve Zabýta Amiri Hacer Öztürk Ýle Ýlçe Belediyelerimizin eczanelerimizden istedikleri
iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatlarý ile ilgili görüþmeler yaptýlar

27 NÝSAN 2010
Odamýzda 14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nün, Bölge Ecza Kooperatifimiz ve mesleðimizle ilgili diðer güncel
konularýn deðerlendirildiði 3.Geniþletilmiþ Kurul toplantýsý yapýldý.
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NÝSAN AYI FAALÝYET ÖZETÝ

28 NÝSAN 2010
Baþkanýmýz Ecz.Burhanettin BULUT, Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Saymanýmýz Ecz.
Hakan FENNÝBÝLEK ,Sosyal Güvenlik Müdürü Sayýn Muhammet GERÇEK' e nezaket ziyaretinde
bulundu . Ziyaret de "14 Mayýs Eczacýlýk Haftasý" etkinlikleri hakkýnda bilgilendirme yapýldý.

28 NÝSAN 2010
Baþkanýmýz Ecz.Burhanettin BULUT, Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Saymanýmýz Ecz.
Hakan FENNÝBÝLEK Adana Ýl Saðlýk Müdürü Sayýn Aytekin KEMÝK'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret de "14 Mayýs Eczacýlýk Haftasý" etkinlikleri hakkýnda bilgilendirme yapýldý.

29 NÝSAN 2010
Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT'a Flash Haber Gazetesi tarafýndan düzenlenen gecede Onur
Ödülü verildi.

