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Baþkan

Yeni Bir Tarih. 4 ARALIK
Hükümetin ve özelde SGKnin uygulamalarý nedeni
ile meslek örgütlerimiz boþa kürek çekme hissine
kapýlmaya baþladý. Diðer yandan, meslektaþlarýmýzýn
eczanelerinden ne olacaksa olsun, yetti artýk
feryadýný duymayan kalmadý. Vatandaþ eczaneye
her geldiginde deðiþen uyðulamalar ve her defasýnda
artan maliyet karþýsýnda bizle kavgayý býraktý, tüm
oklarýný hükümete yönlendirmeye baþladý.

Devamý 2de

4 ARALIK FÝYAT DÜÞÜÞLERÝ
02 Kasým 2009 tarihinde baslayacaðý
duyurulan ilave kamu kurum iskontosu
( % 11 + % 13) uygulamasý 4 Aralýk
2009 tarihine ertelenmistir. Böylece 4
Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe girecek
olan ilaç fiyatlarýnýn belirlenmesi ile ilgili
esaslarda yapýlan deðiþiklikler (orijinal
ve esdeðer ilaç fiyatý arasýndaki oranýn
degiþmesi) yanýnda kamu kurum
iskontolarýnda ki artýþ ayný tarihte
yürürlüðe girecektir.
Devamý 8de
Adana Eczacý Odasý ve Ýl Saðlýk
Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen
Domuz Gribi konulu konferans; Ýl
Saðlýk Müdürü Dr. Aytekin KEMÝK ve Ýl
Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Dudu DEDE
UÇAR ýn sunumuyla Adana Eczacý
Odasý Ecz Ali AYSAN Konferans
Salonunda yapýldý.

GÜNCEL
Deðiþimlerde, dayatmalarda ve sorunlarýn yarattýðý kaoslarda -davranýþ biçimi geliþtirmetartýþmalar ve sýkýntýlar her zaman yaþanmýþtýr. Bu tür geçiþ dönemlerinde yönetimlerin
refleksleri ve olaylara karþý tavýrlarý daha önemli hale gelir. Ýþte bu anlamda TEB baþta olmak
üzere meslek odalarýmýzýn ve kooperatiflerimizin kaosa dönmüþ bu kriz döneminde davranýþ
biçimleri hayati önem taþýmaktadýr.
Zira alýnan kararlar, söylemler ve pratik sonuçlar, bugünün sorunlarýný aþmaktan ziyade
gelecek kurgulanmasýnýn temelini oluþturacaktýr. Bu önemde bir yaklaþým sergilendiði ve
sahiplenildiði takdirde olaylara seyirci kalmayýp mücadelenin içerisinde olabiliriz.
Yaþadýðýmýz üzere, ekonomik tedbirlerde ilk akla gelen saðlýk harcamalarýndaki tasarruf
eðilimi, ekonomik krizle birlikte hýzlandý. Muayene ücretlerinin arttýrýlmasý, kamu ilaç alým
maliyetlerini düþürmesi gibi önlemlerle krizin bedeli hasta ve eczacýlara ödetilmektedir.
18 Eylül 2009da yayýmlanan Teblið ve Kararnameler eczanelerimizin ekonomisine bugüne
kadar vurulmuþ en büyük darbe niteliðindedir. Genelgeler ile yeni kamu kurum indirimleri,
orijinal ve eþdeðer ilaçlarda referans bandýnýn yüzde 60a çekilmesi ile 3 milyar TLlik bir
tasarruf amaçlanmýþtýr. Saðlýk, ilaç sanayi ve eczacýlýk açýsýndan yarattýðý karmaþa tüm
tepkilere raðmen artarak devam etmektedir.
Ýlaç sanayi ve TEBin yetkililerle uzun müzakerelerine raðmen her zaman olduðu gibi fiyat
indirimi karþýlanmasýna dair anlamsýz bir biçimde aldatmaca bir genelge yayýmlandý. 26
Kasým 2009 günü ise Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce 4 Aralýktan itibaren geçerli
olacak fiyat listelerinin yayýmlanmasý sonucu geri adýmýn atýlmayacaðý somutlanmýþ oldu.
Ýlaç fiyatýnýn düþürülmesi, geliri buna baðlý olan eczacýlarý ekonomik darboðazýn eþiðine
itmektedir.
18 Eylül tarihinden bu yana, bu uygulamanýn basit bir fiyat indirimi veya stok zararý hadisesinin
çok ötesinde bir durum olduðunu yetkililere anlatmaya çalýþtýk. Ancak anlaþýlan o ki; yaparýz,
ederiz, hallederiz, eczacýnýn zararýný karþýlarýz gibi sürekli karþýmýza çýkarýlan oyalamalara bir
yenisi daha eklendi. Son yýllarda olduðu gibi yine bir bayram arifesinde tüm iyi niyetli
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GÜNCEL
çabalarýmýz yok sayýlarak bildiðimizi yaparýz tavrý sergilenmiþ oldu.
Görünen o ki; eczanelerimizin ve mesleðimizin her açýdan nefes almasýný son derece
zorlaþtýracak uygulamalar tüm çabalara raðmen 4 Aralýkta yürürlüðe girecektir. Eczane
sermayesinin bir gecede yüzde 30 erimesine, birçok eczanenin kapanmasýna neden olacak
bu geliþmeler karþýsýnda kararlý bir tutum sergilemek zorundayýz.
Stok zararlarýnýn karþýlanmasý yanýnda ciro nedenli küçülmenin telafisi yapýlýncaya kadar hak
arama mücadelesi devam ettirilmelidir. Aylardýr iyi niyet koþulunda sorunu çözmenin mümkün
olmadýðý görülmüþtür. Eczacý kar oranlarýnýn arttýrýlmasý ve stok zararlarýnýn sanayi tarafýndan
karþýlanmasýnýn resmi hale getirilmemesi bizleri yeniden eyleme sevk etmiþtir. Artýk; Sözün
Bittiði Yerdeyiz
Diyaloglara kapalý, 24 bin eczacýyý gözden çýkartan, tüm iyi niyetli çabalarýmýza raðmen
çözüm için somut adým atmayan ben yaptým oldu mantýðýndaki yýkýmcýlara elbet bir
cevabýmýz olacaktýr. Eczanelerimizin bu genelgelerle ayakta kalmasý mümkün deðildir. Bugün
3 bin ile baþlayan yarýn 8 bin ile devam edecek süreç eczanelerimizin sermayeye teslimine
neden olacaktýr.
Emeðimize, birikimlerimize, geleceðimize, çaðdaþ saðlýk hizmeti vermek adýna mesleðimize
sahip çýkmak için, hep beraber ilan ediyoruz ki, 4 ARALIKTAN ÝTÝBAREN TEKER TEKER
KAPATMAKTANSA, 4 ARALIKTA HEP BERABER KAPATMAYI TERCÝH EDECEÐÝZ.

Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN
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2 KASIMDA YÜRÜRLÜÐE GÝRECEK OLAN 700 KALEM ÝLAÇ ÝÇÝN ÝLAVE KAMU KURUM
ISKONTOSU UYGULAMASI 4 ARALIK 2009A ERTELENDÝ (2009-11-01)
Deðerli Meslektaþlar,
2 KASIM'DA BAÞLAYACAK OLAN UYGULAMA 4 ARALIK'A ERTELENDÝ
TEB internet sitesinde yayýmlanan duyuru aþaðýdaki gibidir;
18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan Teblið ile, ilave
kamu kurum ýskontosu uygulamasýna geçileceði belirlenmiþti.
Bu düzenleme nedeniyle, Kurum tarafýndan yayýmlanan ve 02.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek
olan ilave kamu kurum ýskontosu uygulamasý nedeniyle fiyatý düþecek olan 700 kalem ilaçla ilgili
olarak, Birliðimiz tarafýndan yürütülen çalýþmalar web sitemiz üzerinden açýklanmýþtý.
Bu dönemde, ilave kamu kurum ýskontosu uygulamasý nedeniyle fiyatý düþecek 700 kalem ilaçla
ilgili olarak,
- Eczacýlarýmýzýn stok zararýný tamamen karþýlayacak,
- Ýlaç fiyat düþüþlerinin gerçekleþeceði günlerde, ilaç temin hizmetinin ve hastalarýn ilaca ulaþýmýnýn
kesintiye uðramadan devam etmesini saðlayacak,
- Depo/daðýtým kanalý, sanayi stoklarýna bazý sahte ilaçlarýn karýþmasý riskini ortadan kaldýracak,
- Depolarýn, ecza kooperatiflerinin ve firmalarýn mevcut iþleyiþi açýsýndan en uygulanabilir
yöntemin belirlenmesi için bir çalýþma yapýldý, ancak belirlenen yöntemin tüm ilaç firmalarý tarafýndan
uygulanmamasý nedeniyle, ilaçlarýn toplu olarak depolara iade edilmesi kararý alýnarak bu yönde
gerekli hazýrlýklar sürdürüldü.
30.10.2009 tarihinde web sitemizde yayýmlanan bilgilendirmede, 02.11.2009 tarihinde uygulamaya
geçecek olan fiyat düþüþlerinin yaratabileceði kaos ortamý hakkýnda ilgili Bakanlar ve Müsteþarlara
düzenli olarak bilgi aktarýldýðý ve uygulamanýn ertelenmesi talebimizin ilgili Bakanlýklar ve Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafýndan henüz yanýtlanmadýðý bildirildi.
Cuma günü, gelinen nokta ve ilaçlarýn depolara toplu iadesi ile ilgili olarak izlenecek süreç hakkýnda
Birliðimiz tarafýndan basýn organlarýna da bilgi verilerek Tebliðin yayýmlandýðý tarihten bu yana,
uygulamanýn 02.11.2009 tarihinde hayata geçirilmesinin ilaç temini açýsýndan yaratacaðý sýkýntýnýn
engellenmesi için sürdürülen çalýþmalar aktarýldý.
Birliðimiz, kooperatiflerimiz ve ecza depolarý ile meslektaþlarýmýzýn, hazýrlýklarýný, uygulamanýn 2
Kasým 2009 Pazartesi günü baþlayacaðýný öngörerek sürdürmeleri gerektiði; ancak þu anda yapýlmakta
olan toplantýlar sonucunda bir erteleme ya da iptal kararý çýkmasý durumunda bu durum Birliðimiz
tarafýndan web sitemiz ve Bölge Eczacý Odalarý aracýlýðýyla tüm meslektaþlarýmýza ivedilikle
duyurulacaðý açýklandý.
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Ancak yapýlan toplantýlar sonucunda herhangi bir ilerleme saðlanamadýðý için; 31.10.2009 tarihinde
yapýlan duyurumuz ile, uygulamanýn planlandýðý þekilde süreceði üyelerimizle paylaþýldý.
Bugün (01.11.2009) basýn organlarýnda Birliðimizin açýklamalarýnýn, hastalarýn ve eczacýlarýn
yaþayacaðý maðduriyete iliþkin haberlerin yoðun bir biçimde yer almasýnýn ardýndan, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve ilgili Bakanlýk yetkilileri yaptýklarý olaðanüstü toplantýyla konuyu yeniden deðerlendirdi.
Yapýlan deðerlendirme sonucunda, saat 16.00 itibariyle, uygulamanýn 4 Aralýk 2009 tarihine
ertelenmesinin kararlaþtýrýldýðý Birliðimize bildirildi.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ

ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐININ ÝLAÇ TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN
UYGULAMANIN 4 ARALIK 2009A ERTELENMESÝ HAKKINDA AÇIKLAMASI
2009-11-01
Deðerli Meslektaþlar,
ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐININ ÝLAÇ TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN UYGULAMANIN 4 ARALIK
2009A ERTELENMESÝ HAKKINDA AÇIKLAMASI ile ilgili TEB duyurusu aþaðýdaki yer almaktadýr;
Saðlýk Uygulama Tebliðinde 18.09.2009 tarihinde yapýlan düzenleme gereðince 700 kalem ilaç için
02.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan ilave kamu kurum ýskontosu uygulamasýnýn baþlangýç
tarihinin 4 Aralýk 2009 tarihine ertelendiði, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan
basýn açýklamasý ile duyuruldu.
Ýlave kamu kurum ýskontosu uygulanacak ilaçlarýn fiyatlarýnda meydana gelecek düþüþ nedeniyle,
eczane stoklarýnda zarar oluþmasýnýn engellenmesi ve ilaç fiyat düþüþlerinin gerçekleþeceði günlerde
ilaç temin hizmetinin ve hastalarýn ilaca ulaþýmýnýn kesintiye uðramadan devam etmesi için Birliðimiz
tarafýndan yapýlan görüþme ve çalýþmalardan olumlu sonuç alýnamamasý nedeniyle, listede yer alan
700 kalem ilacýn depolara toplu olarak iade edilmesi kararý alýnmýþtý.
Ýlaçlarýn toplu halde iade edilmesi kararýnýn alýnmasýna neden olan süreç ve 02.11.2009 Pazartesi
günü itibariyle hastalarýn bu ilaçlara ulaþýmýnda yaþanabilecek sýkýntýlar, 30.10.2009 Cuma günü
ise, Birliðimiz tarafýndan basýn organlarýna yapýlan açýklamalar aracýlýðýyla kamuoyu ile paylaþýldý.
Konu hakkýnda, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca ÝLAÇ TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN YAPILAN
AÇIKLAMA ile, tedarik zincirinde tamamlanamamýþ olan problemlerin giderilmesi ve bu süre
içerisinde vatandaþlarýmýzýn ilaca eriþimde maðduriyet yaþamamalarý bakýmýndan 18 Eylül 2009
tarihli tebliðde yapýlan deðiþiklik ile 2 Kasým 2009 tarihine kadar tanýnan sürenin 4 Aralýk 2009a
kadar uzatýlmasýna karar verildiði duyuruldu.
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SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU UYGULAMANIN 4 ARALIK 2009 TARÝHÝNE
ERTELENDÝÐÝNÝ GENELGE ÝLE DUYURDU
2009-11-01
Deðerli Meslektaþlar,
SGK tarafýndan 2 Kasým'da yürürlüðe girecek olan uygulamanýn 4 Aralýk'ta yürürlüðe gireceði
açýklanmýþtýr.
02.11.2009 tarihinde baþlayacak olan, ilave kamu kurum ýskontosu uygulamasý ile ilgili olarak,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca ÝLAÇ TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN YAPILAN AÇIKLAMA ile,
tedarik zincirinde tamamlanamamýþ olan problemlerin giderilmesi ve bu süre içerisinde
vatandaþlarýmýzýn ilaca eriþimde maðduriyet yaþamamalarý bakýmýndan 18 Eylül 2009 tarihli tebliðde
yapýlan deðiþiklik ile 2 Kasým 2009 tarihine kadar tanýnan sürenin 4 Aralýk 2009a kadar uzatýlmasýna
karar verildiði duyuruldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Malzeme
Mevzuatý Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan 01.11.2009 tarih 2009/129 sayýlý Genelge ile de
uygulamanýn 4 Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe gireceði açýklandý.
Genelge ile, 18.9.2009 tarih, 27353 sayýlý 2008 yýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Saðlýk Uygulama
Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðin; SUTun 14. maddesi ile ilgili düzenlemeler hakkýndaki
3. maddesinin yürürlük tarihine iliþkin olarak 7. maddesinin b) alt bendi;
MADDE 7- Bu Tebliðin;
b) (3) numaralý maddesi 4.12.2009 tarihinde yürürlüðe girer
þeklinde düzenlenmiþtir
SGK GENELGE 2009/129 web sitemizden ulaþabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU VERGÝ NUMARASININ FATURALARDA
KULLANILMASI HAKKINDA
2009-11-03
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize yapýlan bildirimde,
Maliye Bakanlýðýnýn istemi üzerine bundan böyle eczaneler tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapýlacak
faturalandýrmalarda, faturalarýn üzerine SGK Vergi Numarasýnýn yazýlmasýnýn gerektiði belirtilmiþtir.
Eczacýlarýmýzýn Sosyal Güvenlik Kurumuna kesecekleri faturalarýn üzerinde daha önceden boþ býraktýklarý
Vergi Dairesi ve Vergi Numarasý bölümlerini aþaðýdaki bilgiler ile doldurmalarý gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Vergi Dairesi: Baþkent Vergi Dairesi
Vergi No: 7750409379
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BOEHRINGER INGELHEIM ÝLAÇ FÝRMASININ VADE VE TÝCARÝ ÝSKONTOLARLA
ÝLGÝLÝ YAPMIÞ OLDUÐU DÜZENLEMELER
2009-11-03
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlaç alým koþullarýyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme Ýlaçlarý Ltd.Þti, GlaxoSmithKline Ýlaçlarý
San. ve Tic. A.Þ, Novartis Ürünleri A.Þ, Deva Holding A.Þ, Pfizer Ýlaç Firmasý, Bilim Ýlaç Sanayi
Tic.A.Þ. ve Astra Zeneca Ýlaç Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, Bayer Türk Kimya, Zentiva Saðlýk
Ürünleri A.Þ. ve Mustafa Nevzat Ýlaç Sanayi A.Þ tarafýndan, Birliðimizce belirlenen referanslara
uygun olarak düzenlemeler yapýlmýþ ve tarafýmýzca duyurulmuþtu.
Bunlara ilave olarak, Boehringer Ingelheim ile Birliðimiz arasýnda yapýlan bir dizi görüþme sonucunda,
firma tarafýndan Birliðimize gönderilen 02.11.2009 tarihli yazý ile;
 02.11.2009 tarihinden itibaren, tüm ilaçlarýnýn vadelerinin en az 90 gün olacaðý
 Combivent ve Thomapyrin dýþýnda, jeneriði bulunmayan tüm ilaçlarýnýn iskontolarýnýn % 4,
jeneriði bulunan tüm ilaçlarýnýn iskontolarýnýn ise % 7 olarak revize edildiði,
 Bu iki ürün için de Aralýk ayýnda yeniden deðerlendirme yapýlacaðý,
bildirilmiþ olup, eczanelerin yaþamýþ olduðu ekonomik sýkýntýlara hassasiyet gösteren Boehringer
Ingelheim Ýlaç Þirketine teþekkür ederiz.

ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜKLERÝ TALEPTE BULUNAN ECZACILARA VE ECZANE
ÇALIÞANLARINA DOMUZ GRÝBÝ AÞISI UYGULAYACAK
2009-11-06
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan, ülke genelinde saðlýk çalýþanlarýna ve risk grubunda yer
alan kiþilere Pandemik A (H1N1) aþýlarý uygulanmaktadýr. Aþýlarýn ülkemize giriþi sonrasýnda, Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan yapýlan ilk açýklamada, aþýnýn öncelikli olarak uygulanacaðý saðlýk hizmetlerinde
görev alan personel kapsamýnda, eczacýlarýn yer almadýðý görülmüþ ve Birliðimizce, eczacýlarýn ve
eczane çalýþanlarýnýn da bu kapsama alýnarak, talep etmeleri halinde Pandemik A (H1N1) aþýsý
olabilmeleri için Saðlýk Bakanlýðýna baþvuruda bulunulmuþtur.
Birliðimiz tarafýndan yapýlan baþvurunun olumlu deðerlendirilmesi sonucunda, T.C.Saðlýk Bakanlýðý
Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Ýl Saðlýk Müdürlüklerine 05.11.2009 tarih 32192
sayýlý Genel Yazý gönderilmiþtir.
Genel yazýda Ýl Saðlýk Müdürlüklerine, talep etmeleri halinde, serbest eczane sahipleri ve mesul
müdürleri ile eczanede çalýþan diðer kiþilere, aþý uygulanmasýna baþlanmasý ve bu kapsamda
planlamalarýn yapýlmasý bildirilmektedir.
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KOSGEB KREDÝLERÝNÝN KAPSAMI ECZACILARIDA ÝÇÝNE ALACAK ÞEKÝLDE
GENÝÞLEDÝ
2009-11-05
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme(KOSGEB) kredisi hakkýnda TEB'den
Odamýza Gelen Yazý web sitemizdedir.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU'NUN KATILIM PAYLARI TAHSÝLÝNDE YAÞANAN
SORUNLAR HAKKINDAKÝ DUYURUSU
2009-11-05
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 03.11.2009 tarihinde Katýlým Paylarý Tahsili ile
Ýlgili Yaþanan Sorunlar baþlýklý imzasýz bir duyuru yayýmlanmýþtýr. Anýlan duyuruda genel saðlýk
sigortasý kapsamýnda yer alan hak sahiplerinin saðlýk hizmet sunucularýna müracaatý ile Kurum
mevzuatý gereði katýlým payý alýnmayacak kiþilerden katýlým payý tahsil edildiðinin belirlendiði ifade
edilmekte; katýlým payý alýnmamasý gereken kiþilerden yersiz katýlým payý alýnmasýnýn engellenmesi
için saðlýk hizmet sunucularýnca hak sahiplerinin Medula üzerinden provizyon almasý sýrasýnda ve
eczanelerce de reçetelerin eczane provizyon sistemine kaydedilmesi sýrasýnda, kiþilerin sigortalýlýk
bilgilerinin doðru ve eksiksiz girilmesi gerektiði, aksi halde hak sahiplerinden yersiz katýlým payý
tahsil edilmesine sebebiyet verildiði bildirilmektedir.
Duyuruya istinaden Birliðimiz tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Saðlýk Sigortasý Genel
Müdürlüðüne gönderilen yazýmýz ekte bilgilerinize sunulmaktadýr. Söz konusu yazýmýzda Birliðimizin
51 Bölge Eczacý Odasý ile birlikte, temel olarak hastalardan muayene ücreti alýnmasýna, ayrýca
muayene ücretlerinin eczanelerden alýnmasýna karþý olduðu vurgulanmýþ; meslektaþlarýmýzýn gereksiz
yere katýlým payý tahsil etme gibi bir eðilimi olamayacaðý belirtilerek, eczanelerden sadece reçete
çýktýlarýnda yazan tutarda muayene katýlým payý tahsil edildiði ifade edilmiþtir.
Yazýmýzda, Sosyal Güvenlik Kurumundan, duyurunun kaldýrýlarak muayene katýlým payý tahsili
uygulamasý ile ilgili sorunlara üretilen çözümlerin bildirildiði bir yazýnýn yayýmlanmasý talep edilmiþtir.

4 ARALIK FÝYAT DÜÞÜÞLERÝ HAKKINDA ÖNEMLÝ

2009-11-06

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
02 Kasým 2009 tarihinde baþlayacaðý duyurulan ilave kamu kurum ýskontosu ( % 11 + % 13)
uygulamasý 4 Aralýk 2009 tarihine ertelenmiþtir. Böylece 4 Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe girecek
olan ilaç fiyatlarýnýn belirlenmesi ile ilgili esaslarda yapýlan deðiþiklikler (orijinal ve eþdeðer ilaç
fiyatý arasýndaki oranýn deðiþmesi) yanýnda kamu kurum ýskontolarýnda ki artýþ ayný tarihte yürürlüðe
girecektir.
Her iki ilaç fiyatý indirimi neticesinde ciddi oranda stok zararýna uðrayacaðýmýz açýktýr. Bu nedenle
04 Aralýk 2009 tarihine kadar zararýmýzýn karþýlanacaðýna iliþkin bir sonuç alýnamadýðý takdirde 02
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Kasým 2009 tarihinde yapýldýðý gibi fiyat hareketi olan ürünler depolara iade edilecektir.
Konu hakkýnda Ýlaç Sanayi-Bakanlýk ve TEB görüþmeleri sürmesine karþýn; geliþmelerle ilgili bilgiler
sýnýrlýdýr.
Görüþmelerden olumlu-olumsuz sonuç çýkmasý bir yana meslektaþlarýmýzýn ilaç alýmlarýna dikkat
etmeleri, stoklarýný minimize etmeleri, satýþ þartlarýný iyileþtirmeyen firmalarýn tercih edilmemesi
ve fazla stoklu bulunan ilaçlarýný eczaneler arasý takas yöntemi ile asgari seviyede tutmalarýný
öneriyoruz.

DOMUZ GRÝBÝ AÞILAMASI HAKKINDA

2009-11-09

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere TEBin Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü'ne Eczacý ve Eczane
çalýþanlarýnýn Pandemik A (H1N1) aþýsý ( Domuz Gribi Aþýsý) olabilmeleri hakkýnda müracaatlarý
olumlu deðerlendirilmiþ ve 06.11.2009 tarihinde odamýz web sayfasýnda yayýnlanmýþtýr.
Bu yazýya istinaden aþý olmak isteyen Eczacýlarýmýzýn ve Eczane çalýþanlarýnýn isimlerini en kýsa
sürede ekte verilen dilekçe ile odamýza bildirmeleri gerekmektedir.

YÜREÐÝR ÝLÇESÝNDE BULUNAN YEÞÝL-KART ÝLE ANLAÞMALI ECZANELER HK
2009-11-09
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Adana Ýli Yüreðir ilçesinde bulunan Yeþil-Kart ile anlaþmalý eczaneler kan ürünü reçetelerine ait
faturalarýný, odamýzda bulunan Yeþil-Kart Reçete teslim bürosuna ilgili ayýn her iþgünü teslim edebililer.

KOSGEB KREDÝLERÝ HAKKINDA

2009-11-10

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlgi: 03.11.2009 tarih 36.A.00.07509 sayýlý yazýmýz
Ýlgi yazýmýz ile KOSGEBin YENÝ KREDÝ FAÝZ DESTEÐÝ PROGRAMI  konusundaki duyurumuzun
ardýndan, Bölge Eczacý Odalarýmýzdan kredi baþvurusu sýrasýnda eczacýlarýmýzdan Sanayi/Ticaret
Odalarýna kayýt Belgesi istendiði ve Eczacý Odasý Kayýt Belgesinin kabul edilmediði yönünde bilgiler
tarafýmýza ulaþmýþtýr.
Ýlgi yazýda da belirtildiði gibi eczacýlarýn KOSGEB destekli kredilerden faydalanabilmesi yeni bir
geliþmedir. Tarafýmýzca gerçekleþtirilen görüþmelerde uygulamanýn yeni olmasý nedeniyle KOSGEB
Ýl Müdürlüklerinin kimi baþvuru sahiplerini, eski uygulamalara istinaden yanlýþ yönlendirdikleri ifade
edilmiþ ve giriþimlerimiz sonucunda yanlýþ uygulamalarýn düzeltilmesi için KOSGEB ÝGEM Baþkaný
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Sayýn Mustafa Kaplan tarafýndan tüm Ýl Müdürlüklerini bilgilendirici bir yazý gönderilmiþtir. Kýsacasý
kredi baþvurusunda bulunan eczacýlarýmýzýn Oda Kayýt Belgelerini iletmeleri yeterli olmaktadýr.
Diðer yandan www.kosgeb.gov.tr adresinden ilk baþvuru sýrasýnda; eczacýlarýmýzýn 47.73 numaralý
NACE Kodunu seçmeleri gerekmektedir. Bunun için NACE Üst Kodu Bölümünde Toptan Ve Perakende
Ticaret; Motorlu Kara Taþýtlarýnýn Ve Motosikletlerin Onarýmý NACE Ýkili Kodu Bölümünde ise
Perakende ticaret (Motorlu kara taþýtlarý ve motosikletler hariç) kýsýmlarý tercih edildikten sonra
47.73 numaralý NACE Kodu seçilmelidir.
KOSGEB Ýl Müdürlüklerinin eksik bilgilendirilmiþ olmalarýndan kaynaklý problemlerin her ilimizde
çözüme kavuþturulmasý ve baþvuru sürecinin kolaylaþtýrýlmasý için üyelerinizin bilgilendirilmesini
rica ederim.

GERALGÝNE PLUS HAKKINDA

2009-11-13

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðimize gönderilen 06.11.2009
tarih, 075783 sayýlý yazý ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsamýna alýnmýþ
olan GERALGÝNE PLUS TABLET (300 mg parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca iliþkin
14.10.2009 tarih, 2009/66 sayýlý Genelge iletilmektedir.
Formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle GERALGÝNE PLUS TABLET isimli ilacýn normal
reçete ile verilmesi gerekmekte olup, elden yapýlan satýþlarýnda reçete kayýt defterine kayýtlarýnýn
yapýlmasý ve reçetelerin eczanelerde saklanmasý zorunludur. Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon
sisteminden onay alýnarak karþýlanan reçetelerin provizyon sisteminden alýnan dökümlerinin ise
bilgisayar çýktýsý olarak veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

4 ARALIK YAKLAÞIRKEN!!!

2009-11-16

Deðerli Meslektaþlarýmýz;
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün internet sitesinde, 18 Eylül
2009 tarihli ve 27353 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair
Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Karar'a istinaden %60 referans fiyat oranýna göre yeniden
düzenlenen Ýlaç Fiyat Listesi 22.10.2009 tarihinde yayýmlanmýþ olup, 04.12.2009 tarihinden itibaren
geçerli olacaðý bildirilmektedir. Söz konu liste, yazýmýz ekinde "LÝSTE A" adýyla yer almakta olup,
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ile 13.11.2009 (bugün) tarihli görüþmede, listeye yapýlan itirazlarýn
taraflarýnca deðerlendirildiði ve gerekli güncellemeleri yaparak listenin nihai halinin önümüzdeki
günlerde yayýnlanacaðý bildirilmiþtir.
Diðer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan 18.09.2009 tarih 27353 sayýlý Resmi
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Gazetede yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðin 3.maddesinin
20 yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan eþdeðer grubu olanlarýn perakende satýþ fiyatý 10.00 TLnin
üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ýskonto %11+%13 birlikte) ýskonto
uygulanacaktýr þeklindeki hükmü gereðince, Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi EK-2/Dde yapýlacak
düzenlemeler Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayýmlanmýþ olup, yürürlüðe girme tarihi
04.12.2009a ertelenen bu liste yazýmýz ekinde LÝSTE B adýyla yer almaktadýr.
Bunun yaný sýra, Tebliðin 3.maddesinin Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen jeneriði olmayan orijinal
ilaçlar için iskonto %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacaktýr.
Mahsuplaþma nedeniyle mevcut iskontosu %11in altýnda olan ilaçlarda ilave %13 iskonto için
mahsuplaþma yapýlmaz. Mevcut iskontosu %24ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %13 iskonto
uygulanmayacaktýr hükmü gereðince fiyatý deðiþecek ilaçlarýn listesi henüz ilgili Kurumlarca
yayýnlanmamýþtýr.
Bugün (13.11.2009) konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ýlaç ve Eczacýlýk Genel
Müdürlüðünde yapýlan görüþmelerde, her iki Kurum tarafýndan da söz konusu listenin önümüzdeki
hafta sonunda yapýlacak ortak çalýþma sonucunda ilan edileceði ifade edilmiþtir.
Bu liste yayýnlanýncaya kadar, meslektaþlarýmýzýn dikkatine sunduðumuz LÝSTE C Birliðimiz
tarafýndan IMS verileri ve Teblið hükümleri dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýndaki görüþme sonrasýnda, Teblið
hükümlerince kamu kurum iskonto oraný %24 olarak düzenlenmesi öngörülen eþdeðeri olmayan
orijinal ilaçlarý içeren kesin liste, LÝSTE Cnin yerini alacaktýr.
Özet olarak, her üç liste de, üyelerimizin bilgilendirmek amacýyla yayýmlanmakta olup, önümüzdeki
günlerde yapýlacak firma itirazlarý ve Kurum çalýþmalarý sonucunda güncellenecektir.
Bu listelerde yer alan ürünlerin fiyatlarýnýn 4 ARALIK 2009 tarihinden itibaren düþecek olmasý
nedeniyle eczanelerimizin stok zararýna uðramamalarý için firmalar ve daðýtým kanallarýyla;
Eczacýnýn stok zararýný tamamen karþýlayacak
Ýlaç fiyat düþüþlerinin gerçekleþeceði günlerde, ilaç temin hizmetinin ve hastalarýn ilaca ulaþýmýnýn
kesintiye uðramadan devam etmesini saðlayacak,
Depo/daðýtým kanalý, sanayi stoklarýna bazý sahte ilaçlarýn karýþmasý riskini ortadan kaldýracak,
Depolarýn, ecza kooperatiflerinin ve firmalarýn mevcut iþleyiþi açýsýndan en uygulanabilir
yöntem üzerinde çalýþýlmakta olup, ilaç firmalarýndan bu konularda yapýlacak yazýlý taahhütler
Birliðimiz tarafýndan deðerlendirilecektir. Firmalarýn sunacaðý taahhütler arasýndan, eczanelerimizin
stok zararýný karþýlayacaðý deðerlendirilenler, web sitemiz aracýlýðýyla duyurulacaktýr.
Þu ana kadar firmalar tarafýndan ecza depolarýna ya da doðrudan eczacý kamuoyuna yapýlmýþ olan
stok telafisine yönelik açýklamalarýn çoðunun zararý telafi etmekten uzak olduðu görülmektedir.
Ancak önümüzdeki günlerde firmalar tarafýndan beklentilere uygun iyileþtirmeler yapýlacaðý
deðerlendirilmektedir.
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Bu kapsamda yazýlý taahhütlerde bulunmayan firmalarýn ürünleri 2 Kasým sürecinde olduðu gibi,
uygulamanýn baþlayacaðý tarihten önce duyurularak, Türk Eczacýlarý Birliði Ýlaç Ýade Modülü (TEBÝM)
üzerinden, eczaneler tarafýndan toplu halde iade edilmeleri saðlanacaktýr.
Ýlaç sektöründe yaþanan büyümenin kaynaðý olmayan eczacýlar, Orta Vadeli Program çerçevesinde
alýnan tasarruf tedbirleri ile, yýkýcý sonuçlarla karþý karþýya býrakýlmaktadýr.
4 Aralýk sürecine
iliþkin olarak TEB ve 51 Eczacý Odasýnýn yaptýðý tespit, temel sorunlarýn sadece stok zararýnýn
karþýlanmasýyla aþýlamayacaðý yönündedir.
Yapýlan deðerlendirmeye göre, sorunlar ancak ve ancak,
* DÜÞÜÞTEN KAYNAKLI STOK ZARARLARININ ÖNLENMESÝ
* ÝLAÇ FÝYAT KARARNAMESÝNDE ECZACI KARLILIÐININ YÜKSELTÝLMESÝ
* ECZACILARI ÝLAÇ FÝYAT DÜÞÜÞLERÝNDEN KORUMAK ÝÇÝN MESLEK HAKKI (REÇETE BAÞINA
HÝZMET BEDELÝ) UYGULAMASINA GEÇÝLMESÝ
Ýle aþýlabilecektir.
Eczaneler açýsýndan yýkýcý sonuçlar yaratacak bu sürecin durdurulmasý, alýnan tasarruf tedbirlerinden
kaynaklanan zararýn ortadan kaldýrýlmasý ve ilaç pazarýnýn büyümesinin sorumlusu olmayan eczacýlarýn,
bu büyümenin bedelini ödemekle yükümlü býrakýlmamasý için ilgili Bakanlýklar ve Sayýn Bürokratlarla
görüþmeler sürdürülmekte; taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz sunulmaktadýr.
Diðer yandan, konuya kamuoyunun da dikkatini çekmek üzere bir bilgilendirme kampanyasý
hazýrlanmýþtýr. Bu kampanya, 16 Kasým Pazartesi gününden itibaren baþlayacak olup; yayýnlanacak
olan TV ve radyo spotlarý, gazete ilanlarý ve eczane afiþ çalýþmalarý ile desteklenecektir.
Bu süreçte, Birliðimiz ve Eczacý Odalarý tarafýndan sürdürülecek çalýþmalarda tüm meslektaþlarýmýzýn
tam bir mesleki dayanýþma duygusu ile hareket etmeleri, kamuoyunun doðru bilgilenmesi ve ilgili
makamlarýn, bu sürecin eczacýlarý karþý karþýya býrakacaðý yýkýcý sonuçlarý daha geç olmadan fark
edebilmeleri açýsýndan elzemdir. Tüm meslektaþlarýmýzýn daha önceki bütün eylemlilik süreçlerinde
göstermiþ olduklarý örgütlülüðü, ayný katýlýmcýlýk düzeyinde sürdüreceklerine inancýmýz tamdýr.

ÜST LÝMÝTLÝ TUR SÝSTEMÝ HAKKINDA

2009-11-17

Deðerli meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere bölgemizde 01.09.2009 tarihi itibari ile diyaliz solüsyonlarý, eritropoietin, darbopoetin
ve kan ürünü ilaçlarýný içeren reçetelerin üst limitli tur sistemi ile daðýtýmýna baþlanmýþtýr. Yapýlan
duyurulara ve toplantýlara raðmen bazý meslektaþlarýmýz tarafýndan konunun iyi anlaþýlamadýðý
kanýsýna varýlmýþtýr.
Söz konusu reçeteler için limit aylýk deðil tur limitidir. Sýradaki tüm eczacýlar tur limitlerini doldurmadan,
meslektaþlarýmýzýn tekrar bu ilaçlarý ihtiva eden reçeteleri karþýlamamasý gerekmektedir.
Bu nedenle, meslektaþlarýmýzýn gerekli hassasiyeti göstermeleri ve limit aþýmý yapmamalarý önemle
duyurulur.
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"ECZANELER CAN CEKÝÞÝYOR" KAMPANYASI YAYIN AKIÞI

2009-11-17

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Eczaneler Can Çekiþiyor temalý, 4 Aralýk 2009da baþlayacak uygulamalarýn ilaç ve eczacýlýk
hizmetine vereceði zararlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla yürütmeye
baþladýðýmýz kampanyamýz dahilinde hazýrlanan reklam filmi, bugünden itibaren 1 hafta süre
ile ulusal kanallarda ve radyolarda yayýnlanacaktýr. Reklam filmimizin yayýn planý ektedir.
Reklam filmi ve kampanyaya iliþkin yönlendirme alaný bugünden itibaren http://www.teb.org.tr/
web sitesinden yayýnlanmaya baþlayacaktýr.
Benzer temalý afiþler bugün itibariyle tüm Bölge Eczacý Odalarýna gönderilmiþtir. Kampanyamýzýn
güçlenmesi için tüm eczacýlarýmýzýn iletilen afiþleri eczanelerine asmalarý ve hastalarýný
bilgilendirmeleri büyük önem taþýmaktadýr.

SGK 2009 EKÝM REÇETELERÝNÝN TESLÝM TARÝHÝNÝN ERTELENMESÝ HAKKINDA
2009-11-18
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Birliðimiz tarafýndan T.C. SGK GSS Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Týbbi Malzeme Sözleþme ve
Ödemeleri Daire Baþkanlýðýna gönderilen 16.11.2009 tarih ve 7637 sayýlý yazý ile,
SGK Provizyon Sistemi faturalandýrma modülünün geçen hafta içinde çok az çalýþmasý,
13.11.2009 Cuma gününden 16.11.2009 Pazartesi günü de dahil olmak üzere, çalýþmamýþ
olmasýndan ötürü, eczacýlarýmýzýn bu reçetelerin sonlandýrmasýný yapamadýklarý ve bu
sebepten ötürü faturalama iþlemlerini tamamlayamadýklarý belirtilerek, Kuruma son teslim
tarihi 16.11.2009 olan 01.10.2009-31.10.2009 dönemine ait Ekim ayý reçetelerinin son
teslim tarihinin ertelenmesi talep edilmiþtir.
Bunun üzerine, Kurum tarafýndan web sitesinde 17.11.2009 tarihinde yayýmlanan duyuru
ile,
Kuruma son teslim tarihi 16.11.2009 olan bu reçetelerin son teslim süresinin Eczane Provizyon
Sisteminde meydana gelen bir arýza nedeniyle, 18.11.2009 tarihine ertelenmesinin uygun
görüldüðü belirtilerek, bu süre içerisinde Kuruma teslim edilen faturalarýn süresi içinde teslim
edilmiþ gibi iþlem göreceði bildirilmiþtir.
Söz konusu döneme ait faturalarýn ödeme zamanýnda herhangi bir sorunla karþýlaþmamak
için gereðini ve konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim.
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BASIN AÇIKLAMASI-ECZANELER NEDEN CAN ÇEKÝÞÝYOR?
TEB'den yapýlan "Basýn Açýklamasý" aþaðýdaki gibidir;

2009-11-18

ECZANELER NEDEN CAN ÇEKÝÞÝYOR?
TEB GENEL SEKRETERÝ ECZ. ÖZGÜR ÖZELÝN AÇIKLAMASIDIR;
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Yýllardýr saðlýk alanýnda yapýlan ve adýna dönüþüm denilen uygulamalar, saðlýk hizmet sunucularý
ve bu hizmetten faydalananlar için adeta bir yýkým oldu. Biz bu yýkýmý duyurmak ve durdurmak
için, var gücümüzle çalýþýyoruz. O nedenle, son günlerde Eczaneler Can Çekiþiyor baþlýðý ile bir
kampanya baþlattýk.
PEKÝ ECZANELER NEDEN CAN ÇEKÝÞÝYOR?
Çünkü son dönemlerde yaþadýðýmýz yýkýmýn üstüne son bir darbe de, 18 Eylül tarihinde yayýmlanan
Teblið ve Kararname ile aldýk. Daha önce 2 Kasýmda yürürlüðe girecek uygulamayla ilgili her
platformda çekincelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sorun ötelenerek 4 Aralýk tarihine
ertelendi. Þimdi 4 Aralýk Günü, 3 binden fazla ilacýn fiyatý düþürülecek. Üstelik hiçbir görüþümüz,
fikrimiz dikkate alýnmayarak. Bizler; saðlýk hizmet sunucularý eczacýlar, zincirin en son ve en önemli
halkasý eczaneler olarak ilaç fiyat düþüþlerine asla karþý olmadýk, olmayacaðýz da. Ülke menfaati
söz konusu olduðunda taþýn altýna hep birlikte elimizi koymamýz gerektiðine inandýk. Ama nedense
taþýn altýna bir tek biz elimizi koyduk. Sadece yüzdesel kar marjýyla eczanesini çekip çevirmeye
çalýþan biz eczacýlar; adýna saðlýkta dönüþüm denilen uygulamalarla birlikte, son 7 yýlda artan
giderler karþýsýnda azalan gelirlerin yükünün altýnda kaldýk. Sadece 2008 yýlýnda, bu yýkýma daha
fazla dayanamayan 800 eczane kapandý. 4 Aralýktaki süreçle ilgili acil önlemler alýnmazsa, 2010
yýlýnýn ilk altý ayýnda 3 bin eczane, 2010 yýlýnýn sonlarýna doðruda 7 bin civarýnda eczane kapanma
tehlikesiyle karþý karþýya býrakýlmýþ olacak.
KÝMSE ÇÖZÜMÜ TARTIÞMIYOR.
BEN YAPTIM OLDUCU BÝR ZÝHNÝYET KARÞISINDAYIZ.
Deðerli basýn mensuplarý, bizler haberimiz olmadan sürekli deðiþen mevzuat, yürürlüðe giren bu tip
yeni uygulamalarla ilgili, sorunun çözüm noktasýnda Sayýn Bakanlarla, bürokratlarla, milletvekilleriyle
sürekli görüþmeler yaptýk. Günlerce, gecelerce çalýþtýk, bilgilendirici dosyalar hazýrladýk, istatistikler
çýkarttýk. Ancak bir ilerleme kaydedemedik. AKILCI YÖNTEMLERLE UYGULANAN TASARRUF
TEDBÝRLERÝNE KARÞI OLMADIÐIMIZI SÖYLEDÝK. Sadece kar marjlarýyla ayakta durmaya çalýþan
eczaneler için çözüm önerilerimizi ilettik. Bugün dünyanýn da uyguladýðý ve eczacýlara, reçete baþýna
bir danýþmanlýk hizmeti bedeli verilmesi taleplerimizi ilettik. Deðiþen enflasyon ve ülke koþullarý göz
önünde bulundurulduðunda sabit bir meslek hakký olmasý gerektiðini de defalarca söyledik.
Sonuç olarak iki temel yaklaþým bizim için çok önemliydi. Birincisi; yüzde 60lara, yüzde 70lere
varan fiyat indirimlerinden doðan kayýplarýmýzýn telafisi konusunda çözüm bekledik. Devletin ilaç
üreticileriyle yaptýðý sayýsýz toplantýda sonuç alýnamadý, ezilen biz olduk!
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Ýkinci olarak; bu düþüþlerden etkilenen ve büyük ciro kayýplarýna uðrayan eczanelerin zararlarýnýn
telafisi amacýyla karlýlýklarýnýn artýrýlmasýydý. Biz bunun için de yýllarca mücadele verdik. 21 Aralýk
2008 tarihinde, eczacýlar ilk kez bu kadar büyük bir katýlýmla, 32 .000 kiþiyle, meydanlarda seslerini
duyurmaya çalýþtý. Ancak, geldiðimiz noktada, yine çözümsüzlükle, umursanmazlýkla karþý karþýya
kaldýk. BÝZLERÝ HEP ÇOK KAZANIYORLAR ZANNEDENLER, ÖNÜMÜZDEKÝ YILIN ÝLK 6 AYINDA BÝR
BÝR BATAN ECZANELERÝ GÖRECEKLER. Acil önlemler alýnmazsa, bu rakamlar her geçen gün artacak.
Bu noktaya gelmemek için, can çekiþen eczanelerimizi kurtarmak için, son bir can havliyle, sesimizi
son kez ve bir kez de medya aracýlýðýyla duyurmak için bir kampanya baþlattýk. Eczaneler Can
Çekiþiyor sloganýyla baþlattýðýmýz kampanyamýz çerçevesinde 1 hafta boyunca 4 ulusal kanalda
kýsa filmimiz, radyolarda spotlarýmýz, gazete ilanlarýmýz yayýnlanacak. Eczaneler de vitrinlerine afiþler
asarak, sorunlarýmýzý vatandaþlara anlatacaklar. Ayrýca 50 bin adet bastýrdýðýmýz bayram kartlarýný
da, bakanlara, bürokratlara konuyla uzaktan yakýndan ilgisi olan herkese göndererek, soruna farklý
bir boyuttan dikkat çekmeye çalýþacaðýz.
Biz eczacýlarýn, hastalarýna saðlýk hizmeti vermek ve çalýþanlarýyla birlikte ayakta durmaya çalýþmaktan
baþka bir derdi olmadý hiç. Bu ülkede eczacýlarýn yaþamasý, saðlýk hizmeti vermesi ve yaygýn saðlýk
aðýný korumasý için, eczacýlarýn gelirleri belli oranda ilaç fiyatlarýndan baðýmsýz hale getirilmelidir.
Eczanelerin yaþamasý ve yaþatmasý için, eczacý karlýlýðý mutlaka artýrýlmalýdýr. Eczacýlýk mesleðinin
önemini sözle vurgulamak olmaz. Tüm çaðdaþ ülkelerde olduðu gibi verdiði danýþmanlýk hizmetinin
karþýlýðýnýn reçete baþýna danýþmanlýk hizmet bedeli olarak ödenmesiyle olur. Baþlattýðýmýz kampanyamýz
sonrasýnda da sesimize kulak verilmezse, süreç bizi eylemlilik noktasýna kadar götürecek. Bundan
da biz deðil, bizi görmezden gelenler sorumlu olacaktýr.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
BASIN BÜROSU

BÝLÝNÇSÝZ KULLANILAN ANTÝBÝYOTÝK YARAR DEÐÝL ZARAR VERÝR
2009-11-18
BASIN AÇIKLAMASI

Türk Eczacýlarý Birliði Genel Sekreteri Ecz. Özgür ÖZEL; Avrupa Antibiyotik Farkýndalýk Günü
dolayýsýyla, doktor tavsiyesi ve eczacý danýþmanlýðý olmadan alýnacak antibiyotiklerin insan saðlýðýna
olumsuz etkileri üzerine basýn açýklamasý yaptý. Açýklama þöyle;
BÝLÝNÇSÝZ KULLANILAN ANTÝBÝYOTÝK YARAR DEÐÝL ZARAR VERÝR
Deðerli Basýn Mensuplarý;
Günümüzde hastalar, hekimler ve diðer saðlýk personeli, eczacýlar, düzenleyici saðlýk otoritesi ve
ilaç endüstrisi açýsýndan ANTÝBÝYOTÝK kullanýmýna iliþkin farkýndalýk yaratýlmasý acil bir önem
taþýmaktadýr. Bu nedenle Avrupa Birliði üye ve aday ülkelerle birlikte 18 Kasýmý Avrupa Antibiyotik
Farkýndalýk Günü olarak ilan etmiþtir. Birlik olarak 2008 yýlýnda hayata geçirdiðimiz projelerle ve
bünyemizde faaliyet gösteren Eczacýlýk Akademisinde konu ile ilgili yürüttüðümüz eðitim programlarýyla
buFARKINDALIKa katkýda bulunmaya çalýþmaktayýz.
Ülkemizde antibiyotik kullanýmý geliþmiþ ülkelere oranla fazladýr ancak burada asýl sorun antibiyotiklerin
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fazla kullanýmýndan çok, AKILCI OLMAYAN kullanýmýdýr. Toplumlarda giderek artan kendi kendine
tedavi anlayýþý bu konuda eczacýlarýn sorumluluðunu artýrmýþtýr. Neredeyse bütün enfeksiyonlarda
doktor tavsiyesi ve eczacý danýþmanlýðý olmadan kullanýlan antibiyotikler, halk arasýndaki yaygýn
görüþün aksine; DOMUZ GRÝBÝNÝN de dahil olduðu viral enfeksiyonlara etki etmezler. Bu koþullar
altýnda antibiyotikler bakterilerin direncinin geliþmesine neden olmakta, dirençli mikroorganizmalarýn
üremesi ve yayýlmasý ise salgýn riskini beraberinde getirmektedir. Bu geliþmeler toplum saðlýðýný
tehdit etiði ölçüde, ekonomik maliyet olarak da devlete geri dönmektedir.
Antibiyotik tedavisinin hasta tarafýndan yarým býrakýlmasý eðilimi bir diðer sorun olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Çalýþma saatleri boyunca hekimlere danýþma imkanýnýn az oluþu, ilaç tedavisi süresince
hastalarla daha kolay iletiþime giren eczacýnýn ilaç danýþmanlýðý rolünü ön plana çýkarmýþtýr.
Yalnýzca bakteriyel enfeksiyonlarda etki gösteren antibiyotikler, eczacý danýþmanlýðýnda, doktorun
tavsiye ettiði uygun doz aralýðýnda ve uygun sürede kullanýldýklarý ölçüde faydalýdýr. Çünkü
antibiyotiklerin etki alaný hastanýn yaþý, cinsiyeti, kullandýðý diðer ilaçlarla gireceði etkileþimlere
göre farklýlaþabilmektedir. Bu þartlarýn göz ardý edilmesiyle antibiyotiklerin FAYDADAN ÇOK ZARAR
verdiði konusunda halkýn bilinç kazanmasý için bugüne dek üzerine düþen görevleri yapan eczacýlar
olarak, gelecekte de konunun takipçisi olamaya devam edeceðiz. Unutulmamalýdýr ki BÝLÝNÇSÝZLÝK
HALK SAÐLIÐININ EN KÖTÜ DÜÞMANIDIR.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
BASIN BÜROSU

"ECZANELER CAN ÇEKÝÞÝYOR" TEMALI AFÝÞLERÝN ECZANELERE ASILMASI
2009-11-18
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere, Saðlýk Uygulama Tebliðinde 18 Eylül 2009 tarihinde yapýlan düzenlemeler sonucu,
02.11.2009 tarihinde yürürlüðe girecek olan ilave kamu kurum iskontosu uygulamasýnýn baþlangýç
tarihinin 4 Aralýk 2009'a ertelenmesi ile bu tarih itibari ile eczanelerimizde ciddi anlamda ekonomik
kayýplar oluþacaktýr.
Konu ile ilgili olarak, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan hazýrlanan 4 Aralýk 2009da baþlayacak
uygulamalarýn ilaç ve eczacýlýk hizmetine vereceði zararlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek
amacýyla hazýrlanan; Eczaneler Can Çekiþiyor temalý reklam filmi 1 hafta süre ile ulusal kanallarda
ve radyolarda yayýnlanacaktýr.
Yine kampanyaya destek vermek amacý ile benzer temalý afiþler eczanelerimize daðýtýlmak üzere
TEB tarafýndan odamýza gönderilmiþtir.
Bu anlamda, meslektaþlarýmýzýn iletilen afiþleri eczanelerine asmalarý ve hastalarýný bilgilendirmeleri
büyük önem taþýmaktadýr.
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YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI YENÝDEN DÜZENLENDÝ
2009-11-19

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan üyelerimize T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlan
kredilerde, mevcut kredi kullandýrým faiz oranýmýz aylýk %0,99 (yýllýk %6,94) olarak uygulanmaktaydý.
Piyasa faiz oranlarýndaki düþüþ dikkate alýnarak, bu oran aylýk %0,94 (yýllýk % 6,58) olarak yeniden
belirlenmiþtir.
Buna göre, Türk Eczacýlarý Birliði Yardýmlaþma Sandýðýndan T.Ýþ Bankasý aracýlýðýyla kullandýrýlacak
kredi oranlarý ve geri ödeme tablosu 20.11.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aþaðýdaki
þekilde yeniden düzenlenmiþtir.

ERÝTROPOÝETÝN-DARBEPOETÝN,DÝYALÝZ SOLÜSYONU VE MOR-TURUNCU
REÇETEYE TABÝ ÝLAÇLAR HK
2009-11-20
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
26/08/2009 tarihli duyurumuzda Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlýðý
arasýnda imzalanan 2009 Yýlý Ýlaç Teminine Ýliþkin Protokolün 3.7 Maddesinde tanýmlanan ilaç ve
reçetelerin bölgemizde bulunan eczanelerce üst limitli ve turlu sistem dahilinde karþýlanacaðýný
duyurmuþtuk.
Konu ile ilgili hukuki süreç devam ettiðinden Maliye Bakanlýðýna baðlý Konsolide Kurumlarýnýn ve
Yeþil Kart hastalarýnýn Eritropoietin- Darbepoetin ve Diyaliz Solüsyonlarý reçeteleri ve Mor ve Turuncu
Reçeteye tabi ilaçlarýnýn (2009 protokolünün 3.7 maddesinde belirtilen ilaçlar) daðýtýmýna son
verilmiþtir.
Bununla birlikte, meslektaþlarýmýz yine Yeþil Kart ve Konsolide Kurumlarýna tabii ve ilgili ilaçlarý
ihtiva eden hasta reçetelerini TEB provizyon sistemine girerek onay almaya devam edeceklerdir.
Ayrýca Maliye ve Yeþil Kart hastalarýna ait bu tür reçetelerden oda katký payý alýnmayacaktýr.

ÝLAÇ DIÞI ÜRÜNLER KOMÝSYONU RAPORU:ÝLAÇ DIÞI ÜRÜNLERÝN
ECZANELERDEN TEMÝNÝNDE ECZANE DÜZEYÝNDE VE MESLEKÝ DÜZEYDE
STRATEJÝ NE OLMALIDIR?
2009-11-25

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;

Bilindiði gibi, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetinin 06-07.02.2008 tarihli toplantýsýnda alýnan karar
gereði, ilaç dýþý ürünlerin (dermokozmetikler, fitoterapi ürünleri, nütrasötikler, medikal malzemeler,
ortopedi ürünleri, mamalar ve ýtriyat kalemleri) eczaneden satýþ kurallarýný düzenlemek ve belli baþlý
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üretici firmalardan baþlayarak sözleþmeler yapmak suretiyle satýþ koþullarýný standartlaþtýrma ve
bu standardý yaygýnlaþtýrmak amacýyla bir komisyon kurulmuþ ve 29.03.2008 tarihinde yapýlan ilk
toplantýsýndan bu yana çalýþmalarýný sürdürmektedir.
Söz konusu Komisyon tarafýndan, eczanelerinde, ilaç dýþý ürünlere yer vermeye karar veren
meslektaþlarýmýzýn, gerek dermokozmetik ürünlerin gerekse gýda desteklerinin alýmý konusunda;
 Firma Profili (Çalýþýlacak firmanýn, kurumsal bir firma olmasý, eðer bayilik sistemi ise bayilik
sözleþmesi istenmesi vb)
 Ürün Kalite ve Ýzin Belgeleri (Ürün etkinlik testleri, Avrupa ülkelerinde satýldýðýna dair belge vs.)
 Pazarlama Stratejileri (sadece eczanelerde satýlýyor olmasý, doktor çalýþmasý ile desteklenmesi
vs.)
kriterlerine dikkat çekilmek istenmektedir.
TEB Merkez Heyeti Üyesi ve Komisyon Baþkaný Ecz.Nevin Taþlýçayýn özverili çalýþmalarý ve yoðun
gayretleri sonucunda komisyon tarafýndan Ýlaç Dýþý Ürünlerin Eczanelerden Temininde Eczane
Düzeyinde ve Mesleki Düzeyde Strateji Ne Olmalýdýr? isimli kapsamlý bir rapor hazýrlanmýþ olup
ekte tarafýnýza iletilmektedir.
Birliðimiz resmi internet sitesinde yer alan Raporlar bölümüne de eklenmiþ olan Ýlaç Dýþý Ürünlerin
Eczanelerden Temininde Eczane Düzeyinde ve Mesleki Düzeyde Strateji Ne Olmalýdýr? isimli raporun,
eczanelerimizde yer verdiðimiz ürünlerin, doðru ve güvenilir olmasý ve ayný zamanda eczanelerimizin
maddi açýdan zarar görmelerinin engellenmesi açýsýndan yol gösterici bir kýlavuz görevi göreceðini
deðerlendirmekteyiz.

STOK ZARARLARININ KARÞILANMASI HAKKINDA GENELGE YAYIMLANDI
2009-11-26
"Stok Zararlarýnýn Karþýlanmasý Hakkýndaki Genelge" ile ilgili Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti'nin
açýklamasý TEB internet sitesinde yayýmlanmýþtýr. Genelge ve Merkez Heyeti'nin açýklamasý aþaðýda
yer almaktadýr.
Bilindiði gibi, 18 Eylül 2009da yayýnlanan Tebliðler ve Kararname ile, eczacýlýk alanýný ciddi bir
þekilde etkileyecek ilaç fiyat düþüþleri ve buna baðlý stok zararlarý ortaya çýkmýþtý. Birliðimiz tarafýndan
fiyat indirimlerinden kaynaklý eczane cirolarýnda oluþacak düþüþlerin reel olarak yüzde 30larý
bulabileceði deðerlendirilmiþ, öncelikle bu ciro kaybýnýn önlenmesi için eczacýlara meslek hakký
verilmesi ve/veya karlýlýklarýnýn yükseltilmesi ve stok zararlarýnýn da kalýcý bir çözüme kavuþturulmasý
talep edilmiþti.
Ancak tüm bu taleplerimize raðmen, 26 Kasým 2009 günü (bugün) Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan, Ýlaç
Fiyat Kararnamesine ve Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasý Hakkýnda Tebliðe gönderme yapan,
eczacýnýn stok zararý sorununu hiçbir þekilde çözmediði gibi, zaten var olan uygulamanýn bir tekrarý
olmaktan öteye gitmeyen bir Genelge yayýmlandý.
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Türk Eczacýlarý Birliði, bu Genelgeyi varolan ve hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyen uygulamanýn
bir tekrarý olarak deðerlendirmektedir. Genelgenin 4 Aralýktan çok kýsa bir süre önce ve bayram
öncesi yayýmlanmasý eczacýlarýn haklý tepkisini soðurmaya yönelik bir hamle olmak dýþýnda hiçbir
anlam taþýmamaktadýr.
Eczacýlar bilmektedir ki, stok zararlarý bu süreçte eczacýlarýn uðrayacaðý kayýplarýn küçük ve tali bir
kýsmýdýr. Ayrýca bu yöntem, hiçbir sorunumuzu çözmeyecektir. Eczacýlar, 2 Kasýmda kendi kendilerini
korumak için ne yaptýlarsa 4 Aralýkta da onu yapmaya mecbur býrakýlmýþlardýr.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
MERKEZ HEYETÝ
Saðlýk Bakanlýðý ÝEGM Genelgesi 2009/77 web sitemizdedir.

ÇAÐRIMIZDIR: TEKER TEKER MÝ? HEP BERABER MÝ?

2009-11-26

Türk Eczacýlarý Birliði'nin " "STOK ZARARLARIMIZIN BUNDAN BÖYLE DÜZENLÝ OLARAK, EKSÝKSÝZ
VE ZAMAN GEÇÝRMEDEN KARÞILANMASI VE ÝLAÇ FÝYAT DÜÞÜÞLERÝNDEN VE KAMU KURUM
ÝSKONTOSU ARTIÞLARINDAN KAYNAKLANAN CÝRO DÜÞÜÞÜNE BAÐLI KÜÇÜLMENÝN EKSÝKSÝZ
VE ZAMAN GEÇÝRMEDEN KALICI BÝÇÝMDE TELAFÝSÝ (-MESLEK HAKKI, -ÝLAÇ FÝYAT
KARARNAMESÝ'NDE ECZACI KARLILIÐININ YÜKSELTÝLMESÝ)" talebimiz BÝRARADA VE AYNI ANDA
yerine getirilmediði takdirde, 4 Aralýk günü eczaneler teker teker kapanmaya baþlayacaktýr." açýklamasý
aþaðýda yer almaktadýr.
18 Eylül 2009da yayýmlanan Teblið ve Kararnameler ile kamu kurum indirimleri, referans fiyatlarda
korumanýn kaldýrýlmasý, orijinal ve eþdeðer ilaçlarda referans bandýnýn yüzde 60a çekilmesi ile,
Hükümet ilaç alanýnda 3.3 milyar TLlik bir tasarrufa gitmiþtir. 26 Kasým 2009 günü (bugün) Ýlaç
Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce 4 Aralýktan itibaren geçerli olacak fiyat listelerinin yayýmlanmasý
ve kamu kurum indirimi uygulanacak olan 700 kalem ilaçta indirimlerin baþlamasýyla, bütün
eczacýlarýmýz açýsýndan yaþamanýn son derece zorlaþacaðý, bazý meslektaþlarýmýzý ise hemen ve
doðrudan batma noktasýna getirecek uygulamalar yürürlüðe girecektir.
Türk Eczacýlarý Birliði, ECZANELERÝMÝZÝN BU UYGULAMALARIN YARATACAÐI DEPREMÝN
ÇÖKÜNTÜSÜNÜN ALTINDA KALMAMASI ÝÇÝN,
Geçtiðimiz süreçte sayýsýz kez ilgili Bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri, ilaç sanayicileri, basýn
mensuplarý ile görüþmeler yapmýþ, 60 günde 11 kez sadece Sayýn Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep
Akdað ile görüþmüþtür. Tüm eczacý odalarýmýzý süreçle ilgili bilgilendirmiþ, sürecin tüm paydaþlarýna
yönelik bilgi notlarý hazýrlamýþ, bütün bunlar olurken bir yandan da Eczaneler Can Çekiþiyor temalý
bir kampanya yürüterek soruna karar alýcýlarýn ve hastalarýmýzýn dikkatini çekmeye çalýþmýþtýr.
Birliðimiz, ilaç fiyat düþüþlerine karþý deðildir. Ancak bu düþüþ sürecinde önlem alýnmazsa ilk elden
3.000, yýlsonuna kadar 7.000 eczanenin kapanabileceðini, diðerlerinin de bu düþüþlerden önemli
ölçüde etkileneceðini öngörmektedir.
Bizim için, eczanelerimizi korumak ve halk saðlýðýný korumak arasýnda kopmaz bir bað vardýr. Zira,
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kapanacak eczanelerimizin 3000i ilçe, belde ve semtlerde tek eczane olarak hizmet vermektedir.
Ayný zamanda eczacý rafýna ilaç koyamayacak kadar eritilmiþse, ilaç yokluðunda yaþanacak sýkýntýlar
da hastalarýmýza yansýyacaktýr. Oysa, son dönem yaþanan geliþmeler açýkça göstermektedir ki,
özellikle ekonomi alanýndaki karar alýcýlarýn amacý eczaneleri ve hasta saðlýðýný korumak deðil, eczane
sayýsýný azaltarak, büyük bir deprem yaratmak ve bu depremin yýkýntýlarýndan piyasayý yeni baþtan
yapýlandýrmaktýr. Bu, bugüne kadar mesleðimize yönelmiþ en büyük tehdittir. Bu büyük, radikal,
yýkýcý düzenlemeyi baþka büyük, radikal ve yýkýcý deðiþimlerin izleyeceðinden endiþe etmekteyiz.
Saðlýðý parayla bitiþtirenler, saðlýk alanýný ekonominin insafýna terk edenler, Saðlýk Bakanlýðýný bir
tabelaya indirgeme mantýðýnda olanlar, önümüzdeki dönemde ortaya çýkacak saðlýk sorunlarýndan
da sorumlu olacaktýr.
Birliðimizin varolan eczane yapýmýzý korumak, bir tek eczanemizi bile feda etmemek, eczanelerin
bir gecede yüzde 30 erimesine, birçoðunun kapanmasýna neden olacak bu geliþmeler karþýsýnda
tutumu;
STOK ZARARLARIMIZIN BUNDAN BÖYLE DÜZENLÝ OLARAK, EKSÝKSÝZ VE ZAMAN GEÇÝRMEDEN
KARÞILANMASI VE ÝLAÇ FÝYAT DÜÞÜÞLERÝNDEN VE KAMU KURUM ÝSKONTOSU ARTIÞLARINDAN
KAYNAKLANAN CÝRO DÜÞÜÞÜNE BAÐLI KÜÇÜLMENÝN EKSÝKSÝZ VE ZAMAN GEÇÝRMEDEN KALICI
BÝÇÝMDE TELAFÝSÝDÝR (-MESLEK HAKKI, -ÝLAÇ FÝYAT KARARNAMESÝ'NDE ECZACI KARLILIÐININ
YÜKSELTÝLMESÝ).
Bu iki talebimiz BÝRARADA VE AYNI ANDA yerine getirilmediði takdirde, 4 Aralýk günü eczaneler
teker teker kapanmaya baþlayacaktýr.
26.11.2009 günü (bugün) yayýmlanan stok zararlarýnýn firmalar tarafýndan karþýlanmasý ile ilgili
Genelge, sorunlarýmýzý çözmek bir yana, eczacýlarýn tepkisini hafifletmek ve sorunu perdelemek
üzere kaleme alýnmýþtýr. Bu Genelge stok zararý sorununu çözebilseydi, son beþ yýldýr aynen Genelgede
yazdýðý gibi yapýl(may)an uygulama çözerdi. Üstelik, STOK ZARARLARI BUZ DAÐININ GÖRÜNEN
YÜZÜDÜR. Daha önemli ve eczaneleri kapanma noktasýna getirecek olan süreç, ilaç fiyat düþüþleri
ve kamu kurum iskonto artýþlarýdýr.
Bizler, feda edecek tek bir eczanemiz yok dedik, bugün daha da kararlý bir biçimde tekrar ifade
ediyoruz. Eczanelerimizin teker teker kapanmasýna izin vermeyeceðiz, seyirci kalmayacaðýz.
HER ÝKÝ TALEBÝMÝZÝN DE YERÝNE GETÝRÝLMEDÝÐÝ DURUMDA, 4 ARALIKTAN ÝTÝBAREN TEKER
TEKER KAPATMAKTANSA, 4 ARALIKTA HEP BERABER KAPATMAYI TERCÝH EDECEÐÝZ.
Ýlan ediyoruz;
Eczacý;
Emeðiyle,
Mesleðiyle,
Çocuklarýnýn geleceðiyle,
Hastalarýnýn saðlýðýyla oynanmasýna seyirci kalmayacak.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
MERKEZ HEYETÝ
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SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNUN WEB SÝTESÝNDE YAYIMLANAN KAREKOD
UYGULAMASI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU TARAFIMIZCA YOK HÜKMÜNDEDÝR
2009-11-30

TEB web sitesinde SGK'nýn "Karekod Uygulamasý" ile ilgili yayýmlanan duyuru aþaðýda yer almaktadýr;
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNUN WEB SÝTESÝNDE YAYIMLANAN KAREKOD UYGULAMASI ÝLE
ÝLGÝLÝ DUYURU TARAFIMIZCA YOK HÜKMÜNDEDÝR
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnýn web sitesinde 26.11.2009 tarihli, Karekod Uygulamasý ile
Ýlgili Duyuru baþlýklý bir metin yayýmlanmýþtýr.

Söz konusu duyuru metni, Ýlaç Takip Sistemi Uygulamalarý konusunda Türk Eczacýlarý Birliði, Saðlýk
Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý arasýnda imzalanmýþ olan özel protokol hükümlerine
açýkça aykýrýlýk teþkil eden ifadeler içermektedir. Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan
yayýmlanan metin, protokol hükümleri açýsýndan deðerlendirildiðinde yok hükmündedir.
Duyuru metninde "kalýn karakterle" vurgulanan kýsýmlar dikkatle okunduðunda, metnin konunun
ilgilisi kurumlar arasýndaki bazý uyuþmazlýk ve tartýþmalarýn bir ürünü olarak kaleme alýndýðý açýkça
anlaþýlmaktadýr. Bunun, konunun ilgili taraflarýna yönelik olarak hazýrlanan duyurular üzerinden ifade
edilmesini son derece yanlýþ buluyoruz.
Ýlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamalarý ile ilgili tüm geliþmeler Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan
takip edilmektedir. Konu hakkýnda önümüzdeki günlerde Birliðimiz tarafýndan gerekli açýklamalar
yapýlacaktýr. Bu itibarla, üyelerimizin, söz konusu duyuru ile ilgili olarak, Birliðimiz tarafýndan açýklama
yapýlýncaya kadar herhangi bir iþlem yapmalarýna gerek bulunmadýðýný bilginize sunarýz.

ÖDEME DUYURULARI
KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

2009-11-03

TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme neticesinde;
10.987.409,30 TLlik kan ürünü reçete bedelleri tutarýnýn 05 Kasým 2009 Perþembe günü eczacýlarýmýzýn
hesabýnda olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.

SGK ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME

2009-11-16

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý ile yapýlan görüþme sonucunda;
2009 Aðustos ayý ilaç fatura bedelleri kapsamýnda, 936.072.262,97 TLlik tutarýn 18 Kasým 2009
Çarþamba günü eczacýlarýmýzýn hesabýnda olacaðý bilgisi alýnmýþtýr.
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YEÞÝL KART ÝLAÇ ÖDEMELERÝ HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME

2009-11-11

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý ile yapýlan görüþmede;
Ýl Saðlýk Müdürlüklerine 06.11.2009 tarihi itibariyle, Yeþil Kart ilaç fatura bedeli olarak yaklaþýk
96 Milyon TLlik tutarýn aktarýmýnýn gerçekleþtirildiði belirtilmiþ olup, Ýl Saðlýk Müdürlüklerince bu
hafta yapýlacak daðýtýmýn sonucunda söz konusu tutarlarýn eczacýlarýn hesaplarýna yatýrýlacaðý
bildirilmiþtir.

ECZANE TEKNÝSYEN EÐÝTÝMLERÝ
3.DÖNEM ECZANE TEKNÝSYEN EÐÝTÝMÝ HAKKINDA

2009-11-05

3.Dönem Eczane Teknisyen Eðitimleri 14 Kasým 2009 Cumartesi günü baþlayacaktýr.Kursiyerlerin
Baðlý bulunduklarý Eðitim Merkezlerinde saat 8:30'da hazýr bulunmalarý gerekmektedir. Ýsim listeleri
web sitemizdedir.

3.DÖNEM ECZANE TEKNÝSYEN EÐÝTÝMÝ HAKKINDA
2009-11-12

3.Dönem Eczane Teknisyen Eðitimleri 14 Kasým 2009 Cumartesi günü Halk Eðitim Merkezlerinde
Ýlköðretim geçme sýnavý yapýlacaðýndan dolayý dersler 15 Kasým 2009 pazar günü baþlýyacaktýr.
Kursiyerlerin Baðlý bulunduklarý Eðitim Merkezlerinde saat 8:30'da hazýr bulunmalarý gerekmektedir.
Ýsim listesi web sitemizdedir.

ÞAKÝRPAÞA VE CUMHURÝYET 1.DÖNEM ECZANE TEKNÝSYEN SERTÝFÝKLARI
HAKKINDA
2009-11-11
Þakirpaþa ve Cumhuriyet Halk Eðitim Merkezlerinde 1.Dönem Eczane Teknisyen eðitimini bitiren
kursiyerlere 14.11.2009 Cumartesi günü TEKNÝSYENLER DERNEÐÝ ÇUKUROVA ÞUBESÝ' inde Saat
10:00 da sertifikalarý verilecektir.
ADRES : SÜMER MH 69134 SK AKDOÐAN APT.NO:8 ZEMÝNKAT
TEL

: 227 58 18

NOT: Yeþilyurt ve PTT Halk Eðitim Merkezlerinde Eðitim Görenlerin sertifikalarý için ayrýca duyuru
yapýlacaktýr. NORMAL REÇETE ÝLE VERÝLECEK ÝZLEMEYE TABÝ ÝLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN
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KASIM 2009 YENÝ AÇILAN ECZANELER
MURAT ECZANESÝ
Ecz. Murat ANDIÇ
Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Sanayi Sitesi 2. Blok No:54

KASIM 2009 KAPANAN ECZANELER
Ecz. Mustafa KIRAN

Ecz. Kerim KORAY

MURAT YILMAZ Eczanesi

KORAY Eczanesi

Ecz. Nalan OKUDUCU

Ecz. Üzeyir ERSOY

TEKÝN Eczanesi

ERSOY Eczanesi

KASIM 2009 NAKÝL OLAN ECZANELER
TUFAN ECZANESÝ
Ecz. Tufan ARTÜRK
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi No:121 adresinde bulunan TUFAN Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi Ýsmet Atlý Bulvarý A Blok No:24 adresine nakil,

KASIM 2009 MESUL MÜDÜRLÜK YAPAN ECZACILAR
Ecz. Kemal Atagünü BULUT
ERDOÐAN Eczanesi

Ecz. Meryem KARPUZ
GÜLBAHÇESÝ Eczanesi

Ýlimiz Ýmamoðlu Ýlçesi Hürriyet Mahallesi No:104
Sokak No:3/3

Ýlimiz Kozan Ýlçesi Varsaklar Mahallesi Sýrkýntý
Caddesi No:216/A

Ecz. Ali Naci EROL
KORKMAZ Eczanesi

Ecz. Selahattin YILMAZ
AKINCI Eczanesi

Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Bota Mahallesi 6 Ocak
Caddesi No:69

Ýlimiz Kozan Ýlçesi Bucak Köyü Ýlköðretim Okulu
Karþýsý
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KASIM AYI
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi

Firma

Fiyat (YTL)

Barkod

Tarih

ALÝ RAÝF

10,59

8699543030043

09/11/2009

PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY

DENTORAL

7,01

8699755510029

09/11/2009

PERIMEX PLUS 200 ML GARGARA

DENTORAL

6,37

8699755640023

09/11/2009

LANSARA 30 MG 28 KAPSUL

PENSA ÝLAÇ

26,51

8699033160304

09/11/2009

KETILEPT 150 MG 60 TABLET

EGÝS

116,37

8697786090060

09/11/2009

FLUBEST SR 1.5 MG 30 TABLET

VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI
Ecz. Ümit SEZGÝNSOYun Annesi
Ecz. Timurçin SAVAÞýn Annesi
24

KASIM AYI FAALÝYET ÖZETÝ
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, kendilerine baðlý temsilcilik bölgelerindeki eczacýlar ile ayrý ayrý
yapýlan toplantýlarda bilgilendirme toplantýlarý yaptýlar.
Yapýlan toplantýlarda;
1) 4 Aralýk Fiyat Düþüþü süreci ile ilgili,
2) SGK Denetimleri ile ilgili,
3) Diyaliz solüsyonlarý, eritropoietin, darbopoetin ve kan ürünü ilaçlarýný içeren reçetelerin üst limitli
tur sistemi ile daðýtýmý ile ilgili,
4) 2008 SGK Örnekleme ile Reçete Kontrolü ile ilgili,
konularda meslektaþlarýmýz bilgilendirildi.
6 Kasým 2009 tarihinde; Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN, sorumluluðunda bulunan TÜZÜN
ve BAHAR temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý.

25

11 Kasým 2009 tarihinde; Yönetim Kurulu Üyemiz Uzm. Ecz Ahmet Han ALPMAN, sorumluluðunda
bulunan GÜLTEKÝN ve GÖKPINAR temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý.

26

12 Kasým 2009 tarihinde; Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Orhan ATALAY, sorumluluðunda bulunan
DEMET, ÝRÝS ve ÝKÝDAÐ temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý.

27

13 Kasým 2009 tarihinde; Saymanýmýz Ecz Hakan FENNÝBÝLEK, sorumluluðunda bulunan ÝYÝLÝK,
ZAÝMOÐLU ve ERSOYLAR temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý.

28

17 Kasým 2009 tarihinde; Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAÐ, sorumluluðunda
bulunan EMREGÜN, SAYGIN ve GÜZÝN temsilcilik bölgelerindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý.

29

18 Kasým 2009 tarihinde; Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz Hakan ÇELÝK, sorumluluðunda bulunan
TOKSÖZ, 19 Kasým 2009 tarihinde; EYLÜL bölgesiyle, 23 Kasým 2009 tarihinde; GÜLÞAH
bölgesindeki meslektaþlarýmýzla toplantý yaptý.

30

3 KASIM 2009
Oda Baþkanýmýz Ecz Burhanettin BULUT, Yönetim Kurulu Üyemiz Uzm Ecz Ahmet Han ALPMAN
ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz Erdem KIZILTEPE AKP Ýl Baþkanlýðýna ziyarette bulundu.
Meslektaþlarýmýzdan Ecz Murat AKGÜN, Ecz Ömer Faruk DOÐAN ve Ecz Emine KARAKÖSE görüþmede
hazýr bulundu. Yapýlan görüþmede mesleðimizde yaþanan güncel sorunlar aktarýldý. Bu sorunlarý
içeren dosya Ýl Baþkanýna verildi.

4 KASIM 2009
Yönetim Kurulumuz Ceyhanda faaliyet gösteren meslektaþlarýmýz ile Ceyhan Temsilciliðimizde
bölgesel sorunlarýn tartýþýldýðý ve son geliþmelerin aktarýldýðý toplantý yaptý.

9 KASIM 2009
Adana Eczacý Odasý ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Domuz Gribi konulu konferans;
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Aytekin KEMÝK ve Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Dudu DEDE UÇAR ýn sunumuyla
Adana Eczacý Odasý Ecz Ali AYSAN Konferans Salonunda yapýldý.
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10 KASIM 2009
Ulu Önder Atatürkün ölümünün 71. Yýlýnda Atatürk Anýtýnda düzenlenen Çelenk Koyma törenine
Yönetim Kurulumuz katýldý.

11 KASIM 2009
Eczacýlarý Odalarý ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýndaki yazýþma teknikleri ile diðer iletiþim
yöntemlerinin gözden geçirilmesi, 18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Ýlaç Fiyatlarý
Hakkýnda Karar ve Saðlýk Uygulama Tebliði ile yapýlan düzenlemelere iliþkin yürütülen çalýþmalar;
uygulamalarýn 4 Aralýk 2009a ertelenmesi ile gelinen son durumun deðerlendirilmesi, 36. Dönem
Merkez Heyeti tarafýndan alýnan karar gereði kurulan Türk Eczacýlarý Birliði Muvazaa Komisyonunun
yürüteceði çalýþmalar ile ilgili konularýn deðerlendirileceði Genel Sekreterler toplantýsýna katýlmak
üzere, Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN Ankaraya gitti.

20 KASIM 2009
Yönetim Kurulumuz, Bilimsel Diþ Hekimliðinin 101. Yýl Dönümü kutlamasý münasebetiyle Atatürk
Anýtýnda düzenlenen Çelenk Koyma törenine katýldý.

21 KASIM 2009
Kütahya Eczacý Odasý Hizmet Binasýnýn açýlýþ töreni için Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT ile
Saymanýmýz Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK Kütahyaya gitti.

25 KASIM 2009
2008 SGK kesintileri ile ilgili itirazlarýmýzý iletmek üzere, Hatay, Osmaniye ve Mersin Eczacý
Odalarý Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Genel Sekreterimiz Ecz Ersun ÖZKAN, Saymanýmýz Ecz.
Hakan FENNÝBÝLEK, Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz Ö. Mürsel YALBUZDAÐ, SGK yetkilileri ile toplantý
yaptýlar.

