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DEMOKRASÝYE
TAHAMMÜL SINIRI
Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak
üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi
tartýþmaya açan hükümetin demokrasi dersi verdiðine
inanmak isterken her defasýnda tezat haberlerle
ümitlerimizi kaybediyoruz. Son olarak Sayýn Saðlýk
Bakanýnýn Samsun'da bir toplantý sýrasýnda
söylediklerini okuyunca evrensel tanýmlarý sabit olan
yönetim þekillerinin nasýl ayaklar altýna alýna bildiðini
görüyoruz.

Devamý 2de

SGK BAÞKANLIÐININ ÝLAÇ
BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ
KONULU 2010/38 SAYILI GENELGESÝ
Bilindiði üzere , 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

Devamý 18de

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU YETKÝLÝLERÝNÝN KATILDIÐI BÝLGÝLENDÝRME
TOPLANTISI YAPILDI

GÜNCEL
Sayýn Saðlýk Bakanýmýz yapýlan eleþtiriler ve son geliþmeler karþýsýnda kürsüden þunlarý söylemiþ:
"Yapmayýn Allah aþkýna. Böyle bir þey olamaz yani. Onun için bu yollar çýkmaz yol. Ben sektöre
bunlarý bilerek söylüyorum ki, gidin bu birliklere laf anlatýn yani. Bu gitmez bir
yere. Bakýn iki maddelik kanundur arkadaþlar! üç maddelik kanundur. Bir kanun
yaparýz deriz ki Eczacýlar Birliði, Tabipler Birliði, Diþ Hekimleri Birliði'nin birlik
kanunlarý iptal edilmiþtir. Hadi bakayým Danýþtay karar alsýn da göreyim bakýyým.
Hangi kararý alacaðýný ondan sonra göreyim bakayým ben."
Tam da "Kendine demokrat" veya "bize göre demokrasi anlayýþý" gibi ülkemize has tavýr. Bu örnek
karþýsýnda yani bu tahammül eþiði ile sözde demokrasi savunucularýna nasýl güven duyulabilir.
Eczacý örgütlerini siyasi rakipleri gibi görülüp zayýflatýlmasý adýna her yolun denenmesi bir yana, her
sesi yükselene karþý bu bakýþ çok tehlikeli bir yaklaþýmdýr. Eski Türk filmlerinde sýkça karþýlaþýldýðý
üzere "kim ses çýkarta tez kellesi vurula" gibi geçen asýrdan kalma yönetim þeklidir ki artýk
bu tür sözlerin þakasý bile tahammülsüzlük ifadesidir.
Sürekli aba altýndan sopa gösterilen saðlýk meslek örgütleri yine ortak tavýr almalarý, karþý çýkmalarý
gereken yasa düzenlemesi ile karþý karþýyalar. KAMU HASTANE BÝRLÝKLERÝ YASA TASARISI. Böylesi
bir özelleþtirmeye sosyal devleti savunan hiçbir politik görüþün destek vermemesi gerekir.
Sosyal devletin tanýmý içinde yer alan "saðlýklý yaþam hakký" anayasa ile güvence altýna alýnmýþtýr.
Ancak ne yazýk ki yazýldýðý ile kalan haklar gibi bu da devletin hýzla uzaklaþtýðý, sorumluluðu dýþýna
ittiði "bireysel haklar" olarak görülmektedir. Eðitim gibi saðlýk alaný da piyasa koþullarýnýn gerçekliðine!
teslim edilmektedir. Saðlýkta dönüþüm projesi ile hýzlanan saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasý Kamu Hastane
Birlikleri yasa tasarýsý ile daha belirgin hale gelmektedir.
Yerel yönetimlerin etkin olmasý aldatmacasýyla tepkileri azaltmayý amaçlayan "özerkleþtirme", bir
anlamda özelleþtirmenin ikiz kardeþidir. Böylece özerk yönetimler ile hastaneler kar amaçlý iþletmeler
haline gelecektir. Yerelleþtirmenin tam da ulusal politika gerektiren saðlýk konusunda yapýlmasý
manidardýr.
Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarýsý bu hali ile yasalaþtýðýnda; devlet hastaneleri Kamu Hastane
Birlikleri yönetimine devredilecek. Yedi kiþiden oluþan yönetim kurulunu, Saðlýk Bakanlýðý üç, il
Genel Meclisi iki, Vali bir ve yine o ilin Ticaret ve Sanayi Odasý bir üyesini belirleyecek. Üniversiteler,
meslek örgütleri, sendikalar, Kamu Hastane Birlik yönetim toplantýsýna davet edilip görüþleri
alýnabilecek, ancak hiçbir þekilde oy haklarý olmayacaktýr. Ayrýca Kamu Hastane Birlikleri yönetiminde
yer almak için doktor veya saðlýkçý olma þartý da aranmayacaktýr.
Saðlýk Bakanlýðý yetkilerinin büyük kýsmý Kamu Hastaneleri Birliklerine devredilecektir. Böylece tek
ele toplanan kamu hastaneleri, özerk yönetimlere kavuþacak diðer anlamda tek baþýna karar veren
birimler olacaklar. Kamu Hastaneleri Birliði yönetim kurulu, hastanenin her türlü malzeme alýnýmýný
yapacaktýr. Asýl önemlisi ise hastanenin taþýnmazlarý üzerindeki yapý ve tesisleri satabilecek veya
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kiraya verebilme yetkisine sahip olacaktýr. Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsýnda yapýlacak yeni
düzenlemelerle bu güne kadar sözü edilen "hastane eczanelerinin" özel iþletmelere devredilebilmesinin
önü açýlabilecektir.
Uygulanan saðlýk politikalarý ile baþta ilaç olmak üzere tüm saðlýk alanlarýna olaðanca hýzýyla
müdahaleler devam etmektedir. Ý.F.K. Kamu kurum ýskontolarý, SUT, eþdeðer bandý gibi ilaç
ekonomisindeki baský bir türlü sona ermemektedir. Global bütçenin gidiþatýna göre bu yýlýn Haziran
ayýnda, yine benzer veya yeni yöntemler ile ilaç pazarýna müdahale olabilecektir.
Tüm bunlarýn yanýnda ilaç firmalarýna bir anlamda sermaye gruplarýna destek vermek amacýyla OTC
ve Ýlaçta Reklam yasalaþtýrýlabilir. Kamu alým tutarýnýn aþaðýya çekilmesi dýþýnda ülkemizin ilaç
konusunda baþka bir politikasý maalesef olmamýþtýr. Kiþi baþýna ilaç tüketiminin artmasý deðil SGK'nýn
ilaç ödeme tutarý dikkate alýnmaktadýr. Hatta Kamunun ödeme listesi dýþýndaki ilaç ürünlerinin
denetimi yapýlmamaktadýr.
ABD'nin saðlýkta vazgeçtiði modele doðru ülkemiz hýzla yol alýrken buna engel olmaya çalýþmak
öncelikle saðlýk meslek birliklerinin görevidir. ABD, Ýngiltere gibi piyasa egemenliðindeki saðlýk
politikalarýnýn vazgeçilmesine raðmen, þimdilerde ülkemize bu anlayýþýn yerleþtirilmeye çalýþmasý
tesadüfi deðildir. Dünyanýn en hýzlý büyüyen ve ilk on ülke yarýþýnda olan ilaç pazarýna sahip
olduðunuzda çatýþmalar kaçýnýlmaz hale gelmektedir.
SUT ve ilacýn ekonomisine baský sürdükçe ilaç pazarý yeni ürünlerle tanýþmaya devam edecektir.
Bu amansýz yarýþta SGK ve ilaç sanayinin kullanacaðý birçok yöntemler mevcuttur. Tüm dünyada
benzer örnekler yaþanmaktadýr. Satýn alýcý ve üretici arasýndaki çatýþmada arada kalanlar açýsýnda
trajik hale gelebilmektedir.
Benzer mücadele özellikle Avrupa ülkelerinde yaþanmaktadýr. Ortaya çýkan tabloda, örgütsel gücü
zayýf olan ülkelerdeki eczacýlar ciddi kayýplara uðramýþtýr. Bizlerin bilimsel kimliði yanýnda yegâne
gücümüz birlikte olabilmemizdir. Bunun dýþýnda elbette bir çok yöntem bulunmaktadýr. Ancak
örgütlülüðümüz en önemli gücümüzdür.
Mesleðimize saldýrýnýn baþarýlý olabilmesi için önce örgütlülüðümüzün zaafa uðratýlmasý gerekir. Yeni
kurallar ve yeni yöntemlerle, baskýlarla sürekli karþýlaþacak olmamýza raðmen, bilinen en eski
yöntemle yani dayanýþma ile bunlara karþý mücadele etmeye devam etmeliyiz.
Ecz. Burhanettin BULUT
Baþkan.
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ESKÝ SGK PROVÝZYON SÝSTEMÝNDE YER ALAN REÇETE DÜZELT-KAYDET
ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA
(2010-03-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleþmesi olup, Kuruma uygulayacaðý ýskonto oraný
deðiþen meslektaþlarýmýzýn, 01.02.2010 tarihinden itibaren karþýlamýþ olduklarý reçeteleri yeni ýskonto
oranlarýyla sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.
Birliðimiz tarafýndan 01.02.2010 tarihinden itibaren sisteme kaydedilen reçetelerin silinip yeniden
girilmesine gerek kalmaksýzýn, yeni ýskonto oranlarýna göre düzeltilebilmesine ve bu düzeltme iþlemi
sonrasýnda reçete arkasý çýktýlarýnýn yenilenmeden Kuruma fatura edilebilmesine olanak tanýnmasý
konusunda Sosyal Güvenlik Kurumundan gerekli düzenlemenin yapýlmasý talep edilmiþti.
Talebimiz doðrultusunda reçete provizyon sistemi ekranýnda, eczanelerin yeni ýskonto oranlarý ile
reçete kaydetmelerine ve kaydettikleri reçeteleri düzeltmelerine imkan saðlayacak düzenleme
yapýlmýþtýr.
Üyelerimiz ve Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan yapýlan bildirimler doðrultusunda Düzelt-Kaydet
iþlemleri sýrasýnda, sistemin, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna devri
gerçekleþen kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduðu kiþilere ait reçetelerde "emekli sicil no
9 haneli olmalýdýr" uyarýsý ve Emekli Sandýðý mensuplarýna ait reçetelerde bir çok reçetenin karne
sayfasýna yazýlmamýþ olmasýna raðmen "karne numarasý" istenmesi konusunda, Sosyal Güvenlik
Kurumu yetkilileri ile yapýlan görüþme sonucunda, sistemsel olarak bu sorunun çözülemediði ifade
edilmiþtir. Ancak, kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin reçetelerinin düzeltilip
kaydedilmesi esnasýnda "emekli sicil no 9 hane olmalýdýr" uyarý mesajýnýn alýnmamasý için ekranýn
sað üst tarafýndaki kurum kodu kýsmýna reçete kurum kodunun girilmesi gerektiði,
Emekli Sandýðý reçetelerinin düzeltilip kaydedilmesi esnasýnda reçete ekrana çaðrýldýðýnda, ekrana
çýkan karne numarasýnýn not alýnarak, iþleme devam edilmesi gerektiði bildirilmiþtir.

YENÝ MEDULLA-REÇETE PROVÝZYON SÝSTEMÝ HAKKINDA ÖNEMLÝ BÝLGÝLENDÝRM
(2010-03-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,

TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Kurum web sitesinde yayýmlanan 25.02.2010 tarihli
duyuru ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren, yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin devreye
alýnacaðý ve mevcut sistemin 28.02.2010 günü saat 24.00 itibariyle sadece yeni reçete giriþine
kapatýlacaðý duyurulmuþtur.
26.02.2010 Cuma günü Kurum yetkilileri ile yapýlan toplantý sonucunda, Yeni MEDULA-Reçete
Provizyon Sistemindeki bilgi eksikliklerinden kaynaklanacak aksaklýklar nedeniyle, sistemin devreye
alýnýþ tarihinin ertelenmesi talep edilmiþtir.
01.03.2010 tarihi itibariyle Birliðimize ulaþan bildirimler doðrultusunda, ilaç temin hizmetinde
sistemden kaynaklý aksaklýklar yaþandýðý görüldüðünden, bugün Kuruma yeniden baþvuru yapýlarak
sistemin devreye alýnýþ tarihinin ertelenmesi talebimiz yinelenmiþtir.Birliðimize yapýlan bildirimlerde;
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saðlýk ocaklarý için eski sistemde kullanýlan genel kodun (örnek: Ankara için 19060001 gibi)
kullanýlmasýna devam edileceði, saðlýk ocaklarýnda yazýlmýþ reçeteler için hekim bilgilerinin de el
ile girilebileceði,
 Eski Provizyon Sisteminin, yeþil kartlý hastalar için reçete giriþine ve 01.03.2010 tarihinden önce
eski sisteme kaydedilmiþ olan tüm reçeteler için düzeltme iþlemlerine açýk olduðu
Bilgisi alýnmýþtýr.
MEDULA  Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun 25.02.2010
tarihinde yayýmlanan duyurusunda yer alan telefon numaralarýna ve e-posta adreslerine yoðun
baþvuru nedeniyle ulaþýmda zorluk yaþanabileceði deðerlendirilerek, bildirimlerin Birliðimiz bünyesinde
tasnif edilerek Kuruma aktarýlabilmesi için,
Meslektaþlarýmýzýn, MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili bildirimde bulunmak istedikleri
konularý baðlý bulunduklarý Bölge Eczacý Odasýna bildirmeleri ya daÊ adresine e-posta göndermeleri
gerekmektedir.
Yapýlan tüm bildirimler, konusuna göre tasnif edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerine
aktarýlmakta ve sistem ile ilgili aksaklýklarýn giderilmesi için bildirimlerimiz doðrultusunda yapýlan
iþlemler takip edilmektedir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ

MEDULA PROVÝZYON SÝSTEMÝNÝN DEVREYE ALINMASININ ERTELENMESÝ ÝÇÝN
SGK'YA BAÞVURUMUZ
(2010-03-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C.SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI GENEL SAÐLIK SÝGORTASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜNE
Ýlgi: 26.02.2010 tarih 37.B.01.05.000894 sayýlý yazýmýz
Baþkanlýðýnýz tarafýndan 25.02.2010 tarihinde web sayfanýzda yayýmlanan duyuru ile 01.03.2010
tarihi itibariyle yeni MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminin devreye alýnacaðý belirtilmiþtir.
Ýlgide kayýtlý yazýmýz ile, MEDULA Reçete Provizyon Sistemindeki eksikliklerin, ilaç temin hizmetinde
neden olacaðý aksaklýklar deðerlendirilerek, sistemin devreye alýnmasýnýn ileriki bir tarihe ertelenmesi
talep edilmiþtir.
Bugün itibariyle devreye alýnan MEDULA Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili olarak, Birliðimize yoðun
biçimde baþvuru ve bildirimde bulunulmaktadýr. Bu bildirimlerde,
1) Bazý saðlýk kurumlarýnda görevli doktorlarýn sistemde kaydýnýn bulunmamasý ve/veya branþ
bilgilerinin sisteme kaydedilmemiþ olmasý nedeniyle bu doktorlar tarafýndan yazýlan reçetelerin
karþýlanmasýnýn mümkün olamadýðý,
2) SUT hükümleri ile ilgili olarak MEDULA Reçete Provizyon Sisteminde yapýlmýþ olan düzenlemelerde,
önceki sistemde kullanýlmakta olan kodlarýn kullanýlamadýðý,
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buna baðlý olarak hastalara ait reçetelerin sisteme giriþinin yapýlamadýðý ve eczanelerde hastalarýn
beklemek zorunda kaldýðý, ilaç temin noktasýnda sýkýntý yaþandýðý ve yoðun biçimde hasta þikayetleri
ile karþýlaþýldýðý
Bildirilmektedir.
Sistem ile ilgili yaþanan sýkýntýlarýn ilaç temin hizmetini aksatacak boyutta olduðu deðerlendirildiðinden,
konunun tarafýnýzca çok ivedi olarak deðerlendirilmesi, MEDULA Reçete Provizyon Sisteminin
devreye alýnmasý ile ilgili olarak, geçiþ sürecinde eski sistemin de yeni reçete giriþi için devrede
tutulmasý; bunun mümkün olmamasý halinde MEDULA Reçete Provizyon Sistemi'nin, sistemde
verilerde ve kodlarda yer alan eksikliklerin tamamlandýðý bir tarihe ertelenmesi konusunda gereðini
bilgilerinize arz ederim.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU'NUN KAREKODLU ÝLAÇLAR HAKKINDA 25.02.2010
TARÝHLÝ DUYURUSU ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK KURUMA YAPTIÐIMIZ BAÞVURU
(2010-03-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Ýlaç Takip Sistemi ve karekodlu ilaçlar ile ilgili olarak, 25.02.2010 tarihinde web Kurumunuz internet
sitesinde yayýmlanan "Karekodlu Ýlaçlarýn Ödenmesine Ýliþkin Duyuru" baþlýklý imzasýz duyuru ile,
karekodlu ilaçlarýn Ýlaç Takip Sistemine yapýlan bildirimler esas alýnarak bedelinin ödenmesinde
Kurumumuzca uygulanacak usul ve esaslarýn 29/01/2010 tarihinde yürürlüðe giren 2010/11 sayýlý
Genelge ile belirlendiði; ilaç firmalarý tarafýndan Yönetmeliðe uygun olarak üretilmiþ karekodlu ilaçlar
üzerine Yönetmeliðe aykýrý bir þekilde þürþarj etiketi uygulanmasý veya fiyat kupürü þeklinde etiket
yapýþtýrýlmasý (hatta bu etiketlerin yapýþtýrýlmak üzere eczanelere daðýtýlmasý) suretiyle Ýlaç Takip
Sistemi üzerinden Kurumumuza fatura edilmesi gereken ilaçlarýn kesilerek bedellerinin ödenecek
hale getirilmeye çalýþýldýðý yönünde bilgilerin Kuruma intikal etmesi nedeniyle de, Genelgenin (2.5)
ve (2.6) numaralý maddelerinde tarif edilen ürünlerin (dýþ ambalajýnda karekod bulunan, fiyat kupürsüz
veya kupürü belirlenen þekilde iptal edilmiþ ilaçlar) yalnýzca ÝTS'den onay alýnarak Kuruma fatura
edilebileceðinin, bu ürünlerin karekodlarý veya barkodlarý kesilerek reçete ekinde gönderilmesi veya
bu ürünler üzerine firmalar tarafýndan sürþarj veya etiketleme yapýlmasý sonrasýnda kesilerek reçeteye
eklenmesi halinde bu ilaçlarýn bedelinin Kurumumuzca ödenmeyeceðinin bir kez daha hatýrlatýlmasý
ihtiyacý doðduðu bildirilmiþtir.
Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak, Kurumunuz ve Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan çeþitli
mevzuatlar yayýmlanmýþ olmakla birlikte, Kurumunuzla sözleþmeli eczanelerin, ilaç temin hizmetinde,
Birliðimiz ve Baþkanlýðýnýz arasýnda imzalanmýþ olan ve yürürlükte bulunan protokol hükümlerine
uygun iþlem yapmalarý gerekmektedir.
Birliðimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasýnda 19.01.2009 tarihinde imzalanmýþ olan "SOSYAL
GÜVENLÝK KURUMU KAPSAMINDAKÝ KÝÞÝLERÝN TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ ÜYESÝ ECZANELERDEN
ÝLAÇ TEMÝNÝNE ÝLÝÞKÝN PROTOKOL"ün, 3.2.5inci maddesinde: "Verilen ilaçlarýn tamamýna ait kupür
ve barkod diyagramlarý reçeteye düþmeyecek þekilde eklenecektir",
3.2.6ncý maddesinde " Fiyat kupürü ve barkodu bulunmayan ilaçlarýn bedeli ödenmez
yer almaktadýr.
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" hükmü

Ayrýca, Protokolün 7.6 ncý maddesinde "Protokol hükümleri ancak taraflarýn mutabakatý ile deðiþtirilebilir"
hükmü yer almaktadýr. Piyasada, Ýlaç Takip Sistemi ile ilgili hazýrlanan mevzuat çerçevesinde, ilaç
firmalarý tarafýndan yapýlmýþ çeþitli formlarda ambalaj düzenlemeleri bulunmaktadýr. Üyelerimiz
tarafýndan bugüne kadar reçete karþýlanmasý sýrasýnda, protokolün "Verilen ilaçlarýn tamamýna ait
kupür ve barkod diyagramlarý reçeteye düþmeyecek þekilde eklenecektir" þeklindeki 3.2.5 maddesine
uygun biçimde iþlem yapýlmýþtýr.
Birliðimiz ile Baþkanlýðýnýz arasýnda imzalanmýþ bulunan protokol hükümleri açýsýndan bir dayanaða
sahip olmayan ve Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan geçtiðimiz dönemde yapýlan çok
sayýda duyuru ve yönlendirmeye de aykýrýlýk teþkil eden 25.02.2010 tarihli açýklama, meslektaþlarýmýz
arasýnda büyük tedirginlik yaratmýþtýr. Bu açýklamanýzda belirtilen þekilde karþýlanmýþ olan ilaç
bedellerinin ödenmemesi, meslektaþlarýmýzý önemli bir ekonomik kayba uðratacaktýr. Diðer yandan,
duyurunuzda yer alan, "bu ilaçlarýn karekodlarý veya barkodlarý kesilerek reçete ekinde gönderilmesi
veya bu ürünler üzerine firmalar tarafýndan sürþarj veya etiketleme yapýlmasý sonrasýnda kesilerek
reçeteye eklenmesi halinde bedelinin ödenmeyecek olmasý" açýklamasýna baðlý olarak, bu ilaçlarýn
eczanelerce karþýlanamamasý, ilaç temin hizmetinde büyük bir aksamayý beraberinde getirecektir.
30.09.2009 tarih ve 27243 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan "Beþeri ve Týbbi Ürünler Ambalaj
ve Etiketleme Yönetmeliði Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik"in Geçici 2 nci Maddesinde
"Karekod, ilaç ambalajlarýnda hem izleme hem de geri ödeme amacýyla kullanýlacaktýr. Karekod
ifadesi bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliðe atfen hazýrlanan diðer mevzuatta yer alan "kupür' ya da
'kupür ve barkod' ifadelerini de karþýlar" hükmü yer almaktadýr.
Ayrýca, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðimize gönderilen 11.02.2010
tarih 011326 sayýlý yazýda da, sadece karekod kesilerek "kuprü ve barkod" yerine geri ödeme
kurumlarý reçetelerine eklenmesi durumunda, bu ilaçlarýn ödenmesi için hiçbir engel bulunmadýðý
bildirilmiþtir
Konunun, yukarýda arz edilen Yönetmelik hükmü, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün görüþleri
ve Birliðimiz ile Baþkanlýðýnýz arasýnda imzalanmýþ olan protokol hükümleri dikkate alýnarak, bir kez
daha deðerlendirilmesi, 25.02.2010 tarihli duyurunuzun dayanaðýnýn ne olduðuna açýklýk getirilmesi
ve protokol hükümlerine uygun biçimde karþýlanmýþ olan tüm reçetelerin reçete bedellerinin ödenmesi
için gereðini bilgilerinize arz ederim.

HASTALAR ÝLACA ULAÞAMIYOR , ECZANELERDE YANGIN VAR!
(2010-03-01)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB tarafýndan "Medula Reçete Provizyon Sistemi" ve Ýlaç Takip Sistemi" hakkýnda yapýlan basýn
açýklamasý aþaðýdaki gibidir;
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Uzun süredir devreye girmesi planlanan, ancak teknik aksaklýklarýnýn olmasý nedeniyle bugüne
kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 3 kez ertelenen MEDULA Reçete Provizyon Sistemi 1
Mart 2010 tarihinde (Bugün) Kurumca devreye alýndý. Böylelikle, hastalarýn reçetelerinin iþlendiði
ve ilaç verme onayýnýn alýndýðý Eczane Provizyon Sistemi devre dýþý býrakýlarak, alt yapý hazýrlýklarý
tamamlanmamýþ, yeni bir provizyon sistemi (MEDULA) devreye sokuldu.
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Henüz hazýr olmayan bu sistemin yürürlüðe koyulmasýnýn hemen ardýndan, bu sabah itibariyle,
eczanelerimize gelen hastalarýmýzýn reçeteleriyle ilgili hiçbir iþlem yapýlamadý. Çünkü, pek çok
doktorun sistemde kayýtlý olmadýðý, kayýtlý olanlarýn branþ bilgilerinin bulunmadýðý, tüm saðlýk
ocaklarýnýn giriþinin tamamlanmamýþ olduðu ve hastalara ait rapor bilgilerinin sistemde bulunamadýðý
görüldü. Bu nedenle 81 ilde görev yapan eczacý meslektaþlarýmýz, hastalarýna sistemdeki eksiklikler
nedeniyle gerekli ilaç hizmetini vermekte sorunlar yaþamakta, hastalarýmýz ise ilaçlarýný zamanýnda
temin edememektedir.
Bu sabah 08:00/10:00 saatleri arasýnda kýsmen de olsa iþleyen yeni sistem, 10:00 itibariyle tamamen
çökmüþtür. Tüm eksikliklilerine raðmen bu sisteme geçilmesinin en önemli sebebi, Kurumun ýsrarý
ve gereksiz yere sürdürdüðü inadýdýr. Aylardýr yaptýðýmýz tüm uyarýlarýmýza ve alýnmasý gereken
tedbirlerle ilgili Kuruma sunduðumuz raporlara raðmen, Ýlaç Takip Sistemi'ne 1 Ocak 2010 tarihinde
geçilmiþtir. Geride býraktýðýmýz 2 aylýk süreçte, fiilen çalýþmayan bir sistemle karþý karþýya býrakýlmýþtýk.
Çünkü, SGK ekranýyla, ÝTS ekraný birbiriyle uyumsuz çalýþmakta, hiçbir veri giriþi saðlýklý yapýlamamakta
idi. Oysa, tüm iþlemlerin, birbiriyle uyumsuz olan iki farklý ekran üzerinden deðil, tek ekran üzerinden
yapýlmasý gerekmektedir. ÝTS'nin ertelenmesi talebimize raðmen, bugün itibariyle de, ÝTS ile uyumlu
olduðu iddia edilen MEDULA Provizyon sistemi uygulamaya konulmuþtur. Zira, hazýrlýksýz baþlatýlan
bir sistem ölü doðmuþtur!
Bizim çok önceden ortaya çýkabilecek sorunlara dikkat çektiðimiz ÝTS uygulamasý, acilen 1 Haziran
2010 tarihine ertelenmeli, ÝTS ve MEDULA Provizyon Sistemi tek ekran üzerinde ortaklaþtýrýlmalýdýr.
Aksi halde, bugün yaþananlar da göstermiþtir ki; bu sistem hem hastalar hem de eczacýlara çile
çektirmeye devam edecektir.
Bugün bu sistemi, bu haliyle baþlatmak, hem hastalarýmýza hem de eczacýlarýmýza yapýlmýþ en büyük
kötülüktür. Bugün bir kez daha gördük ki, alt yapýsý iyi hazýrlanmamýþ bir Provizyon Sisteminin
varlýðýnda ÝTS'nin iþlemesi mümkün deðildir. Bu nedenle, ÝTS uygulamasýnýn 1 Haziran 2010 tarihine
ertelenmesi artýk bir zorunluluktur. Aksi halde, þu anda eczanelerimizde yaþanmakta olan hasta
maðduriyetlerinden, hastalarýmýzýn ilaca ulaþamama sorunlarýndan eczacýlar sorumlu tutulamaz.
Asýl sorumlu, aylardýr yaptýðýmýz uyarýlarýmýzý dikkate almayan, yürümeyeceðini bildikleri bir sistemi
eksiklikleriyle birlikte uygulamaya geçirenlerdir.
Bizler, Türk Eczacýlarý Birliði olarak ÝTS'nin ülke ekonomisine, ilaç sahteciliðine, hasta ve ilaç
güvenliðine önemli katkýlarý olacaðýný her platformda dile getirdik. Bundan sonrasýnda da bu katkýya
ortak olabilmek için taleplerimiz doðrultusunda oluþturulmuþ ÝTS uygulamasýnýn yürütümü noktasýnda
ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz.
Saðlýk alaný "kervan yolda düzelir" anlayýþý ile baðdaþmaz. Ne hastalarýmýzýn ne de meslektaþlarýmýzýn
bu yaklaþýmý hak ettiðini düþünmüyor ve bu anlayýþý reddediyoruz.
Doðru olan, her iki sistemin de ertelenmesi ve konunun taraflarýnýn bir araya gelerek çözümü hep
birlikte aramasýdýr. Ýçinde bulunduðumuz çað, biz yaptýk oldu, herkes buna uymak zorundadýr þeklinde
ilerlemenin mümkün olmadýðý bir çaðdýr. Oysa, bilgiyi paylaþmak ve deneyimlerimizi ortaklaþtýrmak,
sorunlarý ortaya çýkmadan tespit edebilmek ve çözümü üretip baþlangýçlarý sorunsuz yapmak en
doðru yaklaþýmdýr.
Biz bu paylaþým için bir araya gelmek konusunda hiçbir zaman çekinmedik. Konunun diðer taraflarýnýn
da bu paylaþýma açýk olmasý gerektiðini düþünmekteyiz.Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
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KAREKODLU ÝLAÇLARLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ
(2010-03-02)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Ýlaç Takip Sistemi ve karekodlu ilaçlar ile ilgili olarak, 25.02.2010 tarihinde SGK internet sitesinde
yayýmlanan "Karekodlu Ýlaçlarýn Ödenmesine Ýliþkin Duyuru ile SGK'lý hastalara ait verdiðimiz ilaçlarýn
kurum tarafýndan ödenebilirliði ile ilgili ciddi bir belirsizlik oluþmuþtur.
Konu ile ilgili olarak TEB ve SGK yetkilileri arasýnda görüþmeler devam etmekte olup, meslektaþlarýmýzýn
maðduriyet yaþamamasý ve konu ile ilgili daha detaylý duyuru yapýlana kadar SGK faturalarýný
kesmemeleri daha uygun olacaktýr. Konu ile ilgili olarak birkaç gün içerisinde yeni duyuru
yapýlacaktýr.Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur

ÝLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜÐÜNCE YAYIMLANAN 2010/12 SAYILI
GENELGE ÝLE ÝTS UYGULAMASININ ECZANELER AÇISINDAN BAÞLANGIÇ TARÝHÝ
16.05.2010 OLARAK BELÝRLENDÝ
(2010-03-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
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 yayýmlanmýþtýr.
Genelge ile uygulamanýn eczaneler açýsýndan baþlangýç tarihi 16.05.2010'a ertelenmiþtir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün 2010/12
Sayýlý Genelgesine paralel bir duyurunun 03.03.2010 tarihinde yayýmlanacaðý bilgisi alýnmýþtýr.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yapýlacak açýklama ve bundan sonra izlenecek süreç, Birliðimiz
tarafýndan yapýlacak duyurularla Odalarýmýz ve üyelerimiz ile paylaþýlacaktýr.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ

MEDULA-REÇETE PROVÝZYON SÝSTEMÝ UYGULAMALARI HAKKINDA SOSYAL
GÜVENLÝK KURUMU TARAFINDAN ECZANELERÝN GÝRÝÞ YAPABÝLDÝÐÝ ÞÝFRELÝ
EKRANDA YAYIMLANAN GENEL DUYURULAR
(2010-03-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
01.03.2010 tarihinden itibaren devreye alýnan Medula-Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili olarak,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, sözleþmeli eczanelerin giriþ yapabildiði þifreli ekranda sistem
uygulamalarý ile ilgili olarak yayýmlanan genel duyurular tarih sýrasýna göre aþaðýda yer almaktadýr.
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Üyelerimizin bilgisine sunulur.
1)Konu: Deneme Sicilleri Tarih:22.01.2010
Açýklama: 4/a sigortalý (s.s.k.) kapsam türünde, 11111111111=çalýþan , 222222222222=emekli
deneme sicilleri olarak kullanabilirsiniz. iyi çalýþmalar...
2)Konu: 1. Basamak Tesis Kodlarý Tarih: 01.03.2010
Açýklama: 1. basamak tesis kodlarýný aramadan doðrudan þu kodlar ile giriþ yapýnýz, örneðin ankara
ili için; 19060001-saðlýk ocaðý, 11069900: belediye poliklinikleri, 11069901: kurum poliklinikleri,
11069902: huzurevleri, 11069903: iþyeri hekimi, 11069904: aile hekimi diðer iller için sözkonusu
kodlarýn ilk 3 ve 4. hanelerini il trafik kodu ile deðiþtirerek giriniz.
3)Konu: Kaydý Olmayan Doktorlar Tarih: 01.03.2010
Açýklama: 1. basamak saðlýk tesislerinde çalýþan doktorlarýn bilgilerini arama yapmadan uygulama
üzerinden manuel giriniz. tsk hastanelerinde çalýþan doktorlarýn bilgilerini de arama yapmadan
uygulama üzerinden manuel giriniz. saðlýk bakanlýðý 2. ve 3. basamak saðlýk tesisleri, üniversite
hastaneleri ve özel 2. basamak saðlýk tesislerinde çalýþan doktorlarýn mutlaka medula sisteminde
kayýtlý olmasý gerekir aksi takdirde reçete kaydedilemez. bulunamayan doktor kayýtlarýnýn tamamlanmasý
için ilgili saðlýk tesisi ile lütfen irtibata geçiniz.
4) Konu: Yeþil Kart Reçeteleri Tarih: 01.03.2010
Açýklama : yeþil kart reçetelerini eski eczane uygulamasýndan kaydetmeniz gerekmektedir.
5) Konu: Karekodlu Reçete Ýþlemleri Tarih: 02.03.2010
Açýklama : karekodlu ilaç reçete giriþ ekranýnda barkod alanýna okutulduðunda uygulama, karekodlu
reçete kutucuðunu otomatik iþaretlemektedir. karekodlu reçete iþlemleri kullaným kýlavuzunda
detaylýca açýklanmýþtýr, lütfen okuyunuz.
6) Konu:1 mart öncesi düzenlenmiþ raporlarda doktor kontrolü yoktur Tarih: 02.03.2010
Açýklama : 1 mart öncesi düzenlenmiþ raporlarda doktor kontrolü olmayýp, doktorun bilgilerini (doktor
tescil no. alanýný boþ býrakarak, tescil no ya da diploma no hangisi var ise bilgisini diploma no
alanýna giriþ yaparak) manuel girerek raporu kaydediniz. lütfen reçete sahibini yeniden rapor
düzenlettirmesi için yönlendirmeyiniz.
7) Konu: Doktor Kayýtlarý Tarih: 03.03.2010
Açýklama : 1. basamak saðlýk tesislerinde ve tsk 1.-2.-3. basamak saðlýk tesislerinde çalýþan
doktorlarýn bilgilerini tescil no, ad veya soyad ile arama yapmadan mutlaka uygulama üzerinden
diploma no, ad, soyad ve branþ alanlarýna manuel giriniz.
8) Konu: Doktor Kayýtlarý Tarih: 03.03.2010
Açýklama: Saðlýk bakanlýðý 2. ve 3. basamak saðlýk tesisleri, üniversite hastaneleri ve özel 2. basamak
saðlýk tesislerinde çalýþan doktorlarýn mutlaka medula sisteminde kayýtlý olmasý gerekir aksi takdirde
reçete kaydedilemez. öncelikle varsa tescil no ile arama yapýlmasý yoksa tescil no alaný boþ býrakýlarak
doktorun tercihen sadece soyadýndan arama yapýlmasý ve sorgu sonucu gelen kaydýn üzerine
týklanarak seçilmesi gerekmektedir.
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Bulunamayan doktor kayýtlarýnýn tamamlanmasý için ilgili saðlýk tesisi ile lütfen irtibata geçiniz.
9) Konu: Doktor Kayýtlarý Tarih: 03.03.2010
Açýklama: Kurumumuz, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/genel/tumduyurular web adresinden tüm
saðlýk tesislerine doktor kayýtlarýnýn tamamlanmasý için 04/02/2010 tarihinde bir duyuru yayýmlamýþ
olup, duyurusunu 26/02/2010 tarihinde de yinelemiþtir.

YURTDIÞI REÇETELERÝ HAKKINDA
(2010-03-03)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
SGK Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi'nden Odamýza gönderilen
yazýda;
"Aralýk 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.
Not: Ekli listede kesinti gerekçeleri ve kesinti tutarlarý belirtilmektedir.
YURTDIÞI REÇETELERÝ KESÝNTÝ LÝSTESÝ VE KONU ÝLE ÝLGÝLÝ SGK YAZISI WEB SÝTEMÝZDEDÝR.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI'NA MEDULA ECZANE PROVÝZYON
SÝSTEMÝ'NÝN ERTELENMESÝ TALEBÝMÝZÝ YÝNELÝYORUZ
(2010-03-04)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
T.C.SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI GENEL SAÐLIK SÝGORTASI GENEL
MÜDÜRLÜÐÜANKARA
Ýlgi: a) 26.01.2010 tarih 37.B.01.05.00894 sayýlý yazýmýz
b) 01.03.2010 tarih, 37.B.01.05.00897 sayýlý yazýmýz
MEDULA Eczane Provizyon Sistemi'nin 01.03.2010 tarihinde devreye alýnmasýnýn yaratacaðý sorunlar
ve sýkýntýlar konusunda ilgi (a) yazýmýz ile baþvuruda bulunulmuþ; ilgi (b) yazýmýz ile de, sisteminin
devreye alýnmasý sonucunda ilaç temin hizmetinde yaþanan sorun ve sýkýntýlar aktarýlarak sistemin
ertelenmesi talebimiz yinelenmiþtir.
MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ile ilgili olarak, ilgi yazýlarýmýzla dikkatinize ve deðerlendirmelerinize
sunduðumuz sorunlar aynen devam etmekte olup, her geçen gün sistemin yeni eksiklikleri ortaya
çýkmaktadýr. Sistemin devreye girdiði 01.03.2010 tarihinden bu yana Birliðimize sistemle ilgili olarak
aktarýlan sorun ve sýkýntýlarý içeren 500e yakýn e-posta, Kurumunuzun ilgili birimlerine aktarýlmýþtýr.
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Bu sorunlarýn bir kýsmý sistemin genel iþleyiþi ile bir kýsmý ise ilaç bilgilerinin doðru olarak
aktarýlamamasý ve hekim bilgilerinin sistemde yer almamasý yâda eksik olarak yer almasýndan
kaynaklanmaktadýr. Her bir sorun, ilaca ulaþýmý güçleþtirmekte, ülke genelinde, 81 ilden 24.000
eczanemiz ile hastalarýn ve hasta yakýnlarýnýn Birliðimize ulaþtýrdýðý þikâyetlerin sayýsý gün geçtikçe
artmaktadýr.
MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ile ilgili bildirimlerimizin çok ivedi olarak dikkate alýnmasý ve
sistemin, bünyesindeki eksikliklerin giderilerek doðru ve kesintisiz bir þekilde hizmet verecek hale
getirilmesi konusunda gerekli çalýþmalarýn tamamlanmasý için sistemin ileri bir tarihe ertelenmesi
konusunda gereðini bilgilerinize arz ederim.

SGK DÝYALÝZ-MOR VE TURUNCU REÇETELERÝNÝN KARÞILANMASI HAKKINDA
(2010-03-04)
Deðerli Meslektaþlar,
Bilindiði üzere 20.11.2009 tarihinde yaptýðýmýz duyuru ile hukuki süreç devam ettiðinden dolayý
Maliye Bakanlýðý'na baðlý Konsolide Bütçeye baðlý Kurumlarýn ve Yeþil Kart hastalarýna ait EritropoietinDarbepoetin ve Diyaliz Solüsyonlarý reçeteleri ile Mor ve Turuncu Reçeteye tabi ilaçlarýnýn (2009
protokolünün 3.7 maddesinde belirtilen ilaçlar) daðýtýmýna son verilmiþti. Ancak 15.01.2010 tarihi
itibariyle Maliye Bakanlýðý'na baðlý Konsolide Bütçeli tüm Kurumlar (Türk Silahlý Kuvvetleri ve
Jandarma hariç) , Belediyeler, KÝT'ler SGK kapsamýna girdiðinden dolayý; 15 Ocak 2010 tarihinden
itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamýnda (15 Ocak'tan önce Maliye Bakanlýðý'na baðlý Konsolide
Bütçeli tüm Kurumlar, Belediyeler, KÝT'ler de dahil olmak üzere) karþýlanan diyaliz solüsyonlarý,
eritropoetin-darbepoetin preparatlar ile turuncu ve mor reçeteli ilaçlar limitli tur sistemine dâhil
olmuþtur. Bu nedenle 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren SGK Kapsamýna giren bu reçetelerin eczaneler
tarafýndan limit dâhilinde karþýlanmasý, eczanenin limiti dolu ise hastanýn Eczacý Odasý'na yönlendirilmesi
gerekmektedir.
Odamýz web sayfasýndaki diyaliz ve kan ürünü sýralý eczane listesi incelendiðinde, sistemdeki
eczanelerden büyük kýsmýnýn henüz bir adet diyaliz/kan ürünü reçetesi karþýlayamadýðý; buna mukabil
bazý meslektaþlarýmýzýn da limit aþýmý yaptýðý gözlenmektedir. Turun daha hýzlý ve saðlýklý yürümesi
için meslektaþlarýmýzýn limit aþmamaya dikkat etmesi gerekmektedir.
Bir önemli konuda; limitli tur sistemine dâhil olup da, hastanýn acil ihtiyacý olan özellikle kan ürünü
ve faktör reçetelerini karþýlamaktan çekinen meslektaþlarýmýzla ilgili olarak da yoðun þikâyet
gelmektedir. Saðlýk Uygulama Tebliði hükümlerine uygun reçetelerin karþýlanmamasý, reçete/kurum
ayrýmý yapýlmasý Protokol'e göre fesih cezasý ile cezalandýrýlmaktadýr. Bu yüzden bu tip reçeteleri
karþýlamak istemeyen ya da karþýlayamayan meslektaþlarýmýzýn limitli tur sýrasýndan çýkmalarý
gerekmektedir.
Limitli tur sistemine tabi olan reçeteleri karþýlayan eczaneler tarafýndan TEB Reçete Provizyon
Sistemine reçetelerin günlük girilmesi, eczane limitlerinin Eczacý Odamýz tarafýndan günlük iþlenmesi
web sayfamýzda þeffaf ve herkes tarafýndan görülebilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. 15.01.2010
tarihinden itibaren Konsolide bütçeli Mor ve Turuncu, Diyaliz Solüsyonlarý ve Eritropoietin-Darbepoietin
reçetelerinin giriþlerinin TEB Provizyon Sistemine SGK olarak yapýlmasý gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýzýn üst limitli tur sistemi hususunda daha dikkatli davranmasý, limiti dolan
meslektaþlarýmýzýn tur bitmeden kesinlikle reçete karþýlamamasý, turun en kýsa zamanda dönebilmesi
açýsýndan önemlidir. Limiti dolan eczanelerde hastalarýn ilaca daha kolay eriþimi ve sýkýntý yaþanmamasý
için hastalarýn Eczacý Odasý'na yönlendirilmesi önemle duyurulur.
ÝRTÝBAT: ÇÝLEM ÖZÇELÝK 458 10 50 Dahili (135)
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BASIN AÇIKLAMASI
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan basýn açýklamasý aþaðýdadýr;

(2010-03-04)

ÝLAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ ERTELENDÝ, MEDULA DA ERTELENSÝN
Deðerli Basýn Mensuplarý,
01.03.2010 tarihinde yaptýðýmýz açýklama ile, uzun süredir devreye girmesi planlanan, ancak teknik
aksaklýklarýnýn olmasý nedeniyle bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan 3 kez ertelenen
MEDULA Reçete Onay Sistemi'nin 1 Mart 2010 tarihinde devreye alýnmasýyla yaþanan sorunlarý
sizlerle paylaþtýk.
Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarýnýn TEK EKRAN üzerinden sürdürülebilmesi için, MEDULA Onay
Sisteminin devreye alýnmasýnda acele edilmiþ, sistemdeki eksiklikler giderilmeden, teknik yeterlilik
saðlanmadan sistem devreye alýnmýþtýr. Bu nedenle, reçete karþýlamada büyük bir aksama yaþanmýþtýr.
Oysa MEDULA sisteminin devreye girmesi öncesinde, yaþanabilecek aksaklýklar tespit edilerek
Kurum'a bildirilmiþ, uygulamanýn ertelenmesi talep edilmiþti. Ancak Kurum sistemin ülke genelinde
hizmet vermek için yeterli kapasiteye ve donanýma sahip olduðu bilgisini vererek sistemi hizmete
açmýþtýr.
Pazartesi günü yaptýðýmýz açýklamada, meslektaþlarýmýzýn ilaç temin hizmetini eksiksiz biçimde
verebilmesi için Ýlaç Takip Sistemi'nin; hastalarýmýzýn tedavi hizmetini sorunsuz biçimde alabilmesi
için de MEDULA Sisteminin ertelenmesini talep ettik. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel
Müdürlüðü 02.03.2010 tarihinde bir genelge yayýmlayarak, Ýlaç Takip Sistemi uygulamalarýný
16.05.2010 tarihine ertelemiþtir. Ancak, bazý basýn ve yayýn organlarýnda MEDULA Sisteminin de
ertelendiði ifade edilmektedir. Bu bilgi doðru deðildir. MEDULA Reçete Onay Sisteminde herhangi
bir erteleme yapýlmamýþtýr ve hastanýn ilaca ulaþýmý bu sistem nedeniyle gün geçtikçe artan boyutta
güçleþmektedir.
Hasta yoðunluðunun yüksek olduðu gündüz saatlerinde sistem hiç çalýþmamakta, yoðunluðun
azaldýðý akþam saatlerinde ise yavaþ çalýþmaktadýr. Sisteme, üniversite ve devlet hastanelerinde
görev yapan hekimlere ait bilgilerin giriþi tamamlanmadýðýndan, doktorlarýn yazdýðý reçeteler sistem
tarafýndan onaylanmamakta; hasta, hastane ile eczane arasýnda mekik dokumak zorunda kalmaktadýr.
01.03.2010 tarihinden önce düzenlenmiþ raporlar MEDULA Sistemine aktarýlmadýðýndan, eczacýlar
bu raporlarý sisteme yeniden kaydetmek zorunda býrakýlmakta; gerek sistemin yavaþ iþlem yapmasý,
gerekse bu raporlarýn sisteme yeniden kaydýnda bazý sorunlar yaþanmasý nedeniyle, eczanelerde
uzun hasta kuyruklarý, mutsuz hasta topluluklarý oluþmaktadýr. Eczacýlar ilaç temin hizmeti verememekte,
hasta ilaç temin hizmeti alamamaktadýr.
Diðer yandan, hastanelerin acil servislerinde yazýlan reçeteler, MEDULA Sisteminde 1 günlük doz
için onay vermekte; bu nedenle hastalarýn tedavisi aksamaktadýr. Saðlýk Uygulama Tebliðinde bu
tür bir düzenleme olmadýðý halde yapýlan bu uygulama ile, yine hastalar maðdur edilmektedir.
Bir kez daha görülen odur ki, "baþlayalým, gerisi gelir," yaklaþýmý, hizmet kalitesini düþürmekten,
hizmeti aksatmaktan, hastalarý ve saðlýk alanýnda çalýþan kiþileri maðdur etmekten baþka bir sonuç
doðurmamaktadýr.
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Saðlýk sorunlarýna deneme-yanýlma yöntemi ile çözüm üretilemez. Ýlaç ihtiyaç olduðu anda alýnmasý
gereken bir üründür. Hastalara "bugün sistem çalýþmýyor, yarýn gel" diyemezsiniz. Ancak ne yazýk
ki 1 Mart'tan beri eczanelerimizde yaþanan durum budur.
Sistemdeki eksiliklerin giderilmesi, sistemin doðru ve kesintisiz hizmet vermesini saðlamak için
yapýlacak her türlü çalýþmaya Türk Eczacýlarý Birliði olarak katký vermeye hazýrýz. Bizler Ýlaç Takip
Sistemi gibi MEDULA Reçete Onay Sisteminin de veri eksikliklerinin tamamlandýðý, Saðlýk Uygulama
Tebliðine uygun hale getirildiði ve ülke genelinde hýzlý ve kesintisiz hizmet vermek için yeterli altyapýsý
saðlanana kadar ertelenmesini talep ediyoruz.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ

MEDULA ECZANE PROVÝZYON SÝSTEMÝNE REÇETE GÝRÝÞÝNDE KARÞILAÞILAN
SORUNLAR HAKKINDA SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU TARAFINDAN VERÝLEN
BÝLGÝLER
(2010-03-05)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
27.02.2010 tarihli duyurumuz ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren devreye alýnacak olan MEDULAReçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak, meslektaþlarýmýzýn Kuruma bildirimde bulunmak istedikleri
konularý medulayardim@gmail.com adresine gönderebilecekleri bildirilmiþtir.
01.03.2010 tarihinden itibaren MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak
medulayardim@gmail.com adresine ulaþan e-postalar ve sözlü bildirimler konularýna göre ayrýlmýþ
ve Kurum yetkililerine iletilmiþtir.
MEDULA - Reçete Provizyon Sistemi uygulamalarý ile ilgili olarak Birliðimizce yaplan bildirimlere
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafýndan verilen cevaplar,
o Sistemle ilgili sorular ve açýklamalar
o Ýlaçlarla ilgili sorular ve açýklamalar
Baþlýklarý altýnda toplanmýþ olup duyurumuz ekinde tüm meslektaþlarýmýzýn bilgisine sunulmaktadýr.
Yapýlan bildirimler hakkýnda, Kurumdan alýnan cevaplarýn duyurulmasýna devam edilecektir.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ (SÝSTEMLE ÝLGÝLÝ - ÝLAÇLA ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR WEB SÝTEMÝZDEDÝR.)

HAFTALIK NÖBET ÇÝZELGESÝ HAKKINDA
(2010-03-04)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
05.03.2010 Cuma günü (Yarýn) nöbetçi olan BALER ECZANESÝ nakil olduðundan dolayý Haftalýk
Nöbet Çizelgesinden çýkarmanýzý önemle rica ederiz.
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SGK ÞUBAT 2010 FATURALARI-ÝTS VE MEDULA REÇETE PROVÝZYON SÝSTEMÝ
HAKKINDA
(2010-03-05)
Deðerli Meslektaþlar,
1 Mart 2010 tarihi itibariyle SGK Medula Reçete Provizyon Sisteminin baþlamýþtýr. Sistemin yeni,
yetersiz ve ani devreye alýnmasýndan kaynaklý provizyon iþlemlerinde sýkýntýlar yaþanmaktadýr.
Sistem ve ilaçla ilgili sorunlarda TEB tarafýndan oluþturulan medulayardim@gmail.com mail adresine
gönderilen sorunlar SGK yetkilileri tarafýndan yanýtlanmaktadýr. Ekte bu soru ve cevaplarý bulabilirsiniz.
Sistemde yaþanan sorunlarla ilgili olarak Odamýzýn yonetim@adanaeo.org.tr ve TEB'in
medulayardim@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.
02.03.2010 tarihinde yapmýþ olduðumuz duyuruda (http://www.adanaeo.org.tr/haber.php?no=2919)
Þubat 2010 SGK reçetelerinin faturalandýrýlmamasý belirtilmiþti. Saðlýk Bakanlýðý ÝEGM tarafýndan
03.03.2010 tarihinde yayýmlanan genelge ile ÝTS sistemine geçiþ 16 Mayýs 2010 tarihine
ertelendiðinden dolayý meslektaþlarýmýzýn SGK Þubat 2010 reçetelerini faturalandýrmalarýnda bir
sorun kalmamýþtýr.
Bu genelge ile;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 tek baþýna yeterli olmayýp,
mümkünse ilacýn ismi belli olacak þekilde kutunun bir bölümünün reçeteye eklenmesi gerekmektedir.
Kupürlü üretilmiþ ürünlerin kupür ve barkodlarý, varsa karekodlarý ile birlikte kesilecek ve reçetelere
eklenecektir.
Mart ayý SGK reçetelerinde karþýlanan ilaçlarda karekod, barkod, fiyat küpürünün birlikte kesilmesi
yeterli olacaktýr. Fiyat küpürüdür ibaresi olmayan ya da firma sürþarj etiketi olan ve ilaç adý belli
olmayan ilaçlarda, mümkünse ilacýn ismi belli olacak þekilde kutunun, barkodunun varsa karekodunun
reçeteye eklenmesi daha saðlýklý olacaktýr.
01.03.2010 tarihinden itibaren SGK Medula Reçete Provizyon Sistemi üzerinden reçete giriþi
yapýlmaktadýr. Ancak eski SGK Provizyon Sisteminden kuruma fatura edilen ve örneklenen reçetelerdeki
kesintilerle ilgili olarak kesinti mesajlarý MEDULA Reçete Provizyon sistemine deðil, eski SGK Reçete
Provizyon Sistemine gelmektedir. Bu nedenle eski SGK Reçete Provizyon Sistemine de giriþ yapýlarak
mesajlarýn kontrol edilmesi unutulmamalýdýr.
Medula Reçete Provizyon sisteminde özel hastanelere ait doktor bilgilerinde yaþanacak sorunlarda
SGK Adana Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýzýn SGK Medula Reçete Provizyon Sisteminin giriþ ekranýnda yer alan duyurularý
takip etmesi aksaklýk yaþanmamasý anlamýnda faydalý olacaktýr.
Medula Provizyon Sisteminde mesaj olarak "....... hastanesinde yatmaktadýr" þeklinde ibare çýkýyor
ise, hasta adý geçen hastaneye yönlendirilerek taburcu iþleminin hastanece yapýlmasý gerekmektedir.
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FÝYATI DEÐÝÞECEK ÝLAÇLAR
(2010-03-08)
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün web sayfasýnda 05.03.2010 tarihinde
yayýmlanan ve 09.03.2010 ve 15.03.2010 tarihinde yürürlüðe girecek olan fiyatý deðiþecek ilaçlarýn
listesi, deðiþecekleri tarih, yeni eklenen ilaçlar ve fiyatlarý ekteki dosyada ayrýntýlý olarak yer
almaktadýr.
Bu listelere göre fiyatý deðiþecek ilaçlarýn dikkatle takip edilmesi ve ilaç alýmlarýnda yayýnlanan
listenin göz önünde bulundurulmasý önemle hatýrlatýlýr.
FÝYAT LÝSTESÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR.

YEÞÝL KART VE TSK ÞUBAT 2010 REÇETELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝ VE KURUMLARA
TESLÝMÝ HAKKINDA
(2010-03-08)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
Bilindiði gibi, Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan 19.02.2010
tarihinde web sitesinden (www.bumko.gov.tr) "Eczane Sözleþmelerinin Yenilenmesi Hakkýnda
Duyuru' yayýmlanmýþtý.
Ancak Birliðimiz tarafýndan Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'ne gönderilen
01.03.2010 tarih ve 000909 sayýlý yazý ile,
2010 yýlý sözleþmelerinin yenilenmesi esnasýnda kamuya yapacaðý iskonto oraný deðiþen eczanelerce
Þubat ayý reçetelerinin Provizyon Sisteminden silinmeden düzeltilmesi ve reçete arkasý çýktýlarýnýn
yenilenmeksizin Kuruma fatura edilmesi uygulamasýnýn Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan kabul
edildiði belirtilmiþti. Yine ayný yazýmýzda; Genel Saðlýk Sigortasýna devredilmeyen 211 sayýlý TSK
Ýç Hizmet Kanunu kapsamýndaki personel ile 3816 sayýlý Kanun kapsamýnda yeþil kart verilmek
suretiyle tedavileri saðlanan hak sahiplerinin Þubat ayý reçeteleri için de ayný uygulamanýn kabul
edilmesi talep edilmiþti.
Bu talebimiz üzerine, Genel Müdürlük tarafýndan Birliðimize gönderilen 08.03.2010 tarih ve 2931
sayýlý yazý ile,
Iskonto oraný deðiþen eczaneler tarafýndan eski ýskonto oranlarý üzerinden provizyon alýnan reçetelere
iliþkin olarak yeni ýskonto oranlarýna göre düzenlenecek fatura ve fatura ekleri için SGK Baþkanlýðý'nca
provizyon sisteminde yapýlan düzenleme çerçevesinde; reçetelerin sistemden silinmeden ve yeni
ýskonto oranlarýna göre gerekli düzeltmeler yapýlarak reçete arkasý çýktýlarý yenilenmeksizin fatura
düzenlenmesinin Bakanlýklarýnca da uygun görüldüðü bildirilmiþtir.
Düzeltme iþlemi yapýldýktan sonra toplu döküm (icmal) listesinin son halinin yazdýrýlarak faturaya
eklenmesi gerekmektedir.
MALÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ YAZI WEB SÝTEMÝZDEDÝR.
16

2010 YILI MALÝYE VE YEÞÝL KART SÖZLEÞMELERÝ ODAMIZA GELMÝÞTÝR.
(2010-03-10)
Deðerli Meslektaþlar,
Maliye Bakanlýðý ile TEB arasýnda imzalanan 2010 Yýlý Maliye Sözleþmeleri Odamýza gelmiþtir.
Sözleþmelerin TEB tarafýndan belirlenen fiyatý 100 TL'dir.
Sözleþme yenileme için;
- Bölge Eczacý Odasýndan onaylý sözleþme metni
- Mükellefin baðlý olduðu vergi dairesinden onaylý form * (Teblið eki EK-3/B )
* Sözleþme yenilenmesi sýrasýnda 2009 yýlý satýþ hâsýlatýný gösterir teblið eki EK-3/B formunun vergi
dairesinden onaysýz eczane tarafýndan doðru olarak doldurulup imza ve kaþelenip sözleþmeye
eklenmesi yeterli olacaktýr
( Eczanelerin 2009 yýlý satýþ hasýlatlarýný gösterir vergi dairesinden onaylý teblið eki (EK-3/B) formunu
da 09/04/2010 tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir).
-Ruhsat fotokopisi (Deðiþiklik olmasý halinde)
- Eczacý odasýndan alýnan yeni tarihli "Sözleþmeye Engel Yoktur" belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
Meslektaþlarýmýzýn 2010 yýlý için sözleþme yapacaklarý Maliye Bakanlýðý Kurumlarý ve izleyecekleri
yöntem aþaðýdaki gibidir;
·

Yeþil Kart

·

KKK 6.Kolordu Komutanlýðý

·

Jandarma Bölge Komutanlýðý

Sözleþmenin kuruma son teslim tarihi 19.03.2010 Pazartesi mesai bitimine kadardýr. Ancak
sözleþmeler Adana Eczacý Odasý tarafýndan teslim edileceðinden dolayý, 16 Mart Salý günü mesai
bitimine kadar ekleri ile birlikte sözleþme metinlerinin Odamýza teslim edilmesi gerekmektedir.
16.03.2010 tarihinden sonra ise meslektaþlarýmýzýn sözleþme ve eki belgeleri son teslim günü olan
19.03.2010 mesai bitimine kadar ilgili kurumlara kendileri teslim etmeleri gerekmektedir.
Sözleþme yenilemek isteyen meslektaþlarýmýzýn eczane kaþeleri ile birlikte odamýza baþvurmalarý
gerekmektedir.
·

Milli Eðitim Müdürlüðü Yatýlý Okullar

·

Çukurova Üniversitesi Mediko-Sosyal (Öðrenci)

Bu iki kurumla sözleþme yenilemek için yukarda belirttiðimiz evraklar gerekli olup, meslektaþlarýmýzýn
sözleþmelerini ilgili birimlere 19.03.2010 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir
Ayrýca; yukarýda bahsi geçen kurumlarla ilk defa sözleþme yapacak meslektaþlarýmýzýn, fatura
bedelinin yatacaðý bankaya ait IBAN numaralarýný da belirtmeleri gerekmektedir.
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MEDULA ECZANE PROVÝZYON SÝSTEMÝNDE KAYDI BULUNMAYAN 2.VE
3.BASAMAK SAÐLIK KURULUÞLARINDA GÖREVLÝ HEKÝMLERÝN SÝSTEME
MANUEL YOLLA GÝRÝLEBÝLMESÝ HAKKINDA DUYURU EK YAPILDI
(2010-03-10)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde, saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda faaliyet gösteren doktorlarýn
tamamýnýn kayýtlý olmamasý nedeniyle reçete giriþinde yaþanan sýkýntýlar Birliðimiz tarafýndan Kurum
yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde aktarýlmýþ ve sistemde kaydý olmayan hekimler için manuel yolla
da giriþ yapýlmasýnýn saðlanmasý talep edilmiþtir.
MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde bugün yayýmlanan duyuru ile 2.ve 3.Basamak saðlýk
kuruluþlarýnda çalýþan ve sistemde kaydý olmayan doktorlar için;
1-REÇETE GÝRÝÞ EKRANINDA TESCÝL NO BÝLGÝSÝNÝ GÝRÝP ARA BUTONUNA TIKLAYINIZ.
2-TESCÝL NO BÝLGÝSÝ ÝLE BULAMIYOR ÝSENÝZ, TESCÝL NO BÝLGÝSÝNÝ GÝRMEDEN ARA BUTONUNA
TIKLAYINIZ, GELEN EKRAN ÜZERÝNDEN DOKTORUN ADI VEYA SOYADI (TERCÝHEN SADECE SOYADI)
ÝLE SORGULAYINIZ.
3-SORGU SONUCU HÝÇBÝR KAYIT DÖNMEZ ÝSE EKRANDA AKTÝF HALE GELEN DOKTOR BULUNAMADI
KUTUCUÐUNU ÝÞARETLEYÝP, DOKTOR ÝÇÝN AYRILMIÞ DÝPLOMA NO, ADI, SOYADI VE BRANÞ
ALANLARINA REÇETEDE YAZILI DÝPLOMA NO YADA TESCÝL NO, ADI, SOYADI VE BRANÞ BÝLGÝLERÝNÝ
MANUEL GÝRÝNÝZ.
Duyurusu yayýmlanmýþtýr.
2. ve 3.Basamak saðlýk kuruluþlarýnda görevli doktorlar tarafýndan düzenlenen reçetelerin sisteme
giriþinde, yukarýda belirtilen doðrultuda iþlem yapýlmasý için tüm üyelerimizin bilgisine sunarýz.
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
MEDULA Provizyon Sisteminde yapýlan duyuru, özel saðlýk kuruluþlarýný kapsamamaktadýr. Bu
nedenle, özel saðlýk kuruluþlarýnda görevli hekimlerin sistemde bulunamamasý halinde hiçbir þekilde
manuel yolla giriþ yapýlmamasý; konunun saðlýk kuruluþuna iletilerek hekime ait veri giriþinin
yapýlmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Özel saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan hekimlere ait manuel
veri giriþi SGK tarafýndan kabul edilmeyecektir. Bu durumda olan reçeteler var ise, sistemden
silinmesi ve özel saðlýk kuruluþu tarafýndan hekim kaydýnýn yapýlmasý sonrasýnda yeniden reçete
giriþi yapýlmasý gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐININ ÝLAÇ BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ
KONULU 2010/38 SAYILI GENELGESÝ
(2010-03-10)
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,
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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."
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün 2010/12
Sayýlý Genelgesine paralel olarak, 09.03.2010 tarih 2010/38 Sayýlý "Ýlaç bedellerinin ödenmesi"
konulu Genelge, bugün (10.03.2010) Kurumun internet sayfasýnda yayýmlanmýþtýr.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yayýmlanan 2010/38 Sayýlý Genelge ile, Kurum tarafýndan
yayýmlanan 2010/11 sayýlý Genelge ve 25/02/2010 tarihli "Karekodlu Ýlaçlarýn Ödenmesine Ýliþkin
Duyuru" baþlýklý duyuru ile yapýlan düzenlemelerde deðiþiklik yapýlmasý ihtiyacý doðduðu belirtilerek;
Karekodsuz ürünlerin eski þekliyle dýþ ambalajýnda bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek
reçeteye eklenmesi suretiyle 01/06/2010 tarihine kadar ödeneceði bildirilmiþtir.
Ýlaç ambalajlarýna karekod konulmasý sürecinde dýþ ambalajýnda;
a) Karekod, barkod ve fiyat kupürü (üzerinde iptal edildiðine dair ibare bulunan veya bulunmayan),
b) Karekod ve barkod,
c) Yalnýzca karekod,
gibi muhtelif þekillerde üretilmiþ ürünlerin karekod, barkod, fiyat kupürü ve benzeri kýsýmlarýnýn
tamamýnýn kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle Kuruma gönderilmesi halinde 15/05/2010 tarihi
dahil olmak üzere bedelleri ödenecektir.
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Bu ürünler 16/05/2010 tarihi itibariyle yalnýzca Ýlaç Takip Sistemi üzerinden onay alýnarak Kuruma
fatura edilecektir. Ýlaç Takip Sisteminden onay alýnarak Kuruma fatura edilen ürünlerin herhangi bir
bölümünün reçeteye eklenmesi gerekmemektedir.
01.06.2010 tarihi itibariyle tüm ürünler sadece ÝTS üzerinden onay alýnarak Kuruma fatura edilecektir.
Buna göre, 2010/38 Sayýlý Genelgenin yürürlüðe girdiði 09.03.2010 tarihinden önce Kurumca
yayýnlanan 2010/11 sayýlý Genelgenin (2.5) ve (2.6) numaralý maddelerinde tanýmlanan ürünler için
anýlan Genelge doðrultusunda Ýlaç Takip Sisteminden onay almýþ eczaneler tarafýndan bu onaya
istinaden ürünlerin hiçbir bölümü reçeteye eklenmeden Kuruma faturalandýrýlabileceði;
Bu ürünlerin Ýlaç Takip Sisteminden onay alýnmaksýzýn hastalara verilmiþ olmasý durumunda ise dýþ
ambalajlarýnda bulunan karekod, barkod (varsa), fiyat kupürü(varsa) ve benzeri kýsýmlarýnýn tamamýnýn
kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle Kuruma faturalandýrýlacaðý bildirilmektedir.
Fiyat kupürünün bulunmadýðý durumlarda, Kurum taþra teþkilatýnca yapýlan kontrollerde kolaylýk
saðlanmasý amacýyla ilaç ambalajý üzerinde yer alan ilacýn adýnýn yazýlý olduðu bir kýsmýnýn da
reçeteye eklenmesi gerekmektedir.
Bu Genelgenin 09/03/2010 tarihinde yürürlüðe girmesiyle 20/01/2010 tarihli ve 2010/11 sayýlý
Genelge ile 25/02/2010 tarihinde Kurum internet sayfasýnda yayýmlanan "Karekodlu Ýlaçlarýn
Ödenmesine Ýliþkin Duyuru" yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
SGK 2010/38 SAYILI GENELGE WEB SAYFAMIZDADIR.

KAMU PERSONELLERÝNÝN SGK'YA DEVÝR ÖNCESÝ ÝLAÇ BEDELLERÝNÝN 31.03.2010
TA R Ý H Ý N E KA DA R B Ü T Ç E L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý H A K K I N DA D U Y U R U
(2010-03-17)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
15.01.2010 tarihinde gerçekleþen, kamu personelinin saðlýk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na
devri sonrasýnda, 14.01.2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar eczaneler tarafýndan karþýlanmýþ olup
halen ilgili harcama birimlerine fatura edilmemiþ reçetelerin mevcut olduðu bilgisi alýnmýþtýr.
Konu hakkýnda Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 05.03.2010
tarih ve B.07.0.MGM.0.20-320-7/3022 sayýlý yazýda, Genel Müdürlükleri tarafýndan yayýmlanan
12.02.2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20-320-7/1844 sayýlý yazý ile tedavi faturalarýnýn ödenebilmesi
için ivedilikle bütçeleþtirilmiþ borçlar hesabýna aktarýlmalarýnýn gerekliliðinin duyurulduðu belirtilerek,
Ödeme yapabilmek üzere gerekli ödenek tahsisinin yapýlabilmesi amacýyla, bu iþlemlerin 31.03.2010
tarihinde sonuçlandýrýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý, bu çerçevede, 14.01.2010 tarihine kadar verilmiþ
olan saðlýk hizmetlerine iliþkin ilaç faturalarýnýn eczanelerce ilgili harcama birimlerine verilmesi ve
muhasebe birimlerinin de harcama birimleri ile koordinasyon içerisinde 31.03.2010 itibariyle bütün
hesap kayýt iþlemlerini tamamlamalarý konusunda ilgililerin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem
arz ettiði bildirilmiþtir.
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Bu itibarla, eczanelerce 14.01.2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar karþýlanmýþ olan kamu personeli
reçetelerine ait faturalarýn hesap kayýt iþlemleri 31.03.2010 tarihine kadar tamamlandýðý taktirde
Maliye Bakanlýðý tarafýndan, gerekli miktarda ödenek çýkarýlacaktýr.
Ödemeler konusunda herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için ivedilikle üyelerinize gerekli
duyurunun yapýlarak, bu durumda olan reçetelerini çok hýzlý þekilde ilgili Kurumlara teslim etmelerinin
saðlanmasý, ayrýca Odanýz tarafýndan da bu reçetelere ait faturalarýn ilgili harcama birimlerince
31.03.2010 tarihine kadar tamamlanmasý gereken hesap kayýt iþlemlerinin takibinin yapýlmasý
hususunda gereðini rica ederim.

ÞUBAT AYINA AÝT REÇETELERÝN SGK ÝL MÜDÜRLÜKLERÝNE TESLÝM SÜRESÝ
18 MART 2010 PERÞEMBE GÜNÜ MESAÝ SAATÝ BÝTÝMÝNE KADAR UZATILDI
(2010-03-16)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
Medula Eczane Provizyon Sisteminin 01.03.2010 tarihinde devreye alýnmasý sonrasýnda, sistemden
kaynaklý aksaklýklar ve bu süreçte eczanelerde yaþanan yoðunluk nedeniyle, Bölge Eczacý Odalarý
tarafýndan Birliðimize yapýlan baþvurular doðrultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý'na
gönderilen 05.03.2010 tarih 00987 sayýlý yazýmýz ile, 2010 yýlý Þubat ayýna ait faturalarýn Ýl
Müdürlüklerine teslim süresinin uzatýlmasý talep edilmiþtir.
Birliðimiz tarafýndan yapýlan baþvurunun, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan olumlu
olarak deðerlendirilmesi sonucunda, SGK ile sözleþmeli eczanelerin 2010 yýlý Þubat ayýnda karþýladýklarý
reçetelerin Kuruma teslim süresi 18 Mart 2010 Perþembe günü mesai saati bitimine kadar uzatýlmýþ
ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sayfasý aracýlýðý ile duyurulmuþtur.

SGK KAN ÜRÜNÜ VE TAMAMI ÝNCELENMESÝ TALEP EDÝLEN FATURALIN KESÝNTÝ
BÝLGÝSÝNÝN SORGULANMASI HAKKINDA
(2010-03-18)
SGK Adana SSGM Müdürlüðü'nün Kan ürünü ve tamamý incelenmesi talep edilen faturalarla ilgili
Odamýza göndermiþ olduðu yazýda;
Kan ürünü ve tamamý incelenmesi talep edilen faturalarda inceleme bittikten sonra "REÇETENÝZ
(FATURANIZ) KONTROL EDÝLMÝÞTÝR" mesajýnýn sisteme yansýdýðý, bu faturalarda oluþan kesintilerin
takibinin için " Reçeteniz (Faturanýz) kontrol edilmiþtir. Mesajýndan sonra provizyon sisteminin mesaj
görme kýsmýndan ilgili döküm numarasý (SSK, BAÐKUR, EMEKLÝ ve DÝÐER) için ayrý ayrý olmak
üzere kesinti nedeni tek tek sorgulanmalýdýr. " denilmektedir.
Konu ile ilgili olarak eski SGK Provizyon Sisteminden "Mesaj Görme" kýsmýndan "EMEKLÝ
SANDIÐI","SSK",BAÐ-KUR","GSS(DÝÐER)","ÖZEL MESAJ" larýn hepsinden ayrý ayrý kontrol edilmesi
unutulmamalýdýr.
SGK Adana SSGM Müdürlüðü'nün konu hakkýndaki 04.02.2010 sayýlý yazýsý ekte sunulmuþtur.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SAYFAMIZDADIR.
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SGK ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ TOPLANTI

(2010-03-23)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
27.03.2010 Cumartesi günü Saat 10.00'da Odamýzda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin katýlýmýyla
Eczane Denetimleri, Ýtiraz Komisyonunun çalýþma prensipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez
Müdürlüðünün çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýlacaktýr.
Tüm meslektaþlarýmýz davetlidir.
KONUÞMACILAR
Ecz. Fatih KAYACI ( Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü)
Ecz. Belma DEMÝR ( Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdür Yardýmcýsý)
Ecz. Zehra LAÝKGÝL (Ýtiraz Komisyonu Baþkaný )
Ecz. Kurtuluþ KAPLAN ( Yetkili Eczacý )

YAÞLILAR HAFTASI ORGANÝZASYONU

(2010-03-24)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana Eczacý Odasý olarak YAÞLILAR HAFTASI nedeniyle 25.03.2010 Perþembe günü saat 12.00
de Tarihi Tepebað Restaurant' ta yemek organizasyonumuz vardýr. Yaþlýlarýmýz için anlam ifade eden
böylesi bir günde meslektaþlarýmýzý aramýzda görmek istiyoruz.
TARÝHÝ TEPEBAÐ RESTAURANT
SÜLEYMAN DEMÝREL BULVARI GÝRÝÞÝ

S O S YA L G Ü V E N L Ý K K U R U M U S A H T E R A P O R L A R H A K K I N DA
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamýza gönderilen yazýda;
" Müdürlüðümüzce yapýlan inceleme ve araþtýrma esnasýnda ekli listede adý geçen hastalara ait
raporlarýn sahte olduðu ,
ifade edilmektedir.
SAHTE RAPORLARIN LÝSTESÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR.

ADANA ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ KAYBOLAN YEÞÝL-KARTLAR HAKKINDA
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Odamýza gönderilen yazýda;
" Ýlimiz genelinde vatandaþlara ait kaybolduðu beyan edilen Yeþil-Kartlar kaybolmuþtur.Kaybolan
Yeþil-Kartlarýn Ýlimizde kullanýlmasýnýn tespiti halinde Yeþil-Kartlarýný teslim alýnarak Adana Ýl Saðlýk
Müdürlüðü Yeþil-Kart bürosuna gönderilmesi"
ifade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
KAYBOLAN YEÞÝL-KART LÝSTESÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR.
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2010 FARMAVÝZYON ECZACILIK FUARI 9-11 NÝSAN 2010 - ÝSTANBUL
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
"9-11 Nisan 2010 tarihlerinde CNR Expo Center'da (Yeþilköy/ÝSTANBUL) yapýlacak olan Farmavizyon
Eczacýlýk Fuarýna katýlým için http://www.farmavizyon.com/index2302.php linkinden Online Ziyaretçi
Kaydý yaptýrabilirsiniz.
On-line kayýt iþlemleri 8 Nisan Perþembe günü saat 13.00e kadar açýk olacaktýr.
Farmavizyon Eczacýlýk Fuarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için www.farmavizyon.com adresini ziyaret ediniz.
Meslektaþlarýmýza duyurulur

FARMAINBOX ÝLETÝÞÝM KANALI PÝLOT UYGULAMA AÞAMASINDA!
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB Web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
"Birliðimiz, Bölge Eczacý Odalarýmýzýn ve üyelerimizin biliþim sistemlerinden etkin yararlanmasý,
internet üzerinden etkin ve hýzlý iletiþimin saðlanmasý amacýyla hazýrlanan ve ilk olarak Bursa Eczacý
Odasý tarafýndan kullanýlan FarmaInbox Yeni Nesil Ýletiþim Kanalý Projesi'ni tüm bölgelerimizde
yaygýnlaþtýrmak üzere bir çalýþma baþlatmýþtýr.
Üyelik sistemi ile çalýþacak olan Farma Inbox Ýletiþim Kanalý, Türk Eczacýlarý Birliði, Bölge Eczacý
Odalarý ve üyeleri arasýnda özel bir iletiþim aðý þeklinde tasarlanmýþtýr. Sisteme Türk Eczacýlarý Birliði
Üye Programýna kayýtlý olan üyeler giriþ yapabilecektir.
Farma Inbox Ýletiþim Kanalýna Birliðimiz ve Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan eklenen haberler, dosyalar
ve duyurular, sistemin kurulu olduðunu eczacýlarýmýzýn ekranýnda "açýlýr pencere" olarak görünecek
ve üyelerimiz anýnda gerekli bilgilendirmeyi alabileceklerdir.
Projeye süreklilik ve etkinlik saðlanmasý amacý ile ilk aþamada Bursa'nýn yaný sýra, Manisa ve
Balýkesir Eczacý Odalarýmýzda pilot uygulama baþlatýlmýþtýr. Farma Inbox interaktif iletiþim kanalý,
kýsa bir süre içinde aþamalar halinde tüm Bölge Eczacý Odalarýna ve üyelerine daðýtýlacaktýr.
"meslektaþlarýmýza duyurulur

HAFTALIK NÖBET ÇÝZELGESÝ (TOKSÖZ ECZANESÝ )
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþalarýmýz,
28.03.2010 tarihinde nöbetçi olan TOKSÖZ ECZANESi Haftalýk Nöbet çizelgesinde yazýlmadýðý için,
TOKSÖZ ECZANESi'ni 28.03.2010 tarihli listeye eklemenizi önemle rica ederiz.
TOKSÖZ ECZANESÝ -BARAJ CADDESÝ 2. DURAK CEMALPAÞA AKBANK KARÞISI -TEL: 453 62 11
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CEZA VE ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜKLERÝ ÝLE SÖZLEÞME YENÝLEME ÝÞLEMLERÝ
HAKKINDA DUYURU
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB Web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
"Bilindiði gibi, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði
arasýnda imzalanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüðe giren protokol gereðince, tutuklu ve hükümlülerin
tedavisi için düzenlenen reçete içeriðinde yer alan ilaçlar, sözleþmeli eczaneler tarafýndan
karþýlanmaktadýr.
Sözleþmeli eczanelerin, 2010 Yýlý için yapacaklarý sözleþme yenileme iþlemleri ile ilgili olarak, Türk
Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti tarafýndan Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü
ile bir görüþme yapýlmýþ; bu görüþmede, Birliðimiz ile Genel Müdürlük arasýnda, ilaç alýmlarýna
yönelik yeni bir protokol imzalanmadan, 01.01.2009 tarihinde yürürlüðe girmiþ olan protokolün ayný
hükümlerle devam etmesi; sözleþmeli bulunan eczanelerin 2010 Yýlý Sözleþme formlarý ile yenileme
iþlemlerini gerçekleþtirmeleri konusunda mutabakat saðlanmýþtýr.
Görüþme sonrasýnda, T.C. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna gönderilen 16.03.2010 tarih 29712 sayýlý yazý ile;
2010 Yýlý Sözleþme Formlarýnýn eczanelerce imzalanarak 15.04.2010 Perþembe günü akþamýna
kadar ceza infaz kurumu müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiði bildirilmiþtir. "
ifade edilmektedir.Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur

SGK MART 2010 FATURA TESLÝMÝ ESNASINDA PÝRÝM BORÇ DURUMLARINI
GÖSTEREN BELGE
(2010-03-25)
Deðerli Meslektaþlarýmýz;
Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezinden odamýza gelen yazý ile;
"Meslektaþlarýmýzýn Mart 2010 dönemi faturalarýný (nisan teslimi) kuruma teslimleri sýrasýnda prim
borç durumlarýný gösterir belgeyide (sadece mart 2010 dönemi için) faturalarýyla birlikte kuruma
vermeleri gerekmektedir" denmektedir. Önemle duyurulur.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝ 25.03.2010 TARÝH 27532
MÜKERRER SAYILI RESMÝ GAZETEDE YAYIMLANDI
(2010-03-26)
Deðerli Meslaktaþlarýmýz,
TEB Web Sitesinde yayýnlanan yazý ile;
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝ YAYIMLANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði, 25.03.2010 tarih 27532 sayýlý Mükerrer Resmi
Gazete'de yayýmlanmýþtýr.
Bu Tebliðin;
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a) Eki EK-2/G Listesi ile eki EK-5/A Listesinde yer alan 302.542 ila 302.547 kod numaralý iþlemler
ve 380.031 kod numaralý iþlem fiyatlarý 15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde,
b) Diðer hükümleri 01/4/2010 tarihinde, yürürlüðe girecek olup,
Yürürlükte bulunan Teblið hükümleri ile, 01.04.2010 tarihinde yürürlüðe girecek Teblið hükümleri
arasýndaki farklar Birliðimiz tarafýndan yapýlacak çalýþmanýn ardýndan internet sayfamýzda
yayýmlanacaktýr.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
KONU ÝLE ÝLGÝLÝ AYRINTILI BÝLGÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR

2009 YILI SATIÞ HASILATLARINI GÖSTEREN VERGÝ DAÝRESÝ ONAYLI FORM
HAKKINDA
(2010-03-26)
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Bilindiði üzere SGK, Yeþil KART ve diðer Maliye kurumlarý ile sözleþme yenileme iþlemleri sýrasýnda
gerekli olan satýþ hasýlat beyanýna iliþkin formlar (EK-3/B) vergi dairesinden onaylatýlmadan
eczacýlarýmýzýn beyanýna göre hazýrlanarak kurumlara teslim edilmiþti.
2009 yýlý satýþ hâsýlatlarýný gösterir vergi dairesinden onaylý Teblið eki (EK-3/B) formunu da 09.04.2010
tarihine kadar ilgili kurumlara teslim edileceðini duyurmuþtuk.
Bu anlamda meslektaþlarýmýzýn 2009 yýlý satýþ hâsýlatlarýný gösterir vergi dairesinden onaylý Teblið
eki (EK-3/B) formunu (aslý) SGK ya ve Yeþil Kart sözleþmeleri için Saðlýk Müdürlüðüne teslim edilmek
üzere 06.04.2010 Salý mesai bitimine kadar Eczacý Odasýna, sözleþme yapýlan diðer Maliye Kurumlarýna
ise ( Jandarma ,Ç.Ü Mediko Öðrenci, Milli Eðitim Yatýlý Okullar ve Askerlik Þubesi için fotokopi ,
6.Kolordu için aslý veya fotokopisinin oda tarafýndan yapýlacak aslý gibidir kaþesi ile 09.04.2010
tarihine kadar meslektaþlarýmýzýn elden teslim etmeleri gerekmektedir.önemle duyurulur

ECZANE TEKNÝSYEN SINAVI HAKKINDA
(2010-03-25)
3.Dönem Teknisyen Sýnavý;
27 Mart 2010 Cumartesi saat 09.00'da yapýlacaktýr.
Herkes baðlý olduðu Halk Eðitim Merkezinde sýnava girecektir. Önemle duyurulur.
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25.03.2010 (AKÞAM) ve 26.03.2010 TARÝHLÝ EMEKLÝ REÇETE SAHÝPLERÝNE AÝT
REÇETE ARKASI DÖKÜMLERÝNDEKÝ SORUNUN GÝDERÝLMESÝ HAKKINDA
(2010-03-27)
Deðerli Meslektaþlarýmýz;
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile,
MEDULA Reçete Provizyon Sisteminde, emekli reçete sahiplerine ait reçete arkasý dökümlerinde
yer alan, kiþi tarafýndan ödenecek katký payý tutarlarýný gösteren bölümde bazý hatalar oluþtuðu
konusunda, üyelerimiz ve Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan Birliðimize yapýlan bildirimler Kurum
yetkililerine aktarýlmýþ, gün içerisinde yapýlan görüþmelerde sorunun giderildiði bilgisi alýnmýþtýr.
Yaþanan sorunun giderilmesi sonrasýnda Medula Reçete Provizyon Sisteminde yayýmlanan mesaj:
"Tarih : 26.03.2010 Konu : REÇETE ARKASI DÖKÜMLERÝNDEKÝ HATA
Açýklama : Emekli reçete sahiplerine ait reçete arkasý dökümlerindeki kiþinin ödeyeceði tutardaki
hata giderilmiþ olup, dün (25.03.2010) akþam ve bugün (26.03.2010) öðlene kadar sadece emeklilere
ait almýþ olduðunuz reçete arkasý dökümlerini lütfen kontrol edip, döküm çýktýlarýný tekrar alýnýz,
sözkonusu reçeteleri tekrardan kaydetmenize gerek yoktur."Ýfade edilmektedir. Meslektaþlarýmýza
önemle duyurulur.

KOZMETÝK YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK
YAYIMLANDI.
(2010-03-27)
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile;
27 Mart 2010 tarih 27534 Sayýlý Resmi Gazete'de Kozmetik Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Yönetmelik yayýmlanmýþtýr.
Yönetmelik ile, Zehir Danýþma Merkezine bilgi verilmesi baþlýklý "Madde 15 - Kozmetik ürünün
kullanýlmasý sýrasýnda bir sorun çýkmasý halinde hýzlý ve uygun müdahale yapýlabilmesi amacýyla,
ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve istenen diðer bilgilerin, bu Yönetmeliðin
Ek-X'unda yer alan Zehir Danýþma Merkezine Bildirim Formu üzerinde doldurularak, Bakanlýk Refik
Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý bünyesindeki Zehir Danýþma Merkezine verilmesi gerekir.
Söz konusu formül, ürün bileþenleri INCI adlarýna göre düzenlenerek, hacim veya miktar oranlarýnýn
aralýklar þeklinde belirtilmesi suretiyle ve mühürlenmiþ kapalý zarf içinde teslim edilir. Bu mühürlenmiþ
kapalý zarf, Zehir Danýþma Merkezine elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilebilir. Bakanlýk, bu bilginin yalnýz sözü edilen müdahale amacýyla kullanýlmasýndan sorumludur.",
aþaðýdaki þekilde düzenlenmiþtir.
Yönetmelik deðiþikliði 1 Mayýs 2010 tarihinde yürürlüðe girecektir.
27 Mart 2010 CUMARTESÝ
Resmî Gazete Sayý : 27534
YÖNETMELÝK Saðlýk Bakanlýðýndan: KOZMETÝK YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA
DAÝR YÖNETMELÝK MADDE 1 - 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan
Kozmetik Yönetmeliðinin 15 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir:
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"Ulusal Zehir Danýþma Merkezine Bilgi Verilmesi
MADDE 15 - Kozmetik ürünün kullanýlmasý sýrasýnda bir sorun çýkmasý halinde hýzlý ve uygun
müdahale yapýlabilmesi amacýyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülü ve istenen
diðer bilgiler, bu Yönetmeliðin Ek-X'unda yer alan Zehir Danýþma Merkezine Bildirim Formu üzerine
doldurulur. Söz konusu formül, ürün bileþenleri INCI adlarýna göre düzenlenerek, hacim veya miktar
oranlarýnýn aralýklar þeklinde belirtilmesi suretiyle Bakanlýk Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne
elektronik ortamda gönderilir. Bakanlýk, bu bilginin yalnýz sözü edilen müdahale amacýyla
kullanýlmasýndan sorumludur."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/5/2010 tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Saðlýk Bakaný yürütür.
Ýfade edilmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

YENÝ SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝ 01 NÝSAN 2010 TARÝHÝNDE YÜRÜRLÜÐE
GÝRECEK
(2010-03-30)
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 Nisan 2010 tarihinden itibaren yürürlüðe
girecektir.
Yeni Teblið hükümleri ile yapýlan deðiþiklik ve düzenlemelerin Bölge Eczacý Odalarý'na duyurulduðu
29.03.2010 tarih 37.A.01209 sayýlý yazýmýz ekte yer almaktadýr.
Dosyada Tebliðe yeni eklenen bölümler sarýya boyalý ve kalýn karakterle, maddenin önceki þekli
ise kýrmýzý ve italik karakterle belirtilmiþtir.
01.04.2010 tarihinde yürürlüðe girecek olan Saðlýk Uygulama Tebliði eki
EK-2 - HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF ÝLAÇLAR LÝSTESÝ
EK-2/A - SÝSTEMÝK ANTÝMÝKROBÝK VE DÝÐER ÝLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI
EK-2/B - SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALÝNDE BEDELLERÝ ÖDENECEK ÝLAÇLAR
LÝSTESÝ
EK-2/C - AYAKTA TEDAVÝDE SAÐLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Saðlýk Kurulu Raporu) ÝLE
VERÝLEBÝLECEK ÝLAÇLAR LÝSTESÝ
Listelerde yapýlmýþ olan düzenleme ve deðiþiklikler, ekli dosyada sarý ve kýrmýzý karakterle belirtilmiþtir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
KONU ÝLE ÝLGÝLÝ AYRINLTILI BÝLGÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR.
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KAREKOD OKUYUCU HAKKINDA
(2010-03-30)
Deðerli Meslektaþlar,
Ýlaç Takip Sisteminin baþlangýcýnýn 16 Mayýs 2010 tarihine ertelenmesi ile Ocak ayýndan bu yana
bir çok çeþit karekod okuyucularýný test eden ve fiyat araþtýrmasý yapan Bilgisayar Komisyonumuz
uygun fiyat, garanti ve arýzalý cihazýn ayný gün yedek cihazla deðiþtirilmesi gibi kriterlerde temin
edilmesinde yoðun mesai harcamýþtýr.
Test ve araþtýrmalara göre OPTICON PHARMA OPI 2201 marka 2D Karekod Okuyucuyu 300 TL
(KDV Dahil) fiyat karþýlýðýnda ELEMENT BÝLÝÞÝM'den temin edebilirsiniz.
Yapýlan testlerden sonra 5000 adet alým için alýnan özel fiyatla ELEMENT BÝLÝÞÝM ile iletiþime
geçerek Nakit/Kredi Kartý tek çekim þartlarýnda OPTICON PHARMA OPI 2201 marka 2D Karekod
Okuyucuyu satýn alabilirsiniz. Karekod okuyucu standýný isteðe baðlý, ayrý olarak 10$ karþýlýðýnda
temin edebilirsiniz.
Karekod okuyucu sipariþini için telefonla ya da ekteki sipariþ formunu fakslayarak verebilirsiniz.
Cihaz 30 gün içinde arýza vermesi durumunda ayný gün yenisi ile deðiþtirilecektir.
30 gün sonunda garanti kapsamý olan 5 (Beþ) yýl içinde arýza durumunda ise ayný iþ günü cihaz
alýnýp yedek cihaz verilerek arýzalý cihaz,30 gün içinde yapýlýp gönderilecektir.
ELEMENT BÝLÝÞÝM
ADRES : Ýstiklal Mah. Kurtuluþ Cad.Ali AYTAÇ Ýþmerkezi Kat:1 No : 104 Seyhan / ADANA
TELEFON :0 322 436 41 91 FAKS 436 41 91
GSM : 0 546 903 64 74 GSM : 0 536 508 36 86
E - M A Ý L : o k t a y @ e l e m e n t b i l i s i m . n e t M S N : o k t a y ke s k i n k i l i c @ h o t m a i l . c o m

YURTDIÞI REÇETE KESÝNTÝ LÝSTESÝ HAKKINDA
(2010-03-30)
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. Not: Ekli listede kesinti gerekçeleri ve kesinti
tutarlarý belirtilmektedir.
AYRINTILI BÝLGÝ WEB SÝTEMÝZDEDÝR.
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E.Ü.Eczacýlýk Fakültesi 1977-1978 Mezunlarý Temple Hotelde Buluþuyor
(2010-03-26)
Temple Hotel / Didim - Aydýn gerçekleþecek organizasyonumuzda tüm Ege Eczacýlýk Fakültesi 1977
mezunlarýný bir arada görmekten mutlu olacaðýz.
Otele giriþ : 23 Nisan 2010 Otel çýkýþý : 25 Nisan 2010
1 gün ayný odada kiþi baþý 35 TL dir. ( 2 kiþi x 35 TL = 70 TL günlük konaklama bedeli )
Otel Konsepti: Tam Pansiyon (Sabah kahvaltý + Akþam yemeði + Alkolsüz içecekler )
AKTÝVÝTELER
* Cumartesi Gecesi Canlý Müzik
* 24 Nisan 2010 Cumartesi Gezi (Ekstra)
- Apollon Tapýnaðý ,

- Milet Müzesi - Priene Antik Kenti - Priene Alýþveriþ Merkezi

* 25 Nisan 2010 Pazar Gezi
Akvaryum Koylarýna Tekne Turu (Hava Müsaitliði durumunda - Ekstra )
BANKA HESAP DETAYLARI ÝÞ BANKASI - DÝDÝM ÞUBESÝ
Adnan AYDOÐAN - TR 14000 64000 001 3029 000 3372
GARANTÝ BANKAS - DÝDÝM ÞUBESÝ
Aydoðanlar Tur Otel Tic .A.Þ. - TR 82OOO 62000 547 0006 299 958
HALK BANKASI - DÝDÝM ÞUBESÝ
Aydoðanlar A.Þ .- TR 080001 2009 5440 0010 000 174
REZERVASYON VE BÝLGÝ ÝÇÝN Ecz. Beyazýt DAMAR 0535 783 00 86

HAFTALIK NÖBET ÇÝZELGESÝ

(2010-03-31)

Deðerli Meslektaþlarýmýz,
01.04.2010 Perþembe günü nöbetçi olan AKSA Eczanesi nöbet çizelgesinden çýktýðýndan dolayý
yerine TÖR ECZANESÝ nöbet tutacaktýr. Haftalýk Nöbet Çizelgesinde gerekli düzeltmeleri yapmanýz
önemle rica olunur.
TÖR ECZANESÝ TEL: 429 48 04 ÞAKÝRPAÞA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI

VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI
Ecz. Türkan ÇALATLI' nýn Kardeþi
Ecz. Kazým ÞEN ve Ecz. Ethem ÞEN'in Ablasý
MERSÝN ECZACI ODASI GENEL SEKRETERÝ
ECZ. UMUT ÖZKUL
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MART AYI 2010 YENÝ AÇILAN ECZANELER
MERVE ECZANESÝ
Ecz. Zeynep ÇELÝK
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:48/B

MART AYI 2010 MESUL MÜDÜRLÜKLERÝ
Ecz. Orhan AKBAÞ
DEFNE ECZANESÝ
Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Belediye Evleri Mah. Ýnönü Bulvarý No:319/B-C
Ecz. Mustafa ÇÝMELÝ
KURTARAN ECZANESÝ
Ýlimiz Kozan Ýlçesi Varsaklar Mah. Sýrkýntý Cad. No:216/A
Ecz. Ali Midirap ÖZÇELÝK
ÝLGÝ ECZANESÝ
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Sümer Mah. Barajyolu Cad. 4. Durak No:17/2
Ecz. Hatice ÖZTÜRK
DOÐU ECZANESÝ
Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi 19 Mayýs Mah. 1062 Sokak No:65

MART AYI 2010 NAKÝL OLAN ECZANELER
DOÐANAY ECZANESÝ
Ecz. Serdar ÖZÇATAL
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Huzurevleri Mah. Alparslan Türkeþ Bulvarý No:333/A adresinde bulunan DOÐANAY
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Sarýçam Ýlçesi Boynuyoðun Köyü Kargakekeç 2.Bölge 588 Toki
Evleri Ýþ Merkezi No:7 adresine nakil,
NÝL BERA ECZANESÝ
Ecz. Ömer DEMÝR
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Barýþ Mahallesi 50030 Sokak No:24 adresinde bulunan NÝL BERA Eczanesini,
ayný isim altýnda Ýlimiz Çukurova Ýlçesi 100.Yýl Mah. Kadirbeyoðlu Caddesi 85331 Sokak Seçkin Apt.
B blok No:3 adresine nakil,
ÇAÐLAYAN ECZANESÝ
Mesul Müdür Ecz. Zekeriya Önal
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi 2000 Evler Mahallesi 76023 Sokak No:5/A adresinde bulunan ÇAÐLAYAN
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Gürselpaþa Mah. 75001 Sokak No:6 adresine nakil,
ULULAR ECZANESÝ
Ecz. Hayriye ULULAR
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yenibaraj Mah. Hacý Ömer Sabancý Caddesi No:22/A adresinde bulunan ULULAR
Eczanesini, ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yenibaraj Mah. Hacý Ömer Sabancý Caddesi No:38/C
adresine nakil,
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MART AYI FAALÝYET ÖZETÝ
01 MART 2010
Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN , Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Orhan ATALAY, Yönetim Kurulu
üyemiz Ö.Mürsel YALBUZDAÐ ; Seyhan, Sarýçam ve Yüreðir Grup Baþkanlarý Mehmet Ali Sevük,
Yýlmaz YOL ve Serap BANAK ile Yeþil-Kart reçete ve faturalarýnýn eczacý odasýna teslimi ile ilgili
izlenecek yol hakkýnda toplantý yapýldý.

03 MART 2010
Adana Eczacý Odasý Anaokulu Müdür ve görevli öðretmenleri Yönetim Kurulumuza nezaket
ziyaretinde bulundular.

05 MART 2010
Türkiye Partisi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Özkan ÇETÝN Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde
bulundu. Ziyarette ülkemizin yaþadýðý güncel sorunlar konuþulmuþtur.
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT son yapýlan düzenlemelerle vatandaþýn ilaca ödediði katký
payýndaki artýþ ile ilgili olarak Ekspres Gazetesi Muhabiri Ýnci GÜL 'e röportaj verdi
SAMADER Yönetim Kurulu üyeleri , Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu.

31

MART AYI FAALÝYET ÖZETÝ
05 MART 2010
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasarýsýna iliþki
Tabipler Odasýnda düzenlenen basýn toplantýsýna katýldý.

16 MART 2010
Yönetim Kurulumuz Bölge Temsilcilerimizle bir toplantý yapmýþtýr. Toplantýda ÝTS ve Protokol süreci
gibi güncel konular hakkýnda bilgilendirme yapýldý.

20-21 MART 2010
Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisinin odamýzda düzenlediði; Çukurova Üniversitesi Doç.
Dr. Figen TIRNAKSIZ' ýn Eðitim verdiði "KOZMETÝK / DERMOKOZMETÝK" konulu Meslek Ýçi Eðitim
Programýna 70 meslektaþýmýz katýlmýþtýr.
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MART AYI FAALÝYET ÖZETÝ
20-21 MART 2010

25 MART 2010
YAÞLILAR HAFTASI dolayýsýyla Adana Huzurevinde bulunan yaþlýlarýmýz için Tepebað Restaurantta
yemek organizasyonu gerçekleþtirildi.
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MART AYI FAALÝYET ÖZETÝ
25 MART 2010

25 MART 2010
CHP Çukurova Ýlçe Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde
bulundu. Ziyarette Ülkemizin yaþadýðý güncel sorunlar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
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MART AYI FAALÝYET ÖZETÝ
27 MART 2010
SGK Merkez Müdürü Ecz.Fatih KAYACI, Merkez Müdür Yrd. Ecz. Belma DEMÝR, Ýtiraz Komisyonu
Baþkaný Ecz. Zehra LAÝKGÝL ve Yetkili Eczacý Kurtuluþ KAPLAN'ýn katýldýðý bilgilendirme toplantýsý
yapýldý. Toplantýda Ýtiraz Komisyonu çalýþmalarý , Denetlemeler ve SGK merkez müdürlüðünün
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi.
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MART AYI FAALÝYET ÖZETÝ
27 MART 2010

31 MART 2010
Genel Sekreterimiz Ecz.Ersun ÖZKAN Ýl Saðlýk Müdürlüðünün düzenlediði , bölgemizde bulunan tüm
daðýtým kanalý sorumlularýnýn da bulunduðu bir toplantýya katýldý.Toplantýda 12-16 yaþ grubu çocuklarýn
saðlýk spor bünyesi altýnda spora kazandýrýlmalarý için görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

