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Mesleki Mücadelemizin Satır Başları

HANGİ NOKTADAYIZ?
Geleceğe dönük işler yapılabilmesinin
birinci şartı hayal etmektir.
Hayal ettiğimiz sürece, daha iyiye
ve mükemmele gidilebilir. Hayal her
şartta ve durumda kurulabilir ama
hayata geçirilmesi için belli şartların
da sağlanmış olması gerekir. Aksi
halde hayallerin, hayal olarak kalması
kaçınılmazdır.
Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi için projelendirilip uygulanması
gerekir. Bir olgunun projelendirilmesi için ise yönteminin, kaynağının
ve kazanımlarının ortaya konulması şarttır. Projenin kabul görmesinin
temel şartı ise uygulanabilir ve mantık çerçevesi içerisinde yazılmış
olmasıdır.
Bu genel ve geçer kural, eczacılık mesleğinin daha iyiye götürülmesi
için de geçerlidir.
Ankara Eczacı Odası yönetimi olarak hayalini kurduğumuz ileriye
dönük projelerin hayata geçirilmesini sağlayabilmek için, gelişmeleri çok
iyi takip ediyor, durum tespiti yapıyor ve kazanılmış haklarımızı korumak
için mücadele veriyoruz. Bunun yanı sıra, mesleğimizi ileriye götürecek
adımları da atıyor ve hayallerimizin peşinden koşuyoruz.Çok iyi biliyoruz
ki, bulunduğumuz konumu dahi koruyamaz isek, bu günleri tekrar
yakalamak için de hayal kurmamız gerekebilir.
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Son on yılda eczane eczacılığının geldiği nokta hepimizce malum.
Esasen bu son on yılı hatırlatmak için genelleme yaparak, üç dönem
başlığı altında sınıflandırmak mümkündür.
Birinci dönemde, ilaç fiyatlarında önce indirimler olmuş, bunu fiyatların tepetaklak aşağıya gitmesi izlemiştir. Geri ödeme koşullarında
daha önce hiç rastlanılmayan ve geri ödemeyi zorlaştıran düzenlemeler yapılmaya bu dönemde başlamıştır. Kamu Kurum iskontosu küçük
miktarlar ile başlamış, muayene ücreti tahsilatı ve ilaç farkları olgusu
oluşturulmuştur.
İkinci dönemde; Kamu Kurum Iskontoları önlenemez bir şekilde
artmaya başlamış, Cuma düşüşleri denilen indirimler ve stok zararları
kanıksanmıştır. Bu dönem koşulları halen geçerlidir ve eczaneler bu
dönemin olguları ile maddi anlamda giderek küçülmektedir.
Üçüncü dönem olarak adlandırabileceğimiz ve içerisinde bulunduğumuz son dönemde ise; mevcut olumsuz hususların devam ettirilmesinin yanı sıra, mevzuat değişiklikleri ile eczacılık mesleğinin icra
edilmesinin sınırları daraltılmaya başlanmıştır. Bu durum, eczaneleri
maddi kayıplara uğratan olgulardan dahi önemli kayıplara yol açmaya
gebe bir durumdur.
Mücadele edilebilmesinin tek şartı ise; takip etmek, bilgili olmak
ve hukuki girişimlerde bulunarak, kazanılmış haklarımızı korumaktır.
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Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, yasalar ile kendisine görev
olarak verilen;
• Meslektaşlarının hak ve hukukunu korumaya,
• Sürekli meslek gelişimine destek olmaya,
• Mesleğin saygınlığını arttırmaya,
• Deontoloji kurallarına uyulması için çaba sarf etmeye,
• Üyeleri arasındaki sosyal bağın gelişmesine katkıda bulunmaya,
• Rutin büro hizmetlerini en iyi ve üyelerine layık bir şekilde yerine getirmeye, devam etmektedir ve edecektir.
Bu kapsamda sizler için yönetim kurulumuz tarafından son 2 yılda
yapılanların kısa özetini hatırlatmak istedik.

MEVZUAT ALANINDAKİ HUKUKİ MÜCADELEMİZ
Yönetmeliğimiz Değişti, Uygulandığında Sorun Olacak
Düzenlemeler Kapımızda
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin değişmesi ile bazı
sorunlarda oluştu. Eczanelerde hafızalı ısı ve nemölçer bulundurma
zorunluluğu, iller arasında ilaç takası yapılamaması, takas işleminin
tanımının yapılmaması, ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili sıkıntılar vb.
hususlar gündeme taşınarak, eczacıların aleyhine olan hususlar yargıya
taşınmıştır.
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Eczanelerden Reçetesiz İlaç Satışının Engellenmesi
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik’te
“Reçeteye tabi olan ürünler”, tanımlaması dışında “Reçeteye tabi
olmayan ürünler”, “Kısıtlanmış reçeteye tabi ürünler” ve “Özel reçeteye
tabi ürünler” tanımlamaları yer almakla birlikte, eczanelerde satılan
ilaçların çok büyük bir kısmının ambajlarında, hem de uzun yıllardır
“Reçete ile satılır” ibaresi bulunmaktadır. Reçete ile satılan ilaçlar
haricinde kalan ilaçların SGK geri ödeme kapsamından çıkarılıyor olması
nedeniyle, bu duruma itiraz edilmesi de önlenmiştir. Bu olgu sağlanmış
iken, antibiyotiklerin gereksiz kullanımının engellenmesi gerekliliği
bahanesi ile eczanelerden reçetesiz ilaç satışının engellenmesi
gündeme getirilmiştir.
Beş yıl akademik eğitim aldıktan sonra eczanesinde görev yapan
eczacıların yetkileri ve sorumluklarını daraltan bu durumunu kabul
etmemiz mümkün değildir. Bu gelişmenin engellenmesi, başka bir
deyişle bulunduğumuz konumun korunması muhakkak gerekmektedir.
Bu amaçla, Ankara Eczacı Odası Yönetimi, eczacı milletvekilleri ve
TİTCK başkanı ile görüşerek, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırımasına
Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesine d fıkrası olarak, “Reçeteli ürün
olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığınca ilan edilerek, eczanelerde
eczacının kontrolünde ve önerisiyle satılabilen ilaçlar” cümlesinin
EK yapılmasını teklif edilmiştir. Böylece reçeteli olduğu halde eczacı
tavsiyesi ile eczanelerden satılabilecek ilaç listesi oluşturulabilecektir.
Konu bundan sonrada takip edilecektir.
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Gıda Takviyelerinin Eczanelerde Satışı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat alınarak satışa
sunulan gıda takviyelerinin eczanelerden satılabilmesi için, anılan
bakanlığa bağlı il müdürlüklerinden ruhsat alınmasını istenmiş, ruhsatı
olmayan eczacılara da para cezası uygulanmaya başlamıştı. Esasen
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması
gereken bu ürünlerin eczanelerden satışı
eczacılık mevzuatına uygun olması nedeniyle,
konu Ankara Eczacı Odası Yönetimi tarafından
yargıya taşınmış ve ceza uygulamasının hayata
geçirilmesi engellenmiştir. Bu eczacılar adına
bir kazanımdır. Mücadele edilerek haklarımız
korunmuştur.
Bundan sonraki atılacak adım bu ürünlerin
ruhsatlarının Sağlık Bakanlığından alınması ve sadece eczanelerde
satılmasının sağlanmasıdır. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam
etmektedir.

Eczacı Akademisyenler Dersini Veriyor, Yetiştirdikleri Eczacılar
ise, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinde
Yer Almıyor.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinde Eczacı isminin yer almaması üzerine Ankara
Eczacı Odası Yönetimi tarafından dava açılmıştır.
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Eczacıların, eczacılığın her alanında görev alması için yasal
düzenlemelerin yapılması önceliğimizdir. Bu konudaki çabalarımız artarak
devam edecektir.

Medikal İbaresinin Eczanelerde Kullanılmaması
TITCK tarafından yayımlanan bir genelge ile,herhangi bir ayrı izin ve
ruhsat alınmasına gerek olmaksızın eczanelerde medikal malzemenin
satılabileceği, ancak eczane tabelalarında “Medikal” ibaresinin
kullanılamayacağı duyurulmuştur.
Medikal malzeme satabilirsin ama vatandaş bunu bilmese de
olur mantığına dayanan ve dayanağı olmayan bu uygulamanın
durdurulması maksadıyla Ankara Eczacı Odası Yönetimi tarafından
dava açılmıştır. Ankara Eczacı Odasında düzenlenen Meslek İçi
Eğitimler ve FARMMED 2014 ile eczanelerde medikal malzeme satışının
önemine değinilmektedir. İlerleyen dönemlerde medikal malzemelerin
eczanelerdeki satışlarının arttırılması için mücadele edilecektir.

Eczacıbaşı Firması Tarafından Eczacı İbaresinin Marka
Patentinin Alınması
Türkiye Patent Enstitüsü ne başvuran bir firmanın ‘eczacı” ibaresinin
patentini almak istediği öğrenilmiştir. Meslektaşlarımızın akademik
eğitimleri sonunda kazanmış oldukları eczacı unvanlarının kullanılmasını
engelleyebilecek, eczanelerimizin vitrinlerine dahi eczacı yazmamızı
önleyebilecek bu durumun engellenmesi için derhal yargıya gidilerek,
patentin iptal edilmesi sağlanmıştır.
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Eczacının aleyhine olan her türlü girişimin engellenmesi için takipçi
olmaya ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

İnternet Siteleri ile Mücadele
Ankara Eczacı Odası Yönetimi tarafından yapılan başvurular ile
eczacı ismini kullanan internet sitelerinin kapatılması sağlanmıştır.
Sağlık Bakanlığından yazımıza olumlu cevap verilmiştir.
Eczacı ibaresini kullanarak, eczacıların güvenirliğini istismar eden
ve internet sitesinde satış yapan firmalar ile
mücadelemiz devam edecektir. Sağlık ile ilgili
her şeyin eczaneden satılması için çalışmalara
devam edilecektir.Odamız tarafından web
sayfamızda internetten illegal bir şekilde sağlık
ürünü satan sitelerin bildirilmesi için özel bir alan
oluşturulmuştur. Bu alanda biriken şikayetler ilgili
mercilere ulaştırılarak, yasadışı şelilde sağlık
ürünü satan internet sitelerinin kapatılması
sağlanacaktır.

Evde Bakım Hizmetleri Sırasında Hastalara Ücretsiz
İlaç Verilmesi
Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelik değişikliği ile evde bakım
hizmeti veren ekiplerin hastalara ilaç vermesinin yolu açılmıştır. Ankara
Eczacı Odası tarafından konu derhal yargıya götürülmüştür.
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Amacımız, ileride evde bakım hizmetlerinin eczacılar tarafından
verilmesini sağlamak olacaktır.

Kanser İlaçlarının Hastanelerden Karşılanması
Önce, Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yayımlanan bir duyuru
ile kanser ilaçlarının hastaneler tarafından karşılanacağı bildirilmiş,
arkasından SUT değişikliği de yayımlanmıştır. Ankara Eczacı Odası
tarafından bu konu yargıya götürülerek dava açılmıştır.
Kanser ilaçları konusu yargıya götürülürken, SUT’ da yer alan ve
kanser ilaçlarının hastaneler tarafından teminine dayanak sağlayan
“Günübirlik Tedavi” maddesinin de iptali istenmiştir.
Hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar dışında, bütün ilaçlar
eczanelerden temin edilmek zorundadır. Meslektaşlarımızın haklarını
ihlal eden bu uygulamanın kaldırılması için sonuna kadar takipçisi
olacağız. Bunun için her türlü adım atmaya kararlıyız.
Farkında Mısınız? İlaç Üreten Firmalar Sağlık
Hizmet Sunucusu Oldu ve SGK Alternatif Ödeme Modeli
Oluşturabilecek
Kanser ilaçlarının hastanelerden teminine ilişkin SUT değişikliğinde
bu iki hususa dikkat çektik. Kanser ilaçları gündemi arasında göze
çarpmayan bu iki olguyu, Ankara Eczacı Odası yönetimi olarak atlamadık
ve bu iki konununda iptali için dava açtık.
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Eczanelerden başka hiçbir yerde ilaç satılmaz ve ilaçların satışını
yapabilecek tek sağlık hizmet sunucusu eczacıdır. Bu hakkımızı
kaybetmemek için mücadelemize devam edeceğiz. 6197 sayılı kanunda
bahsi geçen gıda takviyeleri başta olmak üzere geleneksel tıbbi bitkilerin
satışlarının sadece eczaneler olmasını sağlamaya çalışacağız.

Kamu Kurum İskontosu Kalkacak Mı?
Yeni mezun bir meslektaşımız adına giderleri Ankara Eczacı
Odasından karşılanmak üzere KKİ iptali için dava açılmıştır. KKİ kalkar
ise, SGK cirolarının ortalama %25 civarında artacağını öngörüyoruz. Bu
eczacıların karlılığını artıracağı gibi, her Cuma yaşanan fiyat düşüşlerini
de engelleyecek ve dolayısıyla stok zararları da azalacaktır. Ayrıca,
firmaların KKİ’leri eczacılara yansıtıp, yansıtmadıklarının kontrolünden
meslektaşlarımız kurtulacaktır. KKİ’lerin eczanelerden tahsilatının
kalkması durumunda ilaçlar için çıkan fiyat farkları da azalacaktır. Söz
konusu dava açıldıktan sonra SGK tarafından yayımlanan bir mevzuatta,
KKİ’lerin doğrudan üretici firmalardan tahsil edilmesi için çalışma
yapılacağı belirtilmiştir.
KKİ yanı sıra, muayene
ücretlerinin eczacılar aracılığı ile
tahsilatının kaldırılması için de
mücadelemize devam edeceğiz.

10

ANKARA ECZACI ODASI

Mesleki Mücadelemizin Satır Başları

Sağlık Kurumu Olan Binada Eczane Açmak Yasak,
Eczane Olan Binada Sağlık Kurumu Açmak Serbest
Eczacılık mevzuatı gereği, sağlık kurumu olan bina veya müştemilatı
ile bahçesinde eczane açılması yasak iken son zamanda yapılan
mevzuat değişikliği ile, en az 10 yıllık eczane olan binada sağlık kurumu
açılmasına izin verildi. Ankara Eczacı Odası Yönetimi olarak bu durumun
iptali için dava açtık.
Meslektaşlarımızın haklarının yok sayılarak, çifte standart
oluşturulmasının karşısında durmaya her zaman devam edeceğiz.

HER KONUDA DESTEĞİMİZİ ARTIRMAYA
DEVAM EDİYORUZ…
Sıralı Reçete Dağıtım Birimimiz
Hizmet Vermeye Devam Ediyor
SGK protokolü gereği sıralı olarak eczanelere dağıtılması gereken
ilaçların adil ve hızlı bir biçimde meslektaşlarımıza dağıtımı AEO
Sıralı Reçete Dağıtım Biriminde gerçekleştirilmektedir. Diğer odalar
tarafından da örnek alınan Türkiye’nin en düzenli Sıralı Reçete
Dağıtım biriminde, reçeteler ve raporlar kontrol edilerek sonrasında
eczacılara okunmaktadır. 2013 – 2015 dönemi içerisinde bir tane
dahi eczacımızın reçetesinde kesinti olmamıştır.
Daha önceki dönemde uygulanan eczacı katılım payı tutarı
ile devam ettirilen birimizin, meslektaşlarımıza daha iyi şartlarda
hizmet vermesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Şeffaf çalışan
birimimiz isteyen tüm üyelerimizin denetim ve kontrolüne açıktır.
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Danışman Eczacılarımız Çözüm Üretiyor
Ankara Eczacı Odası bünyesinde görev yapan danışman
eczacıların sayısı bu dönem artırılmıştır. Danışman eczacılarımız
meslektaşlarımızdan gelen SGK reçetelerinin karşılanması ile ilgili
soruları çözüm getirmektedir. Eczacıların SGK faturalarında yapılan
kesintiler ile ilgili itirazları da, danışman eczacılarımız tarafından
takip edilmektedir.
Bu dönemde, itiraz edilen reçetelerde
meslektaşlarımız lehine çok sayıda karar
çıkartılmasında danışman eczacılarımız etkili
olmuştur. 403.848.14.-TL değerindeki 146
dosya kesinti olmadan kurtarılmıştır.

Elektronik Ortamı Sizin İçin
Kullanıyoruz
Eczacıların, odamıza gelmeden üye
kayıt belgelerini internet ortamında,
AEO resmi internet sitesinden almaları
sağlanmıştır. Websitemizin mobil uygulaması
hazırlanmıştır. Ayrıca mobil uygulamamız ile
nöbetçi eczanelere eczacılarımızın yansıra
vatandaşlarımızın da kolay ve güncel erişimi
sağlanmıştır.
Tecrübeli olduğu kadar yeniliklere de açık olan ve kendisini devamlı
yenileyen yönetim kurulumuz, teknolojiyi meslektaşları için kullanmaya
devam edecektir.

12

ANKARA ECZACI ODASI

Mesleki Mücadelemizin Satır Başları

Arşivimiz Artık Dijital Ortamda
1956 yılında kurulan odamızın bu güne kadar birikmiş olan tüm üye
dosyaları ve içerikleri bu dönemde taranarak dijital ortama çekilmiştir. Bilgi
işlem birimimiz tarafından “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” geliştirilmiş
ve hayata geçirilmiştir.
Önümüzdeki süreçte e- imza, güvenli e-posta ve e-fatura dönemine
entegre olmak için Bilgi İşlem birimimiz gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Hukuk Büromuz Artık Hergün Hizmetinizde
Önceki dönem meslektaşlarımıza haftada iki gün hizmet verebilen
hukuk büromuz, bu dönemde haftanın her günü hizmet veriyor.
Eczacılarımıza ücretsiz olarak danışmanlık veren hukuk büromuz,
gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile eczacılarımız adına ücretsiz olarak
davalar da açıyor.
Mevzuat komisyonumuz ile uyumlu bir şekilde çalışan hukuk
büromuz, mevzuat değişikliklerini takip ederek, eczacının aleyhine olan
bütün konuları yargıya taşımıştır.
Yönetim kurulumuz, her türlü mevzuat değişikliğini titizlikle takip
ederek, meslektaşlarımız aleyhine olan hususların iptalini sağlamak için
yargıya başvurmak için devam edecektir.
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Kamuda Çalışan Meslektaşlarımız
Kamunun farklı alanlarında çalışan üyelerimizin özlük hakları
ve yaşamış olduğu diğer sorunların çözümü için odamız bu dönem
meslektaşlarımız ile yakın temas kurarak uyum içerisinde çalışmıştır.
Geniş katılımlı kamu eczacıları komisyonu kurulmuş, kamuda çalışan
meslektaşlarımıza kongre desteği sağlanmış ve odamız tarafından
“KAMU ECZACILARI ÇALIŞTAYI” düzenlenmiştir. Bu çalıştaydan çıkan
sonuçlar bir rapor halinde tüm milletvekillerine ve sağlık kurumu ile
bürokratlarına iletilecektir.

MESLEKİ GELİŞİME KATKIMIZ SÜRMEKTEDİR…
Komisyonlarımız Sizin İçin Çalışıyor
Ankara Eczacı Odası bünyesinde kurulan komisyonlarımız,
mesleğimizin daha ileriye götürülmesi için çalışmalarına devam
etmektedir. Eczacı milletvekillerimizle ve bürokratlarla gerekli iletişimin
sağlanması, geleceğe dönük projelerin hayata geçirilmesi, meslek
içi eğitimlerin artarak devam ettirilmesi, mesleğimizin saygınlığının
artırılması, ilaç dışı ürünlere önem verilmesi vb. konularda çalışmalar
komisyonlarda yürütülmektedir.

Bu dönem Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulan ve
mesleğimizin gelişimine katkı sunmasını beklediğimiz tüm
komisyonlarda yer alarak üyelerimizin bize yüklemiş olduğu
sorumluluğun bilinciyle mesleki konulardaki doğrularımızı ifade
ettik. Doğru bulmadığımız tüm hususlara ise karşı durduk.
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Önümüzdeki süreçte odamız tabandan gelen istekler
doğrultusunda komisyonlarını yenileyerek mesleki gelişim için
güncel politikalar üretmeye devam edecektir.
İstisnaydı, Nöbetlerde Olağan Hale Geldi
İstisna durumlar dışında e reçete düzenlenmesi zorunlu
olduğu halde, nöbet tutan eczanelere çok sayıda manuel reçete
gelmektedir. Bu durum eczanelerde sıra oluşmasına sebebiyet
verip, eczacılar ile vatandaş arasında tartışmalara neden
olmaktadır. Özellikle Keçiören bölgesinde nöbet tutan eczanelere
çok sayıda manuel reçete geldiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara
Eczacı Odası Yönetimi tarafından durum Halk Sağlığı Kurumu’na
aktarılmıştır. İlgili kurum tarafından hastanelere yazı gönderilerek,
e reçete düzenlenmesine özen gösterilmesi istenmiştir, konu hale
tarafımızca takip edilmektedir. Önümüzdeki günlerde kuruma
istatistiki bilgilerde gönderilecektir.
Diğer bir çalışmamızda ise, e reçete şifrelerinin okunaklı
olması girişimde bulunulmuştur.
Meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak uygulamaların göz
ardı edilmesinin engellenmesinin önüne geçmek için her daim
takipçisi olacağız.
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Çok Önemli ! Sgk Protokolü Süresi Doluyor
TEB ile SGK arasından imzalanan protokol önümüzdeki günlerde
sona eriyor. Eczacılar için son derece önemli olan bu protokolün eczacılar
aleyhine olan hükümlerinin muhakkak revize edilmesi gerekiyor.
Eczacıların meslek haklarının kabul edilebilir seviyelere getirilmesi son
derece önemli. SGK’ ya eczacılar tarafından yapılan iskonto oranlarının,
eczacının cirosuna göre değil, SGK’ya kesilen faturaların toplam tutarına
göre hesaplanması gerekli. KKİ taşıma yükü ve muayene ücreti tahsilatı
angaryası eczacıların sırtından muhakkak kaldırılmalıdır.
Bütün bu hususları bir araya getiren önerilerimizi ve tespitlerimizi
bir kitapçık haline getirerek TEB’ e gönderdik. Halihazırda yürütülen
çalışmalarda hazırladığımız kitapçık kullanılmaktadır.
Eczacıların haklarının korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesi
için çalışmaya devam edeceğiz.

Az Sayıda Da Olsa Zam Alan İlaçlar Eczacılarımıza
Ulaşmalıdır.
Zam alan ilaçların, fiyatlarının artmasından önce dağıtım
kanallarında yoka girmesi nedeniyle eczacılarımızın kar etmesi
engellenmektedir. İlgili depolar Yönetim Kurulumuz tarafından
uyarılmıştır. Yeni görev başlayan TİTCK başkanına da durum aktarılmış
olup, kendileri de bu hususun takipçisi olacaklarını belirtmişlerdir.
Önümüzdeki günlerde de, ilgili makamlarla koordine kurarak,
meslektaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz.
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2014 Yılının Sektördeki En Önemli Kongresi
Odamız tarafından Kıbrıs’da Gerçekleştirilen Reçete Dışı Farmasötik
Ürünler Kongresi (FARMMED 2014) 2014 yılında eczacılık sektöründe
en çok ses getiren ve 800 den fazla katılımın olduğu en önemli etkinlik
olmuştur.
FARMMED 2016 yılının planlanmasına şimdiden başlanmış
ve uluslararası katılımında sağlanacağı bir etkinlik olarak
gerçekleştirilecektir.

Sürekli Eğitim Kesintisiz Sürüyor
Odamızın sürekli eğitim komisyonu tarafından organize edilen
meslek içi eğitim programları kesintisiz sürmektedir. Şimdiye kadar
çeşitli konularda 40’dan fazla eğitim düzenlenmiş , bu eğitimlere
meslektaşlarımız ücretsiz katılmışlardır.

Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması
Bir Ankara klasiği olan ve bu yıl TÜBİTAK katkısı ile 12.’si
gerçekleştirilen Ulusal Hasta Bilgilendirme yaraşmasına ülkemizdeki
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eczacılık fakülteleri katılım
sağlamışlardır. Her yıl daha profesyonel bir anlayışla gerçekleştirdiğimiz
yarışmamız önümüzdeki süreçte de devam ettirilecektir.

Doz Dergisi ve Diğer Yayınlarımız
Odamız kadroları tarafından hazırlanıp bastırılan DOZ
dergimiz sektördeki en önemli haber ve eğitim kaynaklarından
birisi olmayı sürdürmektedir. Dergimizin yanı sıra odamız bu
dönem özellikle mevzuat konularında kitapçık halinde 10 adet
yayın çıkarmış ve üyelerimize ulaştırmıştır.
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Sosyal Etkinlikler
Meslektaşlarımız arasında Sosyal dayanışmayı ve iletişimi
güçlendirmek adına yaptığımız sosyal etkinliklerimiz büyük
beğeni toplayarak devam etmektedir.
Bu kapsamda;
• Koro Çalışmaları, Kurslar ve Konserler,
• Geziler,
• Bitki Tanıma Gezisi,
• Geleneksel Bahar Şenliği,
• Geleneksel 14 Mayıs Balosu,
• Geleneksel Cumhuriyet Balosu,
• Geleneksel İftar Yemekleri gerçekleştirilmiştir.

Mesleki Saygınlığımızı Ve Sağlık Danışmanlığı
Rolümüzü Üst Seviyeye Çıkarmak İçin Çalışmalar Yürüttük
Toplumda eczacının saygınlığını ön plana çıkarmak ve eczacıların
en yakın sağlık danışmanı olduğu gerçeğinin herkesçe bilinmesini
sağlamak amacıyla yönetim kurulumuz iki yıldır 14 mayıs haftasında
çok kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.
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Bu amaçla;
• Ankara’nın en çok ziyaret edilen AVM’ lerinde stantlar açılmıştır,
• Önemli cadde ve bulvarlardaki billboardlarda bilgilendirme
afişleri sergilenmiştir,
• Sokak röportajları ile halk bilgilendirilmiştir,
• Tüm eczanelerin vitrinlerine asılmak üzere afişler bastırılmış
ve tüm eczanelere dağıtılmıştır,
• Ekolojik ilaç poşetleri ile hastalarımıza ve halkımıza
gerekli mesajlar iletilmiş, bu amaçla odamız tarafından
yaptırılan özel baskılı poşetler tüm eczanelerimize dağıtılmıştır,
• Eczanelerimizin görünür yerine asılmak üzere eczacılık yeminleri
bastırılıp dağıtılmıştır,
• Halka dağıtmak üzere el broşürleri yaptırılıp
eczanelere gönderilmiştir,
• Tüm eczacılarımıza beyaz önlük ve isimlik dağıtılmıştır,
• Kamu spotu olarak 2 film yaptırılmıştır,
• İlkokullarda okuyan öğrencilere seminerler
verilerek, internetten ürün almanın sakıncaları anlatılmıştır,
• Stadyumda süper lig maçında “14 MAYIS ECZACILIK
GÜNÜ KUTLU OLSUN” pankartı çıkartılmıştır.
Odamızın mesleki saygınlık ve sağlık danışmanlığı rolümüzü ön
plana çıkarmak için yaptığı bu çalışmalar hız kesmeden sürecektir.
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Eczane Ekonomilerinin İyileştirilmesi İçin Çalışma Yaptık
Bu konuda hazırlamış olduğumuz bir kitapçığı TEB bölgeler arası
toplantıda dağıttık ve TEB’ e ulaştırdık. Bu çalışmamızdaki başlıklar;
• Meslek hakkının kazanılması,
• İlaç alım koşullarının tek ekranda on- linemonitörize edilmesi,
• Ticari ıskontoların yeniden kazanılması,
• Eczacı indirim oranlarının tüm eczaneler için sıfırlanması,
• Eczacı kooperatiflerine destek verilmesi,
• Bölgelere göre eczacı ve eczane dağılım haritasının
çıkarılarak, eczane profillerinin araştırılması,
• Reçete dağıtım sistemlerinin yaygınlaştırılarak devam edilmesi,
• Kamu Kurum Iskontolarının eczacının sırtından kaldırılması,
• Muayene ücretlerinin eczanelerde tahsilatının kaldırılması,
• İnternet üzerinden sağlık ürünlerinin satışının engellenmesi,
• Tıbbi ve bitkisel ürünlerin eczanelerden satışı,
• Medikal ürünler ile dermokozmetik ürünlerin eczanelerde 		
öneminin artışı hususlarına bu çalışmada yer verilmiştir. Aynı
zamanda hayallerimiz de olan bu projelerin hayata geçirilmesi için
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu çalışmalarına ilk günkü inanç ve
gayreti ile devam etmektedir.

Bölge Temsilcilerimiz Yakınınızda Çalışmaya Devam
Ediyorlar
Yönetim kurulumuz tarafından atanarak göreve gelen
temsilcilerimiz, yönetim kurulu ile uyumlu ve belirlenen esaslar
dahilinde çalışmalarına devam etmektedir.
20
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Yönetim Kurulumuz;
• Büro hizmetlerinde kalite artışı sağlamış,
• Muvazaa ile kararlı mücadelesine devam etmiş,
• Etik ve deontolojik sorunların üstesinden gelmek için
adil ve tarafsız denetimlerine devam etmiş,
• Sürekli mesleki gelişim için 40‘dan fazla MİEP düzenlemiş,
• Mesleki saygınlık çalışmalarına devam etmiş,
• Kamuda çalışan meslektaşlarımız için komisyon
çalışmalarına devam etmiş, buüyelerimizi ilgilendiren
kongrelere katılımı için destek olmuş,
• Meslektaşlarının hak ve hukukunun korunması için çalışmalarına
devam etmiş,
• Etkin örgütlenme modeli oluşturmuş,
• Eczanelerin çalışma saatleri ve iş güvenliği
konularında çalışmalar yürütmüştür.
Değerli meslektaşım,
Yönetim kurulumuz bu kitapcıkta kısa özet halinde verdiğimiz bir
dizi çalışmayı sizlerin desteği ile yürütmüş ve aynı kararlılıkla yürütmeye
devam edecektir.
Saygılarımızla…
Ankara Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Ecz. Süleyman Güneş
Başkan
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