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GÜNCEL

REKABET KURUMU
ODAMIZI DENETLEDÝ
Aslýnda ikinci kez denetlendik.
Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu.
Bir meslektaþýmýz, Ç.Ü. Balcalý hastanesi yatan hasta
tevzii büromuzu rekabet kurumuna þikayet etmiþti.
Yapýlan þikayet neticesinde odamýz 2001 yýlýnýn ilk
aylarýnda denetlendi.
O gün yatan hasta reçete tevziisine iliþkin bir söz
bulamayanlar, bugün maliye bakanlýðýna yazdýklarý
"eczaneler arasýnda rekebet yapýlmasýný" talep eden
yazýlarýnda yine yatan hasta reçete daðýtým sistemine
atýfta buluyorlar. Bir önceki yazýmda konu ile ilgili
sizlere geniþ bilgi vermiþtim.
Ocak ayýnýn ilk iþ gününde maliye bakanlýðýna;
eczanelerden uçu açýk iskonto yapýlmasýný öneren
rekabet kurumu, geçen haftada içerisinde TEB ve
eczacý odalarýný denetlemeye baþladý. Tabi ilk
ziyaretlerinden birini de Adana Eczacý Odasýna
yaptýlar.
Denetleme, denetlenme hiçte yabancýsý olmadýðýmýz
kavramlar aslýnda.

YÖNETÝM
KURULUMUZ
ADLÝYEDE...
Bölgemizde bulunan bir eczaneye 2004 yýlýnda
denetlenmesi sonucu hazýrlanan dosyaya
istinaden,Yüksek Haysiyet Divaný tarafýndan
meslekten men cezasý verilmiþti.

Bizler için, mesleki disiplin ve düzen saðlanmasý
amacý ile odamýz, diðer odalar arasýnda en fazla
denetleme yapan odalardan biri. Yaptýðýmýz denetleme
iþinin ne kadar doðru olduðunu genç bir
meslektaþýmýn, mesleðinin daha ikinci yýlýnda
meslekten men edilme durumuna gelmesinin
üzüntüsü ile "keþke beni de denetleseydiniz bu
kadar kötü hale düþmeseydim" diye serzeniþte
bulunmasý idi.

Eczane sahibi meslektaþýmýz, denetlemede
görevli olan denetçi eczacýlarý, Adana Eczacý
Odasý Yönetim Kurulu Üyelerini ve Türk
Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetini,GÖREVÝ
KÖTÜYE KULLANMA,SAHTE RESMÝ EVRAK
TANZÝMÝ suçlamasý ile 11/05/2005 tarihinde
T.C. Adana Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
baþvurdu. T.C. Adana Cumhuriyet Baþsavcýlýðý,
Kovuþturmaya Yer Olmadýðýna Dair 15/02/2006
tarihinde karar vermiþtir.

devamý 3te

Karar metni sayfa 2dedir.
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REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ
Tüm denetlemeler bittikten sonra yönetim olarak
ayrýca sözlü sorguya alýndýk.

Denetim, adý üzerinde denetlemenin mutlaka bir
amacý vardýr, doðruyu bulmanýz, eksiðinizi
tamamlamanýz anlamýnda önemlidir. Ancak inanýn
rekabet kurumunun odamýzý denetlemesinin hiç
bir iyi noktasý yoktu. Ýlaç ve eczacýlýkta hepimiz
biliyoruz rekabet, saðlýkta kaliteyi düþürür ve
saðlýða zarar verir. Ayný zamanda eczacýlýkta
rekabet diðer alanlarýn aksine özellikle kamu
açýsýndan çokta maliyetlidir. Rekabet kurumunun
uzmanlarý ile çok uzun görüþmeler yaptýk ancak
günün sonunda farkýna vardýðýmýz; iki taraf yani
bizler ve rekabet kurumu iki farklý dünyadan
bahsediyor.

Geçen ay bir meslektaþýmýz bizleri mahkemeye
vermiþti. Evrakta sahtecilik ve baský ile ifade alma
isnadý ile. Tümüyle yalan üzerine kurgulu iftira ile
ilgili savcýnýn karþýsýnda saatlerce ifade verdik
ancak inanýn bu kadar kötü olmadýk. Kendimizi
suçunu bilmeyen masum ama yapýlanlar
karþýsýnda ciddi bir suç iþlemiþ suçlular gibi
hissettik.
Biz oda yöneticileri kamu hizmeti verdiðimizi
düþünüyoruz. Ülkemiz ve mesleðimiz adýna hizmet
vermeye çalýþýyoruz. Yýllardýr saðlýk ve ilaçta
niteliðin artmasý adýna mücadele verdik. Eczacýlýk
mesleðini ülke saðlýðýnýn hizmetine sunduk.

En önemlisi aslýnda tümüyle ne düþündüklerini
anlatan þu sözleri çok anlamlý ve önemli idi.
"kendileri için Eczacý odasý ile Sabancýnýn bir
þirketinin hiç bir farký olmadýðý"

Bizler rekabetin bir parçasý olmak istemiyoruz.
Yaþamýn her alanýnda yasalar, yazýlar, kurallar,
kurumlar yoktur.

Bu sözün üzerine daha fazla yorum yapmak veya
bir söz söylemek gerekmiyor.
Rekabet kurumunun yaptýðý denetimde ayrýca
rencide edici idi. Büro bölümünde tüm resmi
evraklarýmýz olmasýna raðmen, baþkan makam
odasýnda bulunan tüm evraklar denetlendi.
Tümüyle þahsýma ait evraklar olduðunu, bu
dosyalarýn hazýrlýk ve çalýþma dosyalarý olduðunu,
internetten indirilen veya kaynak için topladýðým
evraklar olduðunu söylememe raðmen ciddi
kontrolden geçti. Baþkan odasýnda bakýlmadýk
yer býrakýlmadý. Özel ayrýmý yapýlmadan herþey
didik didik edildi. Asýl enteresan olaný ise bir
meslektaþýmýzýn þahsýma yolladýðý e-maille gelmiþ
üç sayfalýk yazýnýn sadece iki sayfasýnýn alýnmasý,
yazýyý gönderen kiþinin adýnýn yazýlý olduðu son
sayfanýn alýnmayýþý.

Eczacý olmamýzýn ötesinde Saðlýðýn, vatandaþlarýn
bir ayrýcalýðý, temel gereksinimi yani doðumdan
itibaren anayasal bir hakký olduðu bilincinin yüksek
olduðu bir ülkede yaþamak istiyoruz. Hayatýn her
alaný liberal ekonominin kurallarýna göre iþleyemez.
Ýnsani olan deðerler de vardýr. Ýnsani olan ne
varsa ona daha çok sahip çýkmalýyýz. Bu ülkenin
bir vatandaþý olarak saðlýðý piyasacýlara teslim
edilmesine karþý durmalýyýz.
Hepimiz, toplumda bize bulunduðumuz yeri
saðlayan mesleðimize karþý daha çok sorumluluk
hissetmeliyiz. Deðerlerimize ve mesleðimize her
zamankinden daha fazla sahip çýkmayýz.
Saygýlarýmla

Haysiyet dosyalarý da denetimden nasibini aldý.
Sadece bir meslektaþýmýzýn meslek etiðine
aykýrýlýktan dolayý hakkýnda verilen cezaya iliþkin
evraklarýnýn fotokobisi alýndý.

Ecz. Burhanettin BULUT
Adana Eczacý Odasý Baþkaný
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YAÞAM DEVAM EDÝYOR...
Deðerli Meslektaþlar,
Yazýma bir özeleþtiri ile baþlamak istiyorum.

G. Antep Eczacý Odalarý....... vb. 8 eczacý odasý ile
Türk Eczacýlarý Birliði de denetlendi.

Tüm dünyada olduðu gibi Ülkemizde de neoliberal
rüzgarlar esiyor. Yasalar, yönetmelikler, BUT ve
sözleþmeler liberal ekonomik anlayýþa uygun hale
getiriliyor. Liberal Ekonominin gereði, OTC, ilaçta
reklam, Ulusal Ýlaç Kurumu, Ýlaç Fiyat Kararnamesi,
Genel Saðlýk Sigortasý v.s. gibi yasal deðiþiklikler
yapýlýrken biz yöneticiler deðiþikliklere nasýl müdahale
edeceðimiz konusunda çalýþmalar yapýyoruz.

Ya yetkililer bize ilaçta serbest rekabetin olabileceðini
öðretecekler (!) veya bizler yetkililere ilaç ve
eczacýlýkta serbest rekabetin olmayacaðýný.
Çabalarýmýz hep bu yönde.
23/03/2006 tarihinde Ankarada II. Baþkanlar
Danýþma Kurulu toplantýsý yapýldý. Toplantýya 47
Eczacý Odasýndan 44 üye katýldý. Toplantýda 2006
Yýlý sözleþme görüþmelerini kilitleyen ucu açýk %
3,5 ýskonto net olarak red edildi. Türk Eczacýlarý
Birliði Baþkaný sayýn Ecz. Mehmet Domaç konu ile
ilgili yapýlan görüþmeleri aktardý. Tartýþmalar % 3,54 ýskonto ile eczane cirolarýna göre ýskonto
konularýnda yoðunlaþtý. Kademeli ýskonto da eczaneler
2005 yýlýnda yaptýklarý cirolar bazýnda Sosyal Güvenlik
Kurumlarýna ýskonto yapacaklar.

Oysa yapmamýz gereken, yasal deðiþiklikler
yapýldýktan sonra tepki göstermek deðil, önceden
yasal deðiþiklikler ile ilgili alternatif çalýþmalar yapmak
olmalý. Çünkü bu anlayýþ ile: Daðdan çýðýn düþerken
büyümesi gibi büyük sermaye doðasý gereði hep
daha fazlasýný isteyecek ve sonuçta küçük sermayeyi
yok edecek. Bir tarafta Liberal Ekonominin hayatýn
her alanýnda yer almasý için çabalayan bir anlayýþ,
özellikle saðlýk ve ilaçta rekabetin hizmetin kalitesini
arttýracaðýný ve ucuzluk getireceðini düþünüyor. Öte
yanda baþta 23.000 eczacý olmak üzere; eczacý odasý
yöneticileri, ilaç ve eczacýlýk hizmetlerinde rekabetin
kaliteyi yükseltmeyeceðini aksine düþüreceðini,
mesleki ahlaký bozacaðýný ayrýca serbest rekabetten
Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn ekonomik zararla
çýkacaðýný savunuyor.

Tartýþýlan Ýskonto Oranlarý Þöyle
2005 Cirosu
Ýskonto Oraný
240.000 YTL
%3
480.000 YTL
%3,5
600.000 YTL
%4
600.000 YTL üstü
%4,5
TEB Baþkaný Ecz. Mehmet DOMAÇýn kapanýþ
konuþmasýndaki son sözleri uzun süre tartýþýlabilecek
nitelikte idi: Eczacý - Eczacý ortaklýðýný tartýþýn

Bizler, ucu açýk % 3,5 ýskonto ile ilgili çalýþmalar
yaparken; 09 Martta Türkiyede serbest rekabetin
saðlanmasý görevi ile yetkili Rekabet Kurumu iki
uzmaný ile Adana Eczacý Odasýný denetledi. Tüm gün
boyunca süren araþtýrma, inceleme ve denetimde
Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUTun makam
odasý ve bilgisayarý dahil olmak üzere özel ve resmi
tüm yazýþmalar, Haysiyet Divaný dosyalarý incelendi.
Denetleme sonucunda 32 sayfa belge, 2 sayfa
Haysiyet Divaný belgesi, Oda Baþkanýmýz Ecz.
Burhanettin BULUTun odasýndaki evraklarýnda 3
sayfa yazý fotokopisi ve 2004  2005 Yýlý Odamýzýn
Çalýþma Raporu Rekabet Uzmanlarý tarafýndan alýndý.
Bizden baþka Kayseri, Manisa,

Bugün ilaç ve eczacýlýk hizmetleri vermeye çalýþtýðýmýz
eczanelerimizin fiziki koþullarý, çalýþanlarýn sayýsý ve
niteliði, verilen hizmetin kalitesi ile geleceði
kucaklama konusunda handikaplarýmýz var. Bugünkü
þartlarda Farmasötik Bakým, hasta takibi, hasta
odaklý eczacýlýk hizmetleri ne derece saðlýklý
verilebilir?
Geleceðin planlanmasýnda tartýþmamýz gereken çok
þey var.
Aydýnlýk Kalýn
Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ
Genel Sekreter
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NAKÝL OLAN ECZANELER
TÜZÜN ECZANESÝ
Ecz. Maksut Uður TÜZÜN

SONAY ECZANESÝ
Ecz. Sabiha YILDIZ

LAL ECZANESÝ
Ecz. Aykut GÜLMEN

ÇOLAK ECZANESÝ
Ecz. Necip ÇOLAK

SOFUOÐLU ECZANESÝ
Ecz. Emine Yüksel SOFUOÐLU

YENÝ ADANA ECZANESÝ
Ecz. Levent URUNGA

ÞÝFA ECZANESÝ
Ecz. Özkan ELMACI

SAYGILI ECZANESÝ
Ecz. Remziye GÖK

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Barbaros Mahallesi Eminaða
Caddesi No:239/B adresinde bulunan TÜZÜN
Eczanesini ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi
Eskibey Mahallesi Þehit Kemal Yüzgeç Bulvarý No:72
adresine nakil,

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Kuruköprü Mahallesi Özler
Caddesi No:82 adresinde bulunan SONAY Eczanesini
ayný isim altýnda Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Atakent
Mahallesi Yaþar Doðu Caddesi 5 Sok. No:2 adresine
nakil,

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacý Ömer
Sabancý Caddesi No:22/B adresinde bulunan LAL
Eczanesini ayný isim altýnda Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi
Kiremithane Mahallesi Haþim Dalgýç Caddesi No:123
adresine nakil,

Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Gaziosmanpaþa Mahallesi Saatçi
Mehmet Efendi Caddesi No:61 adresinde bulunan
ÇOLAK Eczanesini ayný isim altýnda Adana Ýli Ceyhan
Ýlçesi Gaziosmanpaþa Mahallesi 22 Sokak No:2/A
adresine nakil,

Osmaniye Ýli Alibeyli Mahallesi Palalý Süleyman
Caddesi No:115 adresinde bulunan SOFUOÐLU
Eczanesini ayný isim altýnda Osmaniye Ýli Alibeyli
Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi No:57 adresine
nakil,

Ýlimiz Karataþ Ýlçesi Atatürk Caddesi Özdemir Pasajý
No:45/A adresinde bulunan MÝRGÜN Eczanesini
YENÝ ADANA Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Seyhan
Ýlçesi Hacý Ömer Sabancý Bulvarý No:32/B adresine
nakil,

Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Burhaniye Mahallesi Kýzýlay
Caddesi 91/A adresinde bulunan ÞÝFA Eczanesini
ayný isim altýnda Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Bota Mahallesi
6 Ocak Caddesi No:69 adresine nakil,

Ýlimiz Kozan Ýlçesi Irmak Ýlçesi No:54 adresinde
bulunan SAYGILI Eczanesini ayný isim altýnda Adana
Ýli Kozan Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesi Hazer Sokak
No:99 adresine nakil,

YENÝ TOROS ECZANESÝ
Ecz. Nuray YALÇINDAÐ

Ýlimiz Saimbeyli Ýlçesi Ýslam Mahallesi Yer altý Çarþýsý No:18/P-4 adresinde bulunan YENÝ Eczanesini YENÝ
TOROS Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Toros Mahallesi 50 Sokak Özcan Apt. B Blok Zemin kat
adresine nakil,
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YENÝ AÇILAN ECZANELER
MART 2006
YÜCEL ECZANESÝ
Ecz. Güler YÜCEL

YILMAZCAN ECZANESÝ
Ecz. Kevser YILMAZCAN

SUMBAS ECZANESÝ
Ecz. Osman ACIBUCU

DOÐUMEVÝ ECZANESÝ
Ecz. Burhan ÞÝRE

Osmaniye Ýli Düziçi Ýlçesi
Karkýn Caddesi No:5

Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Sofulu Beldesi
Gültepe Mahallesi 11 Sok. No:22

Osmaniye Ýli Sumbas Ýlçesi
Döðenli Mahallesi 5 Sok. No:6

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yeþilyuva Mahallesi
Bakýmyurdu Caddesi No:129

ÜMRAN ALGAN ECZANESÝ

Ecz. Ümran Algan ERSAN

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Hacý Ömer Sabancý Bulvarý S.Sulular Apt. Zemin Kat No:28

MESUL MÜDÜRLÜKLER
MART 2006
Ecz. Belma KISACIKOÐLU
ERTÜRK ECZA DEPOSU

Ecz. Tülay AKÇALI
BARBAROS ECZANESÝ

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Yurt Mahallesi 159 Sokak
Huzur Apt. Zemin Kat No:19

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Barbaros Mahallesi
52 Sokak No:82/A

Ecz. Esra DEMÝRTÜRK

HEDEF ECZA DEPOSU

Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Turhan Cemal Beriker Bul. No:5l8

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI
Bilge ÜSTEKÝDAÐýn Teyzesi
M. Muhlis YALPAnýn Eþi
M. Nedim BÜYÜKNÝSANýn Annesi
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Eczacýlarýmýzýn Saðlýðý Neden Sadece Yatarak Sigortam Hangi Saðlýk
Güvencemiz Altýnda
Tedavi?
Kuruluþlarýnda Geçerli?
Türk Eczacýlarý Birliði, üye ve
Saðlýðýnýz için yüksek risk ve
ailelerinin saðlýk sigortasý hizmeti maliyet oluþturan durumlar
için Acýbadem Sigortayý seçti!
yatarak tedaviyi gerektirecek
durumlardýr.
Türkiyenin en büyük ve güvenilir
sigorta þirketlerinden Acýbadem Ayakta tedavi giderleri, yatarak
Sigortanýn Eczacýlar Birliðine özel tedavi giderlerine göre çok daha
poliçesi ile sadece Acýbadem
az riskli ve az maliyetli olduðu için
Hastanelerinden deðil, listesini
sadece yatarak tedavilerinizi
internette bulabileceðiniz yüzlerce güvence altýna alýyoruz. Eczacýlarýn
Anlaþmalý Saðlýk Kuruluþumuzdan Hipokrat yemini etmiþ doktorlarla
da sýnýrsýz yatarak tedavi hizmeti meslektaþlýk iliþkisi nedeni ile
alabileceksiniz. Ayrýca bu
ayakta tedavileri zaten güvencede
poliçeden eczanenizde çalýþtýðýný sayýlýr. Gerçek riskinizi ucuz bir
belgelemeniz kaydý ile diðer
fiyata güvence altýna almak için
çalýþanlarýnýz da faydalanabilir.
Ayakta tedavi teminatlarýný
kapsam dýþý býraktýk.

Sigortanýz, Network 2 olarak
isimlendirilen ve listesine internet
sitemizden () ulaþabileceðiniz
geniþ bir Anlaþmalý Saðlýk
Kuruluþu aðýnda geçerlidir.
Bulunduðunuz yerde Anlaþmalý
Saðlýk Kuruluþu yok ise, adresine
bildirebilir, kuruluþ ile anlaþma
yapýlmasýný talep edebilirsiniz.
Kapsam dahili bir hizmet için
anlaþmasýz saðlýk kuruluþlarýna
giderseniz, ödemeyi siz yaparsýnýz,
raporlarýnýzý ve faturanýzý bize
ilettikten sonra tedavinizin
karþýlýðýný Türk Tabipler Birliði
Asgari Ücret Tarifesinin iki katý ile
sýnýrlý olmak þartý ile hesabýnýza
öderiz.

Teminatlarým Neler?

Poliçeniz sadece yatarak tedaviyi kapsamasýna raðmen, sýk görülen kanserlerin erken tanýsý için yýlda
bir, 40 yaþ üzeri erkek sigortalýlarýmýza PSA testi, kadýn sigortalýlarýmýza ise Mamografi tetkikini de
kapsam dahiline alýyoruz.
GEÇERLÝ OLDUÐU KURULUÞLAR:

YATARAK TEDAVÝ TEMÝNATLARI
Ameliyat
Ameliyatsýz Yatýþlar ve Küçük Müdahaleler
Oda Yemek  Hemþire
Yoðun Bakým
Refakatçi
Koroner Anjiografi
Kemoterapi
Radyoterapi
Dializ
Acil Ulaþým
Ameliyat Sonrasý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Mamografi ( 40 yaþ üstü kadýnlar için )
PSA ( 40 yaþ üstü erkekler için )
Kaza Sonucu Diþ Tedavi
Suni Uzuv
Yardýmcý Týbbi Malzemeler
Yurt dýþý Tedavi

KATILIM PAYI
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
20%
YOK
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NETWORK

UYGULAMA
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
LÝMÝTSÝZ
Yýlda bir kez karþýlanýr
Yýlda bir kez karþýlanýr
LÝMÝTSÝZ
Ameliyat bedelinin 1/3'ü
Yýllýk
500 YTL
Yýllýk
50.000 USD

Ne Kadar Prim Ödemem Gerekiyor?

Bir baþka sigorta þirketinde devam
etmekte olan poliçeniz, yapýlacak
risk deðerlendirme sonucuna göre
haklarýyla birlikte alýnabilir.

PRÝM TABLOSU ( YTL )

* BÝREY
* EÞ
* ÇOCUK ( 0 - 18 Yaþ )

NOT:
Primlerin %25'i peþin, bakiyesi 5
eþit taksitte ödenebilir. % 5 ek prim
ile primlerinizi 10 eþit taksitte
ödeyebilirsiniz. Ayrýca aile
poliçelerinde (birey + eþ ya da
birey + çocuk) %2,5Ê aile indirimi
uygulanýr.

380
380
270

Nasýl Baþvurabilirim?

sonra da sigortalanabilirler.
Sigortalanacak kiþilerin geçmiþ
sigortalýlýk dönemlerine ve saðlýk
durumlarýna iliþkin detaylý bilgi elde
edildiðinde primlerde deðiþiklik
yapýlabilir.

Acýbadem Sigorta'nýn
size saðladýðý avantajlar

Maksimum sigortalanma yaþý
64tür. Özel þartlarda açýklanan
Eþ ve 18 yaþa kadarki çocuklarýnýz
ömür boyu sigortalanabilirlik
sigortalanabilir.
hakkýný kazanan kiþiler 64 yaþýndan
18 yaþýndan büyük çocuklarýnýz
birey fiyatýndan sigortalanabilir.

Baþvurmak için aþaðýdaki baþvuru
formunun çýkýþýný alýp, doldurarak
size en yakýn ACIBADEM SÝGORTA
þubesine ya da sizinle irtibata
geçecek satýþ temsilcimize
iletmeniz yeterli olacaktýr.
Ayrýntýlý bilgi almak ya da baþvuru
formu istemek için aþaðýdaki
kiþileri arayabilirsiniz:

YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi
CEDRINA 25 MG 30 TABLET
CEDRINA 25 MG 60 TABLET
CEDRINA 300 MG 30 TABLET
CEDRINA 300 MG 60 TABLET
CEDRINA 200 MG 30 TABLET
CEDRINA 200 MG 60 TABLET
CEDRINA 100 MG 30 TABLET
CEDRINA 100 MG 60 TABLET
EXTAL 200 MG 20 EFF TABLET
EXTAL 600 MG 20 EFF TABLET
DUOCID 250 MG 100 ML SUSP
CEFRIDEM 2 GR I.V. FLK
NORLOPIN 10 MG 30 TABLET
PREGNACARE 100 ML KREM
ASIST PLUS 600 MG 30 SASE
CARVEXAL 6.25 MG 30 TABLET
CARVEXAL 12.5 MG 30 TABLET
CARVEXAL 25 MG 30 TABLET

Firma
SANOVEL
SANOVEL
SANOVEL
SANOVEL
SANOVEL
SANOVEL
SANOVEL
SANOVEL
TALYA FARMA
TALYA FARMA
PFIZER
DEM ÝLAÇ
SABA ÝLAÇ
NOBEL ÝLAÇ
BÝLÝM ÝLAÇ
SANDOZ ÝLAÇ
SANDOZ ÝLAÇ
SANDOZ ÝLAÇ

Fiyat (YTL)
23,12
45,98
133,92
256,12
73,35
145,07
48,50
96,33
5,05
12,28
19,26
16,54
18,00
18,50
16,65
7,25
14,50
13,14

8

Barkod
8699536090498
8699536090504
8699536090559
8699536090566
8699536090535
8699536090542
8699536090511
8699536090528
8697511020010
8697511020027
8699532287205
8699742270066
8699511010169
5021265222100
8699570240064
8699516017309
8699516017323
8699516017347

Tarih
22.03.2006
22.03.2006
22.03.2006
22.03.2006
22.03.2006
22.03.2006
22.03.2006
22.03.2006
21.03.2006
21.03.2006
21.03.2006
21.03.2006
21.03.2006
16.03.2006
14.03.2006
07.03.2006
07.03.2006
07.03.2006

HATIRLATMA
Odamýza TEB'den 02/02/2006
tarihinde gelen yazý ile;
Ýlaç giderlerinin kontrolünde Emekli
Sandýðý Reçete Kontrol Sisteminin
kullanýlmasý uygulamasý Ýl
Bazýndaki Muhasebe
Müdürlüklerinde 01/03/2006
tarihine; diðer saymanlýklarda (Mal
Müdürlükleri) ise 01/04/2006
tarihine kadar ertelenmiþti.
01/03/2006 tarihi itibarý ile Ýl
bazýnda Muhasebe Müdürlüklerine
baðlý olan birimlerin(Emniyet,
Saðlýk Müdürlüðü, Numune
Hastanesi.. v.b.); 01/04/2006
tarihinde ise diðer
Saymanlýklara(Mal Müdürlükleri)
baðlý birimlerin reçeteleri "Emekli
Sandýðý Reçete Provizyon
Sisteminden" onay alýnarak
karþýlanacaktýr.
Kurumlara ait Saymalýk Kodlarý;
web sayfamýzýn "Ýþlemler"
bölümünde "E.S KURUM KODLARI"
adý ile yer almaktadýr.
Meslektaþlarýmýza önemle
duyurulur.

PTT ÝLE SÖZLEÞMELÝ
ECZANELERÝN DÝKKATÝNE
Odamýza Adana PTT
Baþmüdürlüðü'nden gelen yazý
aþaðýdaki þekildedir.PTT Ýle
sözleþmeli meslektaþlarýmýza
önemle duyurulur.
PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
PTT BAÞMÜDÜRLÜÐÜ
01102 ADANA
PTT.4.01.00.1 1/975-07 -2297
Konu: Ýlaç Ödemesi
ÝLGÝ: 11.05.2001 gün ve 13 no'lu

genelge
Ünitemizin giderlerinin birinci
sýrasýný personel giderleri, ikinci
sýrasýný ise saðlýk giderleri teþkil
etmektedir.
Bu nedenle; Daha önceki genelge
ve tebliðlerimizde de belirtildiði
üzere, saðlýk harcamalarýna
personelimizin (Gerçek tedavi
gören hasta ve personel yakýný
hariç) gerekli hassasiyeti
göstermeleri için ilgi genelgenin
2. maddesinin bir kez daha
hatýrlatýlmasýnda zaruret
görülmüþtür.
Ýlgi genelgenin 2. maddesinde;
"Eczanelerden kesinlikle bilahare
doktora reçetesini yazdýrarak
vermek suretiyle ödünç veya
veresiye ilaç alýmýndan hiçbir
þekilde bulunulmayacak ve Ünite
amirlerince bu konuda gerekli
önlemler alýnacak, aksine
davrananlarýn tespiti halinde ilgililer
hakkýnda PTT Personel
Yönetmenliði hükümleri
çerçevesinde iþlem yapýlarak bu
þekilde temin edilen ilaçlara ait
tutarlar personelden derhal tahsil
edilecektir, bu konuda ayrýca
ünitemiz sözleþmeli eczanelere
yazýlý duyuruda bulunularak
personel ve aile bireylerine
sonradan reçetelerini vermek
suretiyle ödünç veya veresiye ilaç
vermemelerini, aksi halde
sözleþmelerini fesi cihetinde iþlem
yapýlacaðýný ve buna uyan ayný
zamanda eczanelere ünitenizin
bulunduðu mahaldeki eczacý
odalarý kanalýyla yazýlý olarak
duyurulmasý saðlanacaktýr.
Bu hususa baðlý olarak anlaþmalý
eczanelerden ödünç veya veresiye
olarak alýnan ilaçlara karþýlýk olarak
eczacý tarafýndan doktora alýnan
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bu ilaçlarý yazdýrmasý için kesinlikle
boþ hasta sevk kaðýdý
býrakýlmayacak, bu þekilde
davranan personel hakkýnda derhal
PTT Personel Yönetmenliði
hükümleri çerçevesinde iþlem tesis
edilerek, ilgili eczacý odasýna bilgi
verilerek bu yolla ilaç veren eczane
ile de yapýlmýþ sözleþme ise derhal
fes edilecektir." Denilmektedir.
Belirtilen bu hükmün
uygulamasýnda gerekli
hassasiyetin gösterilerek gerekli
önlemlerin alýnmasýný ve tüm
personel ile kurumumuz ile
sözleþmesi bulunan odaya kayýtlý
tüm eczanelere eczane odasýnca,
duyuru yapýlmasýný, aksine
uygulamada bulunanlar hakkýnda
idari ve adli iþlem yapýlacaktýr.
Bilgi alýnmasýný ve gereðinin buna
göre ifasýnýn önemle rica ederiz.
Kenan KÜTÜK Mahmut
AKBAL
Sað.Sos.Ýþl.Müd.

Baþmüdür

DAÐITIM/ GEREÐÝ
Eczacý Odalarý
Baþmüdürlük Kýsýmlarý
PTT Merkez Müd.
Kontrolörler
Sözleþmeli Kurum Doktorlarý

ECZANE SOYGUNU
Adana Ýli Seyhan Ýlçesinde bulunan
Fulya Eczanesi nöbetçi olduðu
06/03/2006 Pazartesi günü sabaha
karþý 05:00 saatlerinde
soyulmuþtur.
Meslektaþýmýza geçmiþ olsun
dileklerimizi iletiyoruz.
Son dönemlerde artarak devam
eden bu tür olaylarla ilgili
üyelerimizin daha dikkatli olmalarý
gerektiði önemle duyurulur.
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TSK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN DÝKKATÝNE
Odamýza TEB'den gelen yazý ile;
T.C.Milli Savunma Bakanlýðý'nýn Birliðimize gönderdiði 10.02.2006 tarih 5151-10-06/MALÝ YNT.(14)D.102
sayýlý yazý ile; ödeme makamlarýný gösteren 28.01.1992 tarihlî Milli Savunma Bakanlýðý yazýsý ekindeki EkB çizelgesinin (7.Diðer Garnizonlar) bölümünün (2.DZ.K.K.LIÐI) kýsmýnýn tedavi ve ilaç ihtiyaçlarýnýn
aksamadan karþýlanmasý için yeniden düzenlenmesinin Dz.K.K.lýðý'nýn 31.01.2006 tarihli yazýsý ile istendiði
bildirilmekte olup, yeniden düzenlenmiþ olan liste yazýmýz ekinde gönderilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
MÝLLÎ SAVUNMA BAKANLIÐI ANKARA
MLY. : 5151-\0 -06/MALÎ YNT.(14)D.
KONU : 211 Sayýlý Kanuna Tâbi Personelin Tedavi Giderlerinin Ödenmesi;
iLGi : (a) MSB.lýðýnýn 28 Ocak 1992 gün ve MLY:5151-2-92/MALÎ YNT.25 sayýlý yazýsý.
(b) Dz.K.K.Iýðýnýn 31 OCAK 2006 gün ve LOJ.:5151-33-06/Sað.D,PI.Þ.19469 sayýlý yazýsý.
1. 211 Sayýlý TSK iç Hizmet Kanununa tâbi personel ve bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin tedavi
giderlerine iliþkin esas ve usuller ile belirlenen personel gruplarýna göre, garnizonlar itibarýyla tedavi giderlerini
ödeyecek makamlar ilgi (a) ile yayýmlanmýþ olup, uygulama buna göre yürütülmektedir.
2. Yapýlan incelemeler sonucunda ödeme makamlarýný gösteren ilgi (a) yazýnýn Ek-B çizelgesi (7. DiÐER
GARNÝZONLAR) bölümünün (2. DZ.K.K.LIÐI) kýsmýnýn tedavi ve ilaç ihtiyaçlarýnýn aksamadan karþýlanmasý
için yeniden düzenlenmesi ilgi (b) ile istenmektedir.
3. Buna göre, ilgi (a) yazýnýn Ek-B çizelgesi (7. DiÐER GARNÝZONLAR) bölümünün (2. DZ.K.K.LIÐI) kýsmý
yeniden düzenlenerek Ek'te sunulmuþ olup, uygulamanýn bu düzenlemeye göre yürütülmesini rica ederim.
MÝLLÎ SAVUNMA BAKANI NAMINA
M.Baki CURA
Tuðgeneral
Maliye Dairesi Baþkaný
bir sorunu çözmeyi baþarmýþtýr.
uygulamalar yeni yeni rayýna
KURUM ÝSKONTOLARI
HAKKINDA BAÞBAKAN VE SSK'da 33 yýllýk çað dýþý uygulama oturmaya baþlamýþken, Maliye
BAKANLARA YAZILAN YAZI son bulmuþ, Yeþil Kartlý hastalarda Bakanlýðý tarafýndan tekrar pazarlýk
tarihi bir karar
alýnmýþtýr.

masasýna alýnýyoruz.
Kamu kurumlarý ile eczacýlar
TARÝH: 02/03/2006
arasýnda her yýl ilaç alým protokolü
Sayýn
Eczacý
örgütleri
ve
eczacýlar
bu
imzalanmaktadýr. 2005' te önemli
Recep Tayyip ERDOÐAN
geliþmeler karþýsýnda son derece deðiþikliklere raðmen , Maliye
BAÞBAKAN
hassas davranmýþ, Yeþil Kart ve
Bakanlýðý 2006 protokolünde
2005 yýlýnda baþta SSK'nýn serbest SSK' lý hastalarýn daha iyi hizmet "eczacý %3,5'tan az olmamak
eczanelere açýlmasý baþta olmak almalarý için yapýlan ilaç sanayinin üzere indirim yapar" maddesini
de dahil olduðu ortak protokollerde, eklemek istemektedir. Böylece her
üzere önemli geliþmeler
sistemden kaynaklý sýkýntýlara
bölgede ayrý ayrý pazarlýða tabi,
yaþanmýþtýr. Ülke nüfusunun
sabit olmayan, ucu açýk ýskonto
yarýsýndan fazlasýný kapsayan SSK raðmen önemli gayret ve özveri
göstermiþtir.
Ancak
henüz
bu
talebi ortaya çýkacaktýr.
ve Yeþil Kartta, hükümetimiz önemli
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Eczaneler saðlýk birimleridir. Bu
güne kadar ilaç fiyat
kararnamesinde eczacý kârýnýn
düþürülmesi, eczane geri
ödemelerin gecikmesi, ödemelerde
kesintilerin yapýlýyor olmasý, kamu
kurum ýskontolarýndan ve ilaç fiyat
indirimlerinden eczanelerin zarar
görmüþ olmasýna raðmen tüm
bunlar katlanýlabilir olgulardý. Saðlýk
bakýmý uzmaný olarak bizim tüm
bu iyi niyetli yaklaþýmlarýmýza
raðmen ucu açýk iskonto talebi,
eczaneler arasýnda rekabet
yaratma düþüncesi, mesleðimize
bir saldýrý niteliðindedir.

"%3,5'dan az olmamak üzere"
ibaresin tercihte ve fiyatta
rekabetin olmadýðý ilaçta
eczanelerin rekabet etmesinin
beklenmesi samimi bir yaklaþým
deðildir.

Türkiye'de hiçbir sektörde olmadýðý
halde ilaç sektöründe; ilacýn satýþ
fiyatý, depocu kârý, eczacý kârý,
kurumlarýn ilaç alýþ fiyatý devlet
tarafýndan belirlenmektedir. Ýlaç,
rekabete açýk bir "meta" deðildir.
Ýlaç fiyatý serbest rekabet
ortamýnda arz-talep dengesine
baðlý olarak deðiþemez. Ayrýca ilacý
pazarlýða tabi tutmak sadece
suistimallere fayda saðlayacaðý
gibi ilaç sarfiyatýný da arttýracaktýr.
Ýlaçta tasarruf ancak konunun
uzmanlarý tarafýndan bilimsel veriler
ýþýðýnda rasyonel kararlar ile
saðlanabilir.
Adana ve Osmaniye iline baðlý
bölgemizde hizmet veren 832
eczacýnýn tamamý ekte
sunduðumuz metinleri imzalayarak
eczacýnýn saðlýk bakýmý uzmaný ve
ilaç danýþmaný yönünü hiçe sayan,
saðlýðý ticaretleþtiren pazarlýkçý
anlayýþý reddetmektedir.

Saygýlarýmla

Maliye Bakanlýðý'nýn 2006 yýlý
protokol görüþmelerinde, Sosyal
Güvenlik Kurumlarý'na eczacýlarýn
yapacaðý kurum ýskontosunun

Eczacýlýk yasalarýna, eczacýlýk
deontolojisine ve temel deðerimize
müdahale anlamýna gelen Maliye
Bakanlýðý'nýn tarafýmýzdan talep
edilen ucu açýk ýskontosunun
meslektaþlarýmýz ile hükümeti karþý
karþýya getireceði endiþe ile
gereðini emir ve müsaadelerinize
arz ederim.

Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN

26024 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanan 18 Nolu Tedavi Yardýmý
Tebliði ile belirlenen esaslar,
20.12.2005 tarihi itibariyle
konsolide bütçeye tabi kurum ve
kuruluþlar ile tüm sosyal güvenlik
kurumlarý tarafýndan uygulanmaya
baþlamýþtýr.
T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüðü
tarafýndan yayýmlanan 02.03.2006
tarihli Tedavi Yardýmýna Ýliþkin
Genelge ile, Talimat ile Talimat eki
Ek-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar
Listesi'nde bazý düzenlemeler
yapýldýðý bildirilmektedir.
Buna göre;

1. Talimatýn eki Hasta Katýlým
Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinin
(EK-2) "8. Kan Hastalýklarý" baþlýklý
Gereði: Saðlýk Bakanlýðý
bölümüne "8.2.18. Anagrelid"
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
etken maddesi ilave edilmiþtir.
Bakanlýðý
Ayrýca ayný etken madde, Talimatýn
Maliye Bakanlýðý
eki Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu
Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar
Bilgi: TEB
Listesine (EK-2/C)
Eczacý Odalarý
"Hidroksiüre+aspirin tedavisine
dirençli olduðu belgelenen ya da
TEDAVÝ YARDIMINA
hidroksiüre ile dirençli sitopeni
ÝLÝÞKÝN GENELGE
(anemi ve/veya lökopeni) geliþtiði
Odamýza TEB'den gelen T.C.Maliye belgelenen, en yüksek vasküler
risk taþýyan trombositemi/
Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol
esansiyel trombositopeni
Genel Müdürlüðü tarafýndan
hastalýklarýnda eriþkin/çocuk
yayýmlanan yazý ile;
hematoloji veya onkoloji uzmanýnýn
bulunduðu saðlýk kurulu raporu ile
Tedavi yardýmýna iliþkin olarak
hematoloji veya onkoloji uzmanlarý
09.02.2005 tarih 25722 sayýlý
tarafýndan reçete edilebilir" kaydý
Mükerrer Resmi Gazete'de
yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe ile ilave edilmiþtir.
2. Talimatýn eki Bedeli Ödenecek
Uygulama Talimatý hükümlerine
Ýlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan
açýklýk getirmek amacýyla 2005
ilaçlardan bu Genelgenin eki (EKyýlý içerisinde Tebliðler
1) listede yer alan ilaçlar, anýlan
yayýmlanmýþ, 15.12.2005 tarih
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listeden çýkartýlmýþtýr.
3. Talimat eki Bedeli Ödenecek
Ýlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan
ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler
yapýlmýþ ve bu Genelgenin eki (EK2) listede gösterilmiþtir.

Klozapin etken maddesini içeren
ilaçlara iliþkin T.C. Saðlýk Bakanlýðý
SÝLAHLI KUVVETLER
Ýlaç ve Eczacýlýk Genel
PERSONEL REÇETELERÝ
Müdürlüðü'nün 02.02.2006 tarih
HAKKINDA
4982 sayýlý yazýsý ekinde bir örneði
gönderilen "Klozapin Granülosit
Odamýza TEB'den gelen Milli
Savunma Bakanlýðý ile ilgili yazý ile; Ýzlem Formu"nun kullanýlacaðý
4. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede
bildirilmektedir.
yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli T.C.Maliye Bakanlýðý Muhasebat
Ödenecek Ýlaçlar Listesine (EK-2/D) Genel Müdürlüðü tarafýndan Milli Meslektaþlarýmýza duyurulur.
ilave edilmiþtir.
Savunma Bakanlýðýna gönderilen
14.02.2006 tarih 02126 sayýlý yazý SSK'DAN 07/03/2006
Genelge ile yapýlan düzenlemeler
ile, Genel Müdürlüðün 2006/2 sayýlý TARÝHLÝ GENEL YAZI
06.03.2006 tarihinden itibaren
say2000i duyurusu ile Reçete
yürürlüðe girecektir.
Odamýza TEB'den gelen SSK ile
Kontrol Sisteminin uygulamaya
Meslektaþlarýmýza önemle
ilgili yazýda;
alýnmasýnýn Muhasebe
duyurulur.
Müdürlüklerinde 01.03.2006
tarihinde, diðer saymanlýklarda ise Bilindiði gibi 15.12.2005 tarih
BAÐ-KUR'DAN MEGACE
01.04.2006 tarihinden baþlamak 26024 sayýlý Resmi Gazete'de
160 MG TABLET HAKKINDA üzere ertelendiði, Silahlý Kuvvetler yayýmlanan 18 Nolu Tedavi Yardýmý
Tebliði gereðince, 20.12.2005
Personelinin bu uygulamadan
Odamýza TEB'den gelen Bað-Kur muaf olduðunun bütün
tarihinden itibaren ilaçlarýn
ile ilgili yazýda;
reçeteye yazým ve geri ödenme
saymanlýklara duyurulduðu
koþullan ile ilgili olarak sosyal
bildirilmektedir.
Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk
güvenlik kurumlarýnda uygulama
Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Konu, T.C. Milli Savunma Bakanlýðý birliði saðlanmýþtýr.
Ýl Müdürlüklerine gönderdiði
tarafýndan Birliðimize gönderilen
15.02.2006 tarih 672 sayýlý yazýda; 27.02.2006 tarih 5151-16-06/MALÝ T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel
YNT (14) D.145 sayýlý yazý ile
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün
bildirilmiþ olup, uygulamanýn bu Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire
Maliye Bakanlýðý'na hitaben yazdýðý doðrultuda yürütülmesi gerektiði Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan
02.01.2006 tarih 41 sayýlý yazý
07.03.2006 tarih B.13.2.SSK. 5 02
bildirilmektedir.
gereðince Bristol-Myers Squibb
07 00/XVII- 8103-0-034- 14475
Ýlaçlan Inc.'in ithal ruhsatýna sahip Meslektaþlarýmýza önemle
sayýlý yazý ile "Anagrelid" etken
olduðu "Megace 160 mg Tablet" duyurulur.
maddeli ilaçla ilgili olarak Maliye
isimli preparatýn endikasyonlarýna
Bakanlýðýnýn yürürlük tarihi
"ayrýca kanser veya edinilmiþ
6.3.2006 olan, 2.3.2006 tarihli,
KLOZAPÝN ETKEN
baðýþýklýk yetersizliði
3116 sayýlý Genelgesinde;
MADDESÝNÝ ÝÇEREN
sendromuna baðlý anoreksi ya
ÝLAÇLAR HAKKINDA
da kilo kaybý tedavisinde
Talimatýn eki Hasta Katýlým
endikedir." Ýfadesinin eklendiði
Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinin
Odamýza TEB'den gelen Bað-Kur
bildirilmektedir.
(Ek-2) "8.Kan Hastalýklarý" baþlýklý
ile ilgili yazýda;
Meslektaþlarýmýza önemle
bölümüne "8.2.18. Anagrelid" etken
Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk
duyurulur.
maddesinin ilave edildiði; ayrýca
Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur
ayný etken maddenin, Talimatýn eki
Ýl Müdürlüklerine gönderdiði
Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu
15.02.2006 tarih 683 sayýlý yazýda;
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Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar
Listesine (Ek-2/C)
'Hidroksiüre+aspirin tedavisine
dirençli olduðu belgelenen ya da
hidroksiüre ile dirençli sitopeni
(anemi ve/veya lökopeni) geliþtiði
belgelenen, en yüksek vasküler
risk taþýyan
trombositemi/esansiyel
trombositopeni hastalýklarýnda
eriþkin/çocuk hematoloji veya
onkoloji uzmanýnýn bulunduðu
saðlýk kurulu raporu ile hematoloji
veya onkoloji uzmanlarý tarafýndan
reçete edilebileceði' kaydý ile ilave
edildiði" bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle
duyurulur.

E-BORCU YOKTUR PROJESÝ
HAKKINDA
Odamýza TEB'den gelen yazý ile;
Birliðimize yapýlan baþvurulardan,
SSK ile anlaþmalý eczanelerden
SSK prim borcu olmadýðýna dair
belge istendiðinin ve
meslektaþlarýmýzýn söz konusu
belgeye ulaþýmýnda güçlükler
yaþadýðýnýn tespit edilmesi üzerine,
SSK Baþkanlýðý Sigorta Ýþleri Genel
Müdürlüðü'ne yazýlan 13.02.2006
tarih 35.B.01.05.1.000943 sayýlý
yazýmýzla konunun çözüme
kavuþturulmasý istenmiþtir.
Birliðimize T.C.Sosyal Sigortalar
Kurumu Baþkanlýðý Muhasebe ve
Mali Ýþler Dairesi Baþkanlýðý'ndan
gelen 02.03.2006 tarih 153704
sayýlý yazý ile,

amacýyla "Sanal Sigorta ve eSEYHAN ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM
Bildirge Uygulamasý" kapsamýnda MÜDÜRLÜÐÜ ECZANE
SSK tarafýndan "e-Borcu Yoktur
FATURALARI TESLÝMÝ HK.
Projesi" geliþtirildiði,
Seyhan Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne baðlý okullara ait
personel ve personel reçetelerinin
faturalarýnýn kesimi ve teslimi
hakkýnda 02/02/2006 tarihinde
web sitemizde ayrýntýlý olarak
duyuru yapmýþtýk. Verilen bilgiler
ýþýðýnda meslektaþlarýmýzýn
yukarda belirttiðimiz duyurudaki
gibi reçeteleri kesip teslim etmeleri
gerekmektedir. Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü yetkilileri ile yapýlan
görüþmeler sonucu;her okul için
ayrý ayrý çýkarýlmasý istenen EK:2
(%20) Hasta Katýlým Paylarý
Ýcmallerinin 3(üç) nüsha alýnmasý;
"e-Borcu Yoktur" uygulamasýna
kesilen fatura ve reçetelerin
iliþkin belgelerin 22.11.2005 tarih "Ýnkýlap Ýlköðretim Okulu"
901774 ek 16-357 sayýlý Genelge 'na(Büyüksaat civarý) teslim
ile SSK web sayfasýnda
edilmesi, okullara göre 3(Üç) nüsha
yayýmlandýðý, bu uygulamadan
alýnan "EK:2 (%20) Hasta Katýlým
yararlanmak isteyen iþverenlerin Paylarý Ýcmallerinin" ise 3(Üç)
baþvuru formlarýný ve istenilen
nüsha olarak Seyhan Ýlçe Milli
belgeleri SSK'da tescilli iþyerlerinin Eðitim Müdürlüðü binasýnda
bulunduðu Sigorta Ýl/Sigorta
bulunan ilgili okullara ait posta
Müdürlüklerinden herhangi birine kutusuna tek tek býrakmalarý
verilmek suretiyle baþvuruda
gerekmektedir.
bulunulabileceði belirtilmektedir.
Buna göre; SSK'ya baþvurup eGAZÝLERÝN TEDAVÝ
Bildirge kullanýcý kodu ve þifresi
GÝDERLERÝ KONUSUNDA
almýþ olan iþverenlerin internet
üzerinden istenilen gün ve saatte
"borcu yoktur" yazýlarýný almalarýnýn ÝLGÝ :Maliye Bakanlýðý, Bütçe ve
mümkün olduðu bildirilmektedir. Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün
24.02.2006 gün ve
B.07.0.BMK.0.18.111-11. sayýlý
Meslektaþlarýmýza önemle
yazýsý.
duyurulur.
"e-Borcu Yoktur Projesi" nin, SSK'da
tescilli iþyeri bulunan ve e-Bildirge
kullanýcý kodu ve þifresi almýþ olan
iþverenlere, vergi kimlik numaralarý
anahtar olarak kullanýlmak suretiyle
Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerine
gidilmesine, SSK birimleri arasýnda
yazýþma yapýlmasýna veya faks
çekilmesine gerek kalmadan
www.ssk.gov.tr adresinden "borcu
yoktur" yazýsýnýn istenilen gün ve
saatte internet üzerinden
alabilmelerine imkan saðlayan bir
uygulama olduðu belirtilmektedir.

1. "1005 Sayýlý Ýstiklal Madalyasý
Verilmiþ Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Þeref Aylýðý
Baðlanmasý Hakkýnda Kanun"un
deðiþik 2 nci maddesi ile gaziler,

SSK tarafýndan borcu yoktur
yazýsýna iliþkin taleplerin daha hýzlý
ve doðru bir þekilde karþýlanmasý
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eþleri ve dul eþlerinin Genel ve
Katma Bütçeli dairelere ve idarelere
ait veya baðlý hastanelerde ücretsiz
tedavi edilmeleri, ayrýca bu tedavi
kurumlarýndan ve dýþarýdan
alacaklarý ilaç bedellerinin Devlet
tarafýndan ödenmesi hükme
baðlanmýþtýr.
2. Gazilerin saðlýk ocaklarýnda
tedavi olmalarý ve tedavi
sonucunda saðlýk ocaklarý
tarafýndan yazýlan ilaç bedellerinin
ödemesi konusunda tereddütler
oluþtuðundan, MSB.lýðý tarafýndan
konu Maliye Bakanlýðýna intikal
ettirilmiþtir.
3. Maliye Bakanlýðý ilgi cevabi
yazýda; bahse konu þahýslarýn,
4736 sayýlý kanunun 1nci
maddesinin birinci fýkrasýndan
muaf tutulduðunu, bu itibarla;
gaziler ile bunlarýn eþleri ve dul
eþlerinin birinci basamak resmi
saðlýk kurumlarýnda ücretsiz tedavi
göreceklerinden, görmüþ olduklarý
tedavilerine iliþkin ilaç reçete
bedellerinin Devlet tarafýndan
ödenmesinin mümkün
bulunduðunu bildirmiþtir.

ÝLAÇ GERÝ ÇEKME
HAKKINDA
Odamýza TEB'den 14/03/2006 tarih
ve 1504 no ile gelen yazýda;

Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk
Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan
Ýl Müdürlüklerine gönderilen
27.02.2006 tarih
B13.1.BKG.0.12.00.00/03 834
sayýlý yazý ile Biofarma
Pharmaceutical Industry
Co.Inc'den alýnan 01.02.2006 tarihli
yazýda; "Biofarma Ýlaç Sanayi
olarak üretmekte olduklarý, laktüloz
ve laktoz ihtiva eden ve laksatif
olarak kullanýlmakta olan,
Stoklarýnýzda bulunan söz konusu "OSMOLAK Süspansiyon" isimli
serilere ait ürünlerin, ilgili depolara ürünün 100 ml'lik formunun
üretiminin 01.02.2006 tarihi
ve ruhsat sahibi firmaya iade
itibariyle durdurulduðu, ayný
edilmesi gerekmektedir.
ürünün diðer formu olan
Preparat Adý; Seri No (imal/Son "OSMOLAK 250 ml Süspansiyon"
Kullanma Tarihi)
un üretimine ise devam edildiði"
Poliflex %5 Dekstroz Sudaki Sol. bildirilmektedir.
100 ml 0510015 (10.2005 /
Meslektaþlarýmýza önemle
10.2007)
Poliflex %5 Dekstroz Sudaki Sol. duyurulur.
500 ml 0510042 (10.2005 /
10.2007)
ZELDOX KAPSÜL
Poliflex %5 Dekstroz Sudaki Sol. HAKKINDA
500 ml 0510040-1 (10.2005
/10.2007)
Odamýza TEB'den gelen
Poliflex izolen Dengeli Elektrolit
14/03/2006 ve 1462 no'lu yazý ile;
Sol. 500 ml 0509017-2 (09.2005
/ 09.2007)
Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk
Poliflex izolen Dengeli Elektrolit
Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan
Sol. 500 ml 0509016-2 (09.20057 Birliðimize gönderilen 27.02.2006
09.2007)
tarih B13.1.BKG.0.12.00.00/03 888
Poliflex izolen Dengeli Elektrolit
sayýlý yazý ile, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç
Sol. 500 ml 0509017-1
ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nden
(09.2005/09.2007)
alýnan 24.01.2006 tarihli yazý ile,
sonucunda pirojen içermeleri
nedeniyle uygun bulunmadýðý ve
söz konusu preparatlarýn uygun
bulunmayan seri numaralýlarýna
"Farmasötik ve Týbbi Müstahzar,
Madde, Malzeme ve Terkipleri
ile Bitkisel Preparatlarýn Geri
Çekilmesi ve Toplatýlmasý
Hakkýnda Yönetmelik" gereðince
2. sýnýf geri çekme iþlemi
uygulandýðý bildirilmektedir.

Pfizer Ýlaçlan Ltd.Þti. adýna ruhsatlý

OSMOLAK SÜSPANSÝYON bulunan "ZELDOX 20mg/40
HAKKINDA
mg/60mg/80mg Kapsül" isimli

T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün
Birliðimize gönderdiði 06.03.2006
Odamýza TEB'den gelen
tarih 011306 sayýlý yazý ile
Polifarma Ýlaç San. ve Tic.A.Þ. 14/03/2006 tarih ve 1464 numaralý
yazý ile;
adýna ruhsatlý olan ve aþaðýda
adý/seri numaralan belirtilen
preparatlarýn yapýlan kontroller
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müstahzarlarýn endikasyonlarýnýn
prospektüs örneðinde belirlendiði
þeklinde düzenlendiði
bildirilmektedir.
Buna göre, yeni prospektüsün
ENDÝKASYONLAR bölümünde

yapýlan düzenleme;
"Zeldox, þizofreni ve iliþkili
psikozlarýn tedavisinde endikedir.
Hekim ziprasidonun QT aralýðýný
uzatma potansiyelini göz önünde
bulundurmalýdýr.
Ziprasidon psikotik özellikleri
olan yada olmayan, bipolar
bozukluklarda görülen akut
manik veya mikst epizodlarýn
tedavisinde endikedir.
Ziprasidonun manide profilaktik
veva uzun dönemli kullanýmýnýn
etkinliði kontrollü klinik
çalýþmalarla sistematik olarak
deðerlendirilmemiþtir. Bu
sebeple hekim uzamýþ
periyotlarýn tedavisinde
ziprasidonu tercih ediyorsa ilacýn
uzun dönemdeki risklerini ve
faydalarýný düzenli olarak tekrar
deðerlendirmelidir."Þeklindedir.

01.03.2006 tarih 010372 sayýlý
yazý ile, saðlýk kuruluþlarýndan
kaynaklanan týbbi atýklarýn
yönetimiyle ilgili esaslarýn,
20.05.1993 tarihli ve 21586 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe giren Týbbi Atýklarýn
Kontrolü Yönetmeliði ile
belirlendiði; söz konusu
Yönetmeliðin "Kapsam" baþlýklý
2nci Maddesinde "eczane ve ilaç
depolarýndan" kaynaklanan atýklarýn
da Yönetmelik kapsamýnda
olduðunun belirtildiði
bildirilmektedir. Bu doðrultuda, ilgili
Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan
2005/83 Sayýlý Genelge'nin
13.05.2005 tarih 24343 sayýlý yazý
ile Ýl Saðlýk Müdürlüklerine
duyurulduðu belirtilmiþtir. Genelge
ile;

1. Söz konusu atýklarýn
ülkemizde tehlikeli atýklarýn
Meslektaþlarýmýza önemle
bertarafý konusunda lisanslý tek
duyurulur.
kuruluþ olan ÝZAYDAÞ-Ýzmit Atýk
ve Atýklarý Arýtma,Yakma ve
TIBBÝ ATIKLAR HAKKINDA Deðerlendirme A.Þ.'nde
bertarafýnýn saðlanmasý,
Odamýza TEB'den gelen
14/03/2006 ve 1463 no'lu yazý ile; 2. Bertaraf iþlemi sýrasýnda
oluþturulacak komisyonda, Ýlaç
ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü
Eczanelerde bulunan, kullaným
süresi geçmiþ ilaçlarýn imhasýnýn ile Ýl Çevre ve Orman
ne þekilde yapýlacaðý ile ilgili olarak Müdürlüðü'nden birer
Birliðimize yapýlan sözlü ve yazýlý temsilcinin yer almasý gerektiði
baþvurularýn cevaplandýrýlabilmesi ifade edilmektedir. ''; ,2005/83
amacýyla, T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç sayýlý Genelge ile, T.C.Saðlýk
ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'ne Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel
Müdürlüðü'nün Genelgeye açýklýk
15.02.2006 tarihli yazýmýz
gönderilerek, konu hakkýnda bilgi getiren 19.07.2005 tarih 037709
sayýlý yazýsýný adresindeki web
istenmiþtir.
sayfamýzda bulabilirsiniz.
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Meslektaþlarýmýza önemle
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü
tarafýndan Birliðimize gönderilen duyurulur.
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SSK KESÝNTÝLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ
ÖNEMLÝ DUYURU
SSK ile sözleþmeli eczanelerin
16/03/2006 tarihinden itibaren SSK
Provizyon Sisteminde "ÖDEMELER"
Bölümünde "HATA TUTANAKLARI"
kýsmýnda kesintileri
görüntülenmektedir.
Meslektaþlarýmýzýn kesintilerini ,
2004 SSK Uygulama Talimatý ve
Ýlaç Listesi'ne;26/04/2005
tarihinden sonraki reçetelerini ise
, 2005 SSK Uygulama Talimatý ve
Ýlaç Listesi'ne göre dikkatlice
incelemeleri ve yanlýþ kesinti
yapýldýðýný düþündükleri reçeteleri
ile ilgili olarak bir dilekçe ile Adana
SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü'ne
baþvurmalarý gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle
duyurulur.
Not:SSK 2004 ve 2005 yýlý
Uygulama Talimatý ve Ýlaç Listesini
adresindeki web sayfamýzda
bulabilirsiniz.

ACIBADEM SÝGORTA GRUP
SAÐLIK SÖZLEÞMESÝ
Odamýza TEB'den gelen
15/03/2006 tarih ve 1524 numaralý
yazý ile;
Türk Eczacýlarý Birliði ile Acýbadem
Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ.
arasýnda, meslektaþlarýmýzýn,
ailelerinin ve çalýþanlarýnýn
faydalanmasý amacýyla bir Grup
Saðlýk Sigortasý anlaþmasý
yapýlmýþtýr.

Ayakta tedavi giderleri, yatarak
tedavi giderlerine göre çok daha
az riskli ve az maliyetli olduðu; ve
meslektaþlarýmýzýn ayakta tedavi
giderleri, baðlý bulunduklarý sosyal
güvenlik kuruluþlarýnca karþýlandýðý
için, Grup Saðlýk Sigortasý ile,
özellikle yatarak tedavilerin
güvence altýna alýnmasý
hedeflenmiþtir.

GÜRDAÐ ECZANESÝ (NAKÝL
ilgili detaylý bilgiye ve gerekli kayýt
OLDUÐUNDAN)
formuna (online form)
http://www.pharmacy.ankara.ed
u.tr/isops8/index.html adresinden ANAGRELÝD ETKEN
ulaþýlabilmektedir.
MADDELÝ PREPARAT
Meslektaþlarýmýza duyurulur.

HAKKINDA

Odamýza TEB'den gelen
21.03.2006 tarih ve 1626 sayýlý
yazý ile;
T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali
Türkiye'nin en büyük ve güvenilir AÞAÐIDA ÝSÝMLERÝ YER ALAN
Kontrol Genel Müdürlüðü'nün
sigorta þirketlerinden Acýbadem ECZANELER NAKÝL
Birliðimize gönderdiði 16.03.2006
Sigorta'nýn Türk Eczacýlarý Birliði'ne OLDUKLARINDAN/KAPANDIKLA tarih 3932 sayýlý yazý ile, T.C.Saðlýk
özel poliçesi ile, Acýbadem
RINDAN DOLAYI NÖBET
Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel
Hastaneleri'nin yaný sýra,
LÝSTELERÝNDEN ÇIKARTILMALARI Müdürlüðü'nün 01.03.2006 tarih
Acýbadem Sigorta'nýn Anlaþmalý GEREKMEKTEDÝR.
10285 sayýlý yazýsý gereðince
Saðlýk Kuruluþlarýndan da sýnýrsýz
"Anagrelid" etkin maddeli
yatarak tedavi hizmeti
LÜTFEN AÞAÐIDAKÝ ECZANELERÝ "Thromboreductin 0.5 mg
alýnabilecektir.
NÖBET LÝSTELERÝNDEN
Kapsül" isimli preparatýn Dem
ÇIKARTINIZ:
Medikal ve Ecza Deposu
Konuyla ilgili irtibat bilgileri ve
San.Tic.Þti. adýna ruhsatlandýrýldýðý
dokümanlar adresindeki web
-SEYHAN BÖLGESÝ
bildirilmektedir.
sayfamýzda bulabilirsiniz.
Baþvuru formuna www.teb.org.tr
YAYCIOÐLU
Meslektaþlarýmýza önemle
adresinden de ulaþýlabilmektedir. ECZANESÝ(KAPANDIÐINDAN
duyurulur.

NÖBET LÝSTESÝ
DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ

DOLAYI),
GÜLÞEN ECZANESÝ(NAKÝL
OLDUÐUNDAN),
GÜVEN ECZANESÝ(NAKÝL
ULUSLARASI ECZACILIK
OLDUÐUNDAN),
BÝLÝMLERÝ SEMPOZYUMU
SONAY ECZANESÝ(NAKÝL
OLDUÐUNDAN)
Odamýza Ankara Üniversitesi
Eczacýlýk Fakültesi'nden
-HASTANELER NÖBET
17/03/2006 tarihinde gelen yazý ÇÝZELGESÝNDEN
ile;
LAL ECZANESÝ(NAKÝL
Ankara Üniversitesi Eczacýlýk
OLDUÐUNDAN)
Fakültesi tarafýndan 1989 yýlýndan
bu yana düzenli olarak yapýlmakta -YÜREÐÝR NÖBET
olan "Uluslararasý Eczacýlýk Bilimleri ÇÝZELGESÝNDEN
Sempozyumu" nun 8 ncisi (ISOPS8) 13-16 Haziran 2006 tarihleri
ZÝNCÝRLÝ ECZANESÝ
arasýnda
(KAPANDIÐINDAN)
düzenlenecektir.Sempozyum ile
Meslektaþlarýmýza önemle
duyurulur.
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ECZANE KAPANIÞ SAATÝ
DEÐÝÞTÝ
Yaz saati uygulamasý nedeniyle
eczane kapanýþ saati 27 Mart 2006
tarihinden (bugün) itibaren 19.30
olarak deðiþmiþtir.
Yaz çalýþma saatleri:
sabah 08.00-12.00
öðlen 13.30-19.30 dur.
Meslektaþlarýmýzýn bilgilerine
önemle duyurulur.

"ADANA ECZACI ODASI
ALTUZAN ROCHE
TARÝHÝ" ARÞÝV ÇALIÞMASI HAKKINDA
Adana Eczacý Odasý'nýn 50.Yýlý ve Odamýza TEB'den gelen
"Adana Eczacý Odasý Tarihi" ile
22/03/2006 tarih ve 1754 sayýlý
ilgili olarak çalýþmalar
yazý ile;
yapýlmaktadýr.

bunlarýn amblem, kaþe veya
damgalarýný kullanmak suretiyle
resmi saðlýk kurumu hüviyeti
altýnda aðýz ve diþ saðlýðý hizmeti
veren iþletmelerin kurulduðu,
kamu çalýþanlarýnýn bu tür saðlýk
merkezlerine Talimatýn diþ
tedavilerine iliþkin sevk kriterlerine
uymadan doðrudan baþvuruda
bulunarak tedavi hizmeti aldýklarý,
bu merkezlerde verilen tedavilere
iliþkin bedellerin resmi saðlýk
kurumlarýnda yapýlan tedavi
hizmeti gibi deðerlendirilip,
Talimatýn 5.1 Maddesindeki
esaslara göre faturalandýrýldýðý; bu
durumun uygulamada tereddüde
neden olduðu anlaþýldýðýndan,
konunun açýða kavuþturulmasý
için açýklama yapýlmasýnýn uygun
görüldüðü bildirilmektedir.

T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün
Birliðimize gönderdiði 20.03.2006
tarihli yazýlar ile;
-T.C.Saðlýk Bakanlýðý ilaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün
22.02.2006 tarih 8547 sayýlý yazýsý
gereðince "Altuzan Roche 100
mg/4 ml Konsantre Ýnfüzyon
Katkýnýz ve ilginiz için teþekkür
Çözeltisi Ýçeren Flakon'' ile "Altuzan
ederiz.
Roche 400 mg'16 ml Konsantre
Ýrtibat için:Ecz.Bilge ÜSTEKÝDAÐ Ýnfüzyon Çözeltisi Ýçeren Flakon"
Tel:0 322 359 61 66 - 359 61 71 isimli preparatlara 22.12.2005
tarihinde "Roche Müstahzarlarý
SAHTE SYMBICORT FORTE A.Þ." adýna ruhsat almýþ olduðu Diþ Tedavisi konulu Genel Yazý ile,
TURBUHALER HAKKINDA bildirilmektedir.
belediyelerin veya belediye
birliklerinin kendilerine ait kadrolu
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
Odamýza Astra Zeneca
saðlýk personeli ile mahalli ihtiyaca
Firmasý'ndan gelen "Sahte
yönelik saðlýk hizmeti vermek
DÝÞ TEDAVÝLERÝ
Symbicort Forte Turbuhaler"
amacýyla bizzat iþlettikleri saðlýk
hakkýndaki yazý ve sahte ürünlere
tesisleri dýþýnda kalan ve mezkur
Odamýza TEB'den gelen
ait resimler adresindeki web
Genelge ve ilgili mevzuat uyarýnca
22/03/2006 ve 1640 sayýlý yazý
sayfamýzda yer almaktadýr.
özel hukuk tüzel kiþisi olduklarý
ile;
halde belediyeye ait amblem, kaþe
Meslektaþlarýmýza önemle
veya damgalan kullanan aðýz ve
Diþ tedavileri ile ilgili usul ve
duyurulur.
diþ saðlýðý merkezlerinin ve diðer
esaslar, 09.02.2005 tarih 25722 saðlýk birimlerinin resmi saðlýk
SEYHAN BÖLGESÝ NÖBET sayýlý Mükerrer Resmi Gazete'de kurumu olarak nitelendirilmelerinin
yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe mümkün olmadýðýnýn anlaþýldýðý;
ÇÝZELGESÝ
Uygulama Talimatý eki protokolün bu nedenle, söz konusu aðýz ve
Seyhan Bölgesi nöbet çizelgesinde "5.Diþ Tedavileri" baþlýklý
diþ saðlýðý merkezlerinin Talimat
bölümünde
belirlenmiþtir.
bulunan meslektaþlarýmýzýn
uygulamasý açýsýndan resmi
T.C.Maliye Bakanlýðý tarafýndan saðlýk kurum ve kuruluþlarý gibi
hazýrlanacak nöbet çizelgesi ile
yayýmlanan 14.02.2006 tarih 2095 deðerlendirilmemesi, bu tür
ilgili dilekçelerini 7 Nisan 2006
Cuma günü akþamýna kadar odaya sayýlý Diþ Tedavisi baþlýklý Genel merkezlere yapýlacak hasta
Yazý ile, Bakanlýða ulaþan yazýlý ve þevki ve tedavisi
iletmeleri gerekmektedir.
sözlü baþvurulardan, son
uygulamalarýnda Talimatýn 5.2
zamanlarda
bazý
belediyeler
ve
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
ncl maddesinde yer alan özel
mahalli idare birlikleri bünyesinde; saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda
Arþiv çalýþmasý için Adana Eczacý
Odasý ile ilgili olarak eski
fotoðraf,resim,belge vb her türlü
döküman ile katký sunmak isteyen
meslektaþlarýmýz ve kiþiler
Ecz.Bilge ÜSTEKÝDAÐ ile irtibata
geçebilirler.

18

diþ tedavisine iliþkin esaslarýn BUT ÝLE ÝLGÝLÝ
ve ödeme kriterlerinin dikkate KURUMLARLA YAPILAN
alýnmasý gerektiði bildirilmektedir. GÖRÜÞMELER
Meslektaþlarýmýza önemle
duyurulur.

Bað-Kur ve Emekli Sandýðý sorumlu
eczacýlarýyla Eczacý Odasý Yönetim
Kurulu ve Mevzuat Komisyonunun
Konu ile ilgili Maliye Bakanlýðý
yaptýðý toplantý sonucunda 20
BUMKO Genel Müdürlüðü yazýsýný Aralýk 2005 BUT aþaðýdaki önemli
adresindeki web sayfamýzda
maddeler belirlenmiþtir.
bulabilirsiniz.
1.Reçetede bir ilacýn tek tip
ambalajý varsa; (Örn: Pulcet 28
ECZANE DENETÝMLERÝ
tablet, Lustral Nerox B vb.), ilacýn
kendisi ödenir. Ancak muadili
Son günlerde hasta maðduriyetine
verilecekse, küçük ambalaj
neden olan günlük nöbetçi eczane
seçilmelidir. (Örn: Pulcet 28 yerine
listesini gösteren nöbet kartlarýnýn
Panto verilecekse 14 tablet
saðlýklý asýlmamasý ile ilgili
seçilmelidir.
þikayetler artmýþtýr. Konu yazýlý ve
görsel basýna yansýmaktadýr.
2.Tonsillofaranjit teþhisiyle
kombine penisilin preparatlarý
Nöbet tutmak bir kamu görevidir. koþulsuz ödenir.
Nöbetçi eczane kartlarýnýn saðlýklý
3.K 2 C listesinde tanýmlanmayan
bir þekilde asýlmasý nöbet
hastalýklara ait kullaným
hizmetinin bir parçasýdýr.
raporlarýnda (Örn: BPH ve Flomax)
(Osteoporoz raporunda Calcium)
Nöbetçi eczanelerin listesini
ilacýn adý olmak koþulu ile dozu
gösteren nöbet kartlarý her gün
yoksa 1x1 olarak iþlem yapýlabilir.
yenilenmelidir.
Nöbet levhalarý herkesin saðlýklý
bir þekilde görebileceði aydýnlýk bir
yere asýlmalýdýr.
Bundan sonra Adana Eczacý Odasý
ile Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü
yetkilileri tarafýndan yapýlacak
denetimlerde nöbet levhalarýný
doðru þekilde asmayan eczaneler
ile ilgili bir uyarýya gerek duymadan
ilgili madde gereði yasal iþlem
yapýlacaktýr.
Meslektaþlarýmýza önemle
duyurulur.

4.Kanser teþhisli raporlarda 02
kodu ile girilecektir. Hormonlar,
hormon antagonistleri ve tedaviye
yardýmcý maddeler (Örn: Nolvadex,
Fludara, Zeloda, Kytril tablet,
Novoban tablet,Femera, Armidex,
Zoladex ve Casodex)
reçetelendiðinde rapor teþhislerinin
muhakkak onaylý endikasyona
uygun olmasý gerekmektedir. Bu
ilaçlar için epikriz, sitoloji ve pataloji
raporlarýnýn bilgileri
aranmamaktadýr. Ancak ilacýn adý
ve tedavi þemasý raporda
bulunmasý gerekmektedir.

19

08 kan hastalýklarý koduyla girilen
raporlarda; epikriz, sitoloji ve
pataloji raporlarýna ait bilgiler
istenmez. Ancak ilaçlarýn özel
koþullarý varsa; bu özel koþullar
saklý kalmak kaydýyla kemoterapi
tedavilerinde raporda ilacýn ismi
ve dozu bulunmalýdýr. (Talidomid,
Glivec, Mabtera, Velkade vb.) isimli
ilaçlar bu gruba girer.
Taxotere, Taxol, Endoxan, Cisplatin,
Vincristin gibi damar içi
kullanýlacak ilaçlar için raporlarda
mutlaka epikriz veya sitoloji veya
patoloji raporlarýnýn, sayýsý, tarihi
ve yapýldýðý yer; evre veya risk
grubu belirtilmelidir.
Yeni çýkan raporlarda;
Rapor üzerinde bu bilgiler
belirtilmemiþse raporun yanýnda
ek belge olarak ilave edilebilir.
Nöropatik aðrý veya diyabetik
nöropati teþhisi raporda varsa
1016 koduyla girilerek gabapentin
muaf olarak ödenir.
Spinal stenoz veya diskal herni
teþhisi var ise nöropatik aðrý
koduyla girilmez; ancak bu
raporlarda ilacýn adý ve dozu var
ise 20.00 kodu ile girilerek katýlým
paylý ödenebilir.
Statin dozu azaltýlmýþ; karaciðer
toksisitesi baþlamýþ yada statinlere
yanýt alýnamamýþ hastalarda
ezetimip kullanýlabilir. Bu ilaçlara
ait raporlarda yukadaki
gerekçelerden biri mutlaka
bulunmalý ayrýca ilacýn adý ve dozu
yer almalýdýr.

Demansta atipik
antipsikotiklerden sadece Risperdal
rapor kapsamýndadýr, ancak ilacýn
adý ve dozu raporda bulunmalýdýr.

testi sonucu olmalýdýr. Schimer
Çiðneme Tableti
Mabthera Roche 500 mg/50 ml,
testi yoksa 2000 teþhis koduyla
girilerek (ilacýn adý ve dozu varsa) 1oomg/10ml IV Ýnf. Ýçin Konsantre
Sol. Ýçeren Flk.
katýlým paylý ödenebilir.
Glivec 100 mg Film
Emekli Sandýðýnda Temmuz
Organ nakli raporlarýnda düþük
2003 yýlýnda bitmemiþ olan ve o Tablet("Kronik Miyeloid Lösemili
molekül aðýrlýklý heparinler ve
tarihten sonra çýkarýlmýþ raporlarda, olan 3 yaþ ve üzerindeki çocuklarda
carnitin muaf olarak ödenir.
birinci basamak tedavisinde
Heparinlerin adý ve dozu raporda süre belirtilmemiþse ömür boyu
endikedir" ibaresi eklenmiþtir.)
girilebilir. Raporun bitiþ tarihi
bulunmalýdýr.
Fentanyl Citrate 0.05 mg/ml IV
01.01.9999 olarak iþlenmelidir.
Ampul
10 günlük antibiotik tedavisi için
Cutivate Krem, Cutivate
Son olarak;
ilacýn tarifinin yanýna; teþhis
Merhem
yeniden yazýlmalýdýr. Bað-Kur'da
Bütün ilaçlarýn teþhis ve
Kliogest Film Tablet
10 günlük doz için (j)
endikasyon kontrolü yapýlarak
Acyl Tablet
iþaretlenmelidir.
karþýlanmasý gerekmektedir.
Zelmac 6 mg Tablet
IVP ve HSG tetkikleri için gerekli
Orbak Tablet
Meslektaþlarýmýza önemle
ilaçlarý tüm uzman hekimler
Temodal 5 mg, 20 mg, 100 mg,
duyurulur.
yazabilir. Reçetelerde ön taný ve
250 mg Kapsül
istenilen tetkik yer almalýdýr.
PROSPEKTÜS DEÐÝÞÝKLÝÐÝ EK-2
Augmentin BID 200/28 mg ve
Yatan hasta reçetelerinde ilacýn
Odamýza TEB'den gelen
BID 400/57 mg Forte Oral
hastane eczanesinde
21/03/2006
tarih
ve
1627
ve
Süsp.Hazýrlamak Ýçin Kuru Toz
bulunmadýðýna dair hastane
27/03/2006 ve 1755 sayýlý yazý ile;
Luminaletten Tablet
eczacýsý kaþesi ve baþ hekimlik
Cisplatin-Teva
10 mg ve 50 mg
kaþesi bulunmalýdýr.
Liyofilize Toz Ýçeren Enjektabl
T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Çözeltisi
Asistanlar, kaþelerinde uzmanlýk
Kontrol Genel Müdürlüðü'nün
Augmentin BID 1000 mg
yaptýðý dal belirtilmek suretiyle,
Birliðimize gönderdiði 16.03.2006 Filmtablet ve Augmentin BID 625
uzman reçetesi yazabilir.
tarihli yazýlar ile ve 20.03.2006
mg Filmtablet
tarihli yazýlar ile, T.C.Saðlýk
Solian 400 mg Tablet ve Solian
Sadece yatan hastalarda
Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel 200 mg Tablet("Negatif
kullanýlacak ilaçlar ( Ceftriakson,
Müdürlüðü'nün ilgili yazýlan
semptomlarýn baskýn olduðu
Sulperanon vb.) ayakta tedavide
gereðince aþaðýda isimleri yer alan durumlar dahil,pozitif
belli endikasyon ve koþullarý saklý
ilaçlarýn yeniden düzenlenmiþ olan, semptomlarýn(ör:delirium,halüsin
kalmak koþuluyla ödenir.
prospektüs örnekleri veva
asyonlar,düþünce bozukluðu)
endikasyon ilavesi/deðiþikliði
ve/veya negatif semptomlarýn
Hepatit C raporlarýnda Anti HCV
adresindeki web sayfamýzda yer (ör:duygulaným
ve HCV RNA'sý + bilgisi bulunmak
almaktadýr.
küntleþmesi,duygusal ve sosyal
zorundadýr.
olarak içe dönme)
EK-1
görüldüðü,özellikle akut ya da
Yeni çýkan Osteoporoz
Inflamex Kapsül
kronik þizofrenik rahatsýzlýklar dahil
raporlarýnda KMY ölçüm sonuçlarý
Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg. 80 olmak üzere,psikozlarýn tedavisinde
mutlaka yer almalýdýr.
mg Kapsül
endikedir" ibaresi bulunmaktadýr)
Lamictal DC 2 mg, 5 mg, 25 mg,
Lucrin Depot 3.75 mg Flakon
Kuru göz raporlarýnda Schimer
50 mg, 100 mg, 200 mg Çözünür
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BUT ÝLE ÝLGÝLÝ SSK ÝLE
YAPILAN GÖRÜÞMELER
SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü
Baþ Eczacýsý Ecz. Mehmet EM ile
yapýlan görüþmeler sonucunda:
Meslektaþlarýmýzýn kesintilerini
2004-2005 SSK Bütçe Uygulama
Talimatý ve Ýlaç Listesine göre
kontrol etmeleri ve bu koþullara
uygun olduðuna inandýklarý
reçeteler için SSK Saðlýk Ýþleri
Bölge Müdürlüðüne bir dilekçe ile
baþvurmalarý gerekmektedir.
Kesintilerde "muhasebeye sevk
edilmiþtir" ibaresi görülmeden
dilekçe yazýlmamalýdýr.
Bilindiði gibi SSK ile yapýlan
sözleþme gereði eczacýlarýmýz Ocak
ve Haziran aylarýnda birer kez "SSK
prim borcu yoktur" belgesini alarak
SSK Saðlýk Ýþleri Bölge
Müdürlüðüne teslim etmekle
yükümlüdür. (Ödemelerin saðlýklý
yapýlabilmesi için, Ocak ayýnda
"SSK prim borcu yoktur" belgesini
teslim etmemiþ olan
meslektaþlarýmýzýn biran önce
teslim etmeleri gerekmektedir)
Ayrýca 2006 Haziran ayýnda
verilmesi gereken "SSK prim borcu
yoktur" belgesi Eczacý Odasý
tarafýndan toplanacak olup, 20
Haziran 2006 tarihine kadar Adana
Eczacý Odasýna teslim edilmesi
gerekmektedir.
Yapýlan görüþme sonucunda SSK
provizyon sisteminde görünen
Kolesterol ve lipid düþürücülerle
ilgili duyurunun uygulanmasý
ertelenmiþtir.
SSK Bölge Müdürlüðü; iade
reçeteleri bir kargo þirketi
aracýlýðýyla eczanelere
gönderecektir. Kargonun ücreti

diðer kurumlarda olduðu gibi eczacý tedavilerinde raporda ilacýn ismi
ve dozu bulunmalýdýr. (Thalidomide,
tarafýndan ödenecektir.
Glivec, Mabtera, Velcade vb.) isimli
Reçetede bir ilacýn tek tip
ilaçlar bu gruba girer.
ambalajý varsa; (Örn: Pulcet 28
Taxotere, Taxol, Endoxan,
tablet, Lustral Nerox B vb.), ilacýn
Cisplatin, Vincristin gibi damar içi
kendisi ödenir. Ancak muadili
kullanýlacak ilaçlar için raporlarda
verilecekse, küçük ambalaj
seçilmelidir. (Örn: Pulcet 28 yerine mutlaka epikriz veya sitoloji veya
pataloji raporlarýnýn, sayýsý, tarihi
Panto verilecekse 14 tablet
ve yapýldýðý yer; evre veya risk
seçilmelidir.
grubu belirtilmelidir.
Tonsillofaranjit teþhisiyle
Yeni çýkan raporlarda;
kombine penisilin preparatlarý
Rapor üzerinde bu bilgiler
koþulsuz ödenir.
belirtilmemiþse raporun yanýnda
ek belge olarak ilave edilebilir.
EK 2 C listesinde
Nöropatik aðrý veya diyabetik
tanýmlanmayan hastalýklara ait
kullaným raporlarýnda (Örn: BPH ve nöropati teþhisi raporda varsa
1016 koduyla girilerek gabapentin
Flomax) (Osteoporoz raporunda
Calcium) ilacýn adý olmak koþulu muaf olarak ödenir.
ile dozu yoksa 1x1 olarak iþlem
Spinal stenoz veya diskal herni
yapýlabilir.
teþhisi var ise nöropatik aðrý
Kanser teþhisli raporlarda 02
koduyla girilmez; ancak bu
kodu ile girilecektir. Hormonlar,
raporlarda ilacýn adý ve dozu var
hormon antagonistleri ve tedaviye ise 20.00 kodu ile girilerek katýlým
yardýmcý maddeler (Örn: Nolvadex, paylý ödenebilir.
Fludara, Zeloda, Kytril tablet,
Statin dozu azaltýlmýþ; karaciðer
Novoban tablet,Femera, Armidex,
toksisitesi baþlamýþ yada statinlere
Zoladex ve Casodex)
reçetelendiðinde rapor teþhislerinin yanýt alýnamamýþ hastalarda
ezetimip kullanýlabilir. Bu ilaçlara
muhakkak onaylý endikasyona
uygun olmasý gerekmektedir. Bu ait raporlarda yukadaki
ilaçlar için epikriz, sitoloji ve pataloji gerekçelerden biri mutlaka
bulunmalý ayrýca ilacýn adý ve dozu
raporlarýnýn bilgileri
aranmamaktadýr. Ancak ilacýn adý yer almalýdýr.
ve tedavi þemasý raporda
Demansta atipik
bulunmasý gerekmektedir.
* 08 kan hastalýklarý koduyla girilen antipsikotiklerden sadece Risperdal
rapor kapsamýndadýr, ancak ilacýn
raporlarda; epikriz, sitoloji ve
adý ve dozu raporda bulunmalýdýr.
pataloji raporlarýna ait bilgiler
istenmez. Ancak ilaçlarýn özel
Organ nakli raporlarýnda düþük
koþullarý varsa; bu özel koþullar
saklý kalmak kaydýyla kemoterapi molekül aðýrlýklý heparinler ve
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carnitin muaf olarak ödenir.
Heparinlerin adý ve dozu raporda
bulunmalýdýr.
10 günlük antibiotik tedavisi
için ilacýn tarifinin yanýna; teþhis
yeniden yazýlmalýdýr. Bað-Kur'da
10 günlük doz için (j)
iþaretlenmelidir.

reçete arkasýnýn eczacý tarafýndan eksikliði, (E Þartý)
kaþelenmemiþ olmasý,
Bir ilacýn dozunun provizyon
Raporlarýn ilgili reçeteye
sistemine hatalý girilmesi, (kutu
eklenmemiþ olmasý,
adeti kesilir)

Üniversitelerce ve tanýmlanmýþ
Saðlýk Kurulu Raporuna
Askeri Hastanelerce (GATA ve
istinaden düzenlenmiþ reçetelerde
HAYDARPAÞA için) yazýlan
ilgili branþ uzmanýn imzasýnýn eksik
reçetelerde sevk belgesinin
olmasý,
Yatan hasta reçetelerinde ilacýn bulunmamasý,
BUT özel hükümlerinde rapor
hastane eczanesinde
Kan Ürünü reçetelerinde eczacý ekinde istenen belgelerin eksikliði
bulunmadýðýna dair hastane
odasý onayý bulunmamasý
(T deðeri vb. gibi)
eczacýsý kaþesi ve baþ hekimlik
durumunda,
kaþesi bulunmalýdýr.
Eþdeðer kaþesi basýlmasý
Asistanlar, kaþelerinde uzmanlýk
Kýrmýzý ve Yeþil Reçetelerde alt zorunlu olan eþdeðer olarak verilen
yaptýðý dal belirtilmek suretiyle, bölümde eczanenin doldurmasý
ilaçlarda kaþe eksikliði,
uzman reçetesi yazabilir.
gereken bölümlerin doldurulmamýþ
Muadil onayý bizzat eczacý
olmasý, (Kýrmýzý ve Yeþil Reçete
Sadece yatan hastalarda
tarafýndan yapýlacaktýr.
olmamasý durumunda iade
kullanýlacak ilaçlar ( Ceftriakson, edilmez)
Eylül-Ekim-Kasým 2005 dönemi
Sulperazon vb.) ayakta tedavide
teslim edilen SSK reçetelerinin
Yurt dýþý sigortalýlarýn
belli endikasyon ve koþullarý saklý
kalan %10 larý Nisan baþýndan
reçetelerinde müstahaklýk ile ilgili itibaren hesaplara yatmaya
kalmak koþuluyla ödenir.
belgenin olmamasý,
baþlayacaktýr.
Hepatit C raporlarýnda Anti HCV
Yatan hastalarda "eczanemizde
ve HCV RNA'sý + bilgisi bulunmak
yoktur" veya baþhekimlik onayý,
zorundadýr.
hasta yatýþ tarihi" "hasta kabul
Yeni çýkan Osteoporoz
numarasý" bilgilerinin eksik olmasý,
raporlarýnda KMY ölçüm sonuçlarý
Reçetedeki ilaç miktarýnýn bir
mutlaka yer almalýdýr.
Kuru göz raporlarýnda Schimer kutudan fazla olduðunda ayný
testi sonucu mutlaka olmalýdýr.
hekim tarafýndan kutu adetinin el
Reçete kontrollerinde iade
yazýsý ile belirtilmemiþ olmasý,
sebepleri aþaðýda belirtilmiþtir, bu
Rapor fotokopilerinde "aslý
maddelerin dýþýndaki nedenler var
ise reçeteler iade edilmeyecek ve gibidir" onayý olmamasý, (hekim,
Eczacý ve Baþhekimlik
kesinti uygulanacaktýr.
onaylayabilir)
Reçetelerde tarih, protokol
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
numarasý, doktor kaþesi yada kaþe
genelge ile özel form yada belge
bilgilerinin (kurum adý,uzmanlýk
dalý, diploma nosu) eksik olmasý, istenen ilaçlarda bu belgelerin
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MART AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ
01 MART 2006
Yönetim Kurulumuz,Adana Ýl Saðlýk Müdürü
sayýn Dr.Çaðlar ÇATAKý ziyaret etti. Yapýlan
ziyarette muvazaalý eczanelerle ilgili Ýl Saðlýk
Müdürlüðü ile birlikte yapýlacak çalýþmalar,Saðlýk
Bakanlýðý Genelgesi çerçevesinde eczanelerin
Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan denetlenmesi
çalýþmalarý,Seyhan ve Yüreðir Yeþil Kart
Bürolarýnda reçete kontrollerinde yaþanan
sorunlar,reçetelerin hekimler tarafýndan
reçeteleme kurallarýna uygun yazýlmamasý ile
reçete ve ilaç suistimalleri konularý görüþüldü.
3 MART 2006
TEB tarafýndan organize edilen ,Avrupa Birliði
tarafýndan desteklenen Sýrdaþ Eczane Eðitimi
konulu eðitim 3-7 Mart 2006 tarihlerinde Adana
Eczacý Odasý Ecz.Ali AYSAN Konferans
Salonunda yapýldý. Eðitime Adana ve Osmaniye
Ýllerinden 35 meslektaþýmýz katýldý.
6 MART 2006
Yönetim Kurulumuz,Ýl Saðlýk Müdürü sayýn
Dr.Çaðlar ÇATAK ile birlikte Adana Valisi sayýn
M.Cahit KIRAÇý makamýnda ziyaret etti. Sayýn
Valimizi ziyaretimizde, bölgemizde bulunan
muvazaalý eczanelerin ruhsatlarýnýn iptal edilmesi
konusundaki prosedürler arz edilmiþtir.
7 MART 2006
Sýrdaþ Eczane Eðitimi konusunda Seyhan
Otelinde TEB Merkez Heyeti Baþkaný sayýn
Ecz.Mehmet DOMAÇ ve Oda Baþkanýmýz sayýn
Ecz.Burhanettin BULUT tarafýndan ortak bir
basýn toplantýsý yapýldý. Sayýn Ecz.Mehmet
DOMAÇ basýn toplantýsýnda,Avrupa Birliði
tarafýndan finanse edilen,T.C. Saðlýk Bakanlýðý
23

Türkiye Üreme Saðlýðý Programý kapsamýnda
desteklenen,Üreme Saðlýðý Hizmetlerinin Sosyal
Pazarlama Yaklaþýmý Ýle Eczacýlar Tarafýndan
Desteklenmesi Projesinde yer alan Sýrdaþ
Eczane Eðitimi konusunda açýklama yaptý.
Ergenlik Dönemi,Güvenli Annelik,HIV/AIDS
vb konularda eðitim gören meslektaþlarýmýzýn
özellikle geri kalmýþ bölgelerde halka ücretsiz
danýþmanlýk hizmeti vereceklerini ifade etti.
Sýrdaþ Eczane Eðitimi konusunda eðitim alan
35 meslektaþýmýz yapýlacak olan sýnav
sonucunda baþarýlý olduklarý durumda
sertifikalarýný alacaklardýr.
9 MART 2006
REKABET KURUMU Adana Eczacý Odasýný
denetledi.
Rekabet Kurumu tarafýndan görevlendirilen iki
Rekabet Uzmaný tarafýndan 9 Mart 2006da
gün boyunca Odamýz denetlendi. Oda
Baþkanýmýz Ecz.Burhanettin BULUTun makam
odasý ve bilgisayarý dahil olmak üzere özel ve
resmi tüm yazýþmalar (Haysiyet Divaný dosyalarý
da dahil) incelendi. Denetleme sonucunda 32
sayfa belge, 2 sayfa Haysiyet Divaný Belgesi,Oda
Baþkaný Ecz.Burhanettin BULUTun odasýndaki
evraklarýndan 3 sayfa yazý fotokopisi,20042005 Çalýþma Raporu Rekabet Uzmanlarý
tarafýndan alýndý.
10 MART 2006
Bölgemizde bulunan bir eczaneye 2004
yýlýnda denetlenmesi sonucu hazýrlanan dosyaya
istinaden,Yüksek Haysiyet Divaný tarafýndan
meslekten men cezasý verilmiþti.
Eczane sahibi meslektaþýmýz, denetlemede
görevli olan denetçi eczacýlarý,Adana Eczacý

MART AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ
Odasý Yönetim Kurulu Üyelerini ve Türk
Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetini,GÖREVÝ
KÖTÜYE KULLANMA,SAHTE RESMÝ EVRAK
TANZÝMÝ suçlamasý ile 11/05/2005 tarihinde
T.C.Adana Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baþvurdu.
T.C.Adana Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý,Kovuþturmaya Yer Olmadýðýna Dair
karar vermiþtir.
15-16 MART 2006

Hasta reçeteleri ile ilgili prosedürler ve reçetelerin
karþýlanmasý sýrasýnda oluþan sorunlar ve
çözüm yollarý tartýþýldý.
Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat
Komisyonumuz,SSK Saðlýk Ýþleri Bölge
Müdürlüðü sorumlu eczacýsý sayýn Ecz.Mehmet
EM ile 2005 Bütçe Uygulama Talimatý ve
reçetelerin karþýlanmasý ile ilgili toplantý yaptý.
Toplantý sonucu oluþturulan ortak metin Odamýz
web sayfasýnda ve Duyuru Sisteminde
yayýnlandý.

Yönetim Kurulumuz, Seyhan - 9 Temsilcilik
Bölgesi eczacýlarý ile 15 Martta, Seyhan - 11
Temsilcilik Bölgesi eczacýlarý ile 16 Martta
23 MART 2006
birer toplantý yaptý. Toplantýlarda mesleki ve
Yönetim Kurulumuz,Ankarada yapýlan TEB
bölgesel sorunlar tartýþýldý;Yönetim Kurulu
2.Baþkanlar Danýþma Toplantýsýna katýldý.
çalýþmalarý,Bütçe Uygulama Talimatý konularýnda
Toplantýda ucu açýk %3.5 iskonto Eczacý Odasý
bilgi verildi.
Baþkanlarý tarafýndan net bir þekilde reddedildi.
TEB Merkez Heyeti Baþkaný sayýn Ecz.Mehmet
17 MART 2006
DOMAÇ bu konuda yapýlan görüþmeleri aktardý.
"Kilo Kontrolünün Önemi" konulu ,
Toplantý sonucunda aðýrlýklý olarak Sosyal
Doç.Dr.Adnan GÖKÇEL'in konuþmacý olarak
Güvenlik Kurumlarýna yapýlacak iskontonun
yer aldýðý MÝEP ; odamýz Bilim Komisyonu
%3,5-4 ile eczanelerin cirolarýna göre kademeli
tarafýndan saat 19:00'da Adana Eczacý Odasý
iskonto (yüzde 3,3.5,4,4.5) konularý tartýþýldý.
"Ali Aysan Toplantý Salonu" nda yapýldý. Bilimsel
sunumun ardýndan verilen kokteylde
29 MART 2006
meslektaþlarýmýz ile hoþ bir kaynaþma ve sohbet
Yönetim Kurulumuz,Seyhan - 2, Seyhan- 8,
imkaný doðdu.
Seyhan - 12 Temsilcilik Bölgesi eczacýlarý ile
bir toplantý yaptý. Toplantýda mesleki ve bölgesel
20 MART 2006
sorunlar tartýþýldý;Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulumuz,Çukurova Üniversitesi
çalýþmalarý,Bütçe Uygulama Talimatý konularýnda
Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi Baþhekimi ve
bilgi verildi.
Dekan Yardýmcýsý sayýn Prof.Dr.Mustafa KÝBARý
makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Balcalý Yatan
Ýmtiyaz Sahibi
Ecz. Burhanettin BULUT
TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Genel Sekreter Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ
Yayýn Koordinatörü
Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ

Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi
Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi
No: 22 Seyhan/ADANA
Tel: 0.322 458 10 50 (pbx)
Fax: 0.322 454 78 96
web: www.adanaeo.org.tr
e-mail: yayinkomisyonu@adanaeo.org.tr

adeobun ekidir. Parayla satýlmaz.
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