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Başkan’dan 2009 Kongre Konuşması
Sayın Divan,
Merkez Heyetinin değerli Başkan ve Yöneticileri,
Değerli Oda Başkanları ve Yöneticileri,
Değerli Delegeler, Değerli Konuklar,
Bizi yetiştiren Değerli Hocalarımız, Değerli Akademisyenler,
Hepinizi Tekirdağ Eczacı Odası ve üyeleri adına sevgi ve
saygıyla selamlıyorum,
Öncelikle çok zor geçen bir 2 senenin ardından başta Merkez
Heyeti olmak üzere Türk Eczacıları Birliği’nin tüm kurullarına,
çalışanlarına, tüm Oda Başkanlarına, Yöneticilerine ve ailelerine de
teşekkür etmek istiyorum.
Hepimiz
Ailelerimizi,
eczanelerimizi,
çocuklarımızı,
yakınlarımızı ihmal ediyoruz, emek veriyoruz,mesleğimiz için
çalışıyoruz.Buradaki herkesin amacı aynı,hepimiz mesleğimizi
gelecekte de, sürdürülebilir,yapılabilir anlamda geliştirmek için
uğraşıyoruz.Zaman zaman birbirimizle çelişiyoruz ama birbirimizi
anlamak,dinlemek,empati yapmak çok önemli,
Bu anlamda Kongremizin mesleki anlamda katkı vermesi ve
mesleğimiz, meslektaşlarımız adına olumlu sonuçlar vereceği
umuduyla sözlerime başlamak istiyorum.
Kongre salonunda gördüğüm tablo Hepimizin çok gergin
olduğunu gösteriyor,bu gerginliğimiz 04 Aralık sonrası nasıl bir yol
çizmemiz gerektiğini belirleyene kadarda sürecek gibi görünüyor.
Biraz daha sakin olmamızı,düşünmemiz gerektiğini, acele verilecek, populist kararların mesleğimize hiçbir yarar sağlamayacağını
hatırlatmak istiyorum.
Eczaneler can çekişiyor doğru, ama biz meslek örgütü yöneticilerinin görevi çözüm üretmek, projeler üretmek ve projeleri hayata geçirmek bizi bu umutlar beklentilerle seçti meslektaşlarımız,
hatırlatmak istiyorum.
Bu ortamda En kötü şeyinde diyalogsuzluk olduğunu söyleyebilirim, diyalog,iletişim koptuysa birbirimizi anlayamayız,birbirimizi
anlamanın,ifade etmenin en basit yoludur iletişim.
Değerli Meslektaşlarım,
Bugünü iyi analiz etmek için geçmişe bakmak gerekiyor ve bazı
şeyleri hatırlamamız gerekiyor.2002 yılında iktidara gelen parti
Sağlıkta dönüşüm ve değişim projesiyle işe başladı ve SGK’yı
kurdu,ardından raporlu reçetelerin olmadığı,sadece ayaktan tedavi
reçeteleri ile işe başladı ve gelen tepkiler üzerine raporlu reçeteleri de
sisteme dahil etti,ardından yeşil kart reçeteleri de gelince eczanelerimiz dolup taşmaya başladı,bizler eczanelerimizi yeniledik,personel
sayımızı artırdık,2005-2006 birazda 2007’de mesleğimizde belki bir
daha göremeyeceğimiz cirolar yapmaya başladık,2007’den itibaren
başlayan fiyat düşüşleriyle buralara geldik.2008-2009 cirolarımız
sabit kalmaya başladı,muhtemelen 2010 dan itibaren de gerilemeye
başlayacak.
Bugün neler oluyor düşünelim. Devlet parası sınırlı, politik olarak
insanların ilacını karşılamak zorunda,
İlaç Sanayi ülkemizde dünyadan 6 kat daha fazla büyüyor.
2010 yılında dünyanın en büyük 10 pazarından biri olacak
ülkemizde bu pazarı kaybetmek istemiyor, taviz üstüne taviz veriyor.
Bize %4-7 peşin iskontolar da bin dereden su getiren sanayide devlete bir çırpıda %12 iskonto yapabiliyor.
Biz eczacılar ciro kaybediyoruz, kutu başı satış artıyor, bizde her
sene açılan 1200 civarında eczane artışıyla sübvanse ediyoruz. Fiyatlar düştüğü içinde cirolarımız düşüyor.Dolayısıyla kazandığımız para
azalıyor.

Devlet özetle diyor ki bende
para kalmadı ilaca bu kadar
para ayırabiliyorum, bu seneki
bütçeyi aştım,ilaç fiyatlarını
düşürüyorum,işine gelirse,
gelmezse sen bilirsin!
Bir sürü olumsuz uygulama,
muayene ücreti tahsilatı gibi
sevimsiz, üstümüze vazife olmayan bir iş,
fiyat farkları,
geçmişe dönük muayene ücretleri ve bunun gibi anlamsız şeylerle
uğraşıyor,
halkın en yakın sağlık danışmanı eczacılar.
Genel sekreterimiz söyledi, Sgk genel kurulunu yapıyor, protokol
bölümünde olması gerekenler,konuklar,davetliler yokmuş,yani
DEVLETİN KURDUĞU bir kurul herkesle problemli,ortak çalışıp
beraber üretmesi gereken kesimlerin hepsi ile kavgalı.
Protokol sürecinde ve daha sonra ilaç fiyat düşüşleri ve kamu
iskontolarının artmasında kurumun tavrını gördük. Bu kurum dediğim dedik bir kurum,kavga etmeyi seven hem de bunu
tüm kamuoyunun önünde yanlış rakamlar vererek söyleyen bir
kurum,gerekirse sözleşmeyi feshederiz diye bizi tehdit eden,provizyon
sisteminden eczacılara mesaj yollayan,geçen protokol döneminde
e-sözleşmeyi öne çıkaran,bu dönemde 04 aralık günü reçete girmediniz diye mesaj gönderip eylem kırıcılığı yapmaya çalışan,bizim birlik
ve beraberliğimizi gerekirse bozabileceğini söyleyen bir kurum.Bu
kurumla ilişkilerimiz iyi değil,hatta çok soğuk,ama biz bu ülkenin
ilaç hizmeti veren meslek grubuyuz,bu kurumda bu hizmetin bedelini ödeyen kurum.Bu iki gerçeği kimse değiştiremez!
Bu kuruma ve bizi yöneten siyasetçilere bizim anlatmamız gereken
şey şudur;
Sağlık ekip işidir, sadece hekimin işi değil, sadece eczacının da işi
değil; bu, çok
boyutlu bir olay. Bir ucunda eczacı var, bir ucunda hekim var,
bir ucunda hemşireler ve sağlık alanında çalışan değişik meslek
gruplarından eğitimli insanlar var; bir ekip işi bu. Herkes çok iyi
sağlık hizmeti almak ister. Kişi başına düşen sağlık harcamaları Bir
ülkenin gelişmişlikle ilgili kriterlerinden dir, bakın az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine sağlığa ayrılan pay çok azdır.
Biliyoruz ki, Her ülke, yurttaşına sağlık hizmetini en iyi koşullarda
iletmek ister.
Önünde ciddi bir tek engel vardır, o da paradır.
Para bulursanız tamam, para bulmazsanız sistemi yürütecek
kaynakları bulamazsanız bütün bunlar aksıyor. Bu nedenle parayı çok
iyi kullanmak gerekiyor, yerinde ve zamanında kullanmak gerekiyor.
Eğer bunları yapmazsanız , populist politikalar yapıp sistemde ciddi savurganlıklara yol açarsınız,
bizlerden yardım almadan görüş almadan bir konsensüs
oluşturmadan tasarruf yapamazsınız.
2005 yılında bu dönüşümü yaparken bunları hesap edecektiniz
,şimdi insanlara para bitti diyemezsiniz,bunun kaynağını bulmak
zorundasınız,
en kolayıdır ekonomi zora girdiğinde vergilere,
temel tüketim maddelerine zam yapmak,
en kolayıdır ilaç harcamaları açık verdiğinde,
eczacının emeğiyle,ekmeğiyle oynamak!
nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır bu?
biz eczacılarda bu ülkenin vatandaşlarıyız,
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biz eczacılarda bu ülkede Sgk’ya mensup insanlarız.
bu nasıl mantıktır?
Değerli Meslektaşlarım,
10.02.2005 yılında Ssk’lı hastalara serbest eczanelerden ilaç hizmetinin verilmesi ülkenin sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm
noktasıdır ve siyaset olarak sizler bu dönüşümün size oy olarak
döndüğünü kabul etmek zorundasınız.
Sosyal Güvenlik Kurumuna ve bizi yöneten siyasetçilere şunu
da hatırlatmak istiyorum, Bu ülkede sosyal güvenlik reformunun
mimarları eczacılardır, bu ülkenin teknik imkansızlıklarına rağmen
ilaç hizmetini her şartta sürdürmüşlerdir ve sürdüreceklerdir.
Kamunun sunduğu sağlık hizmetleri kar zarar hesabına
dayandırılamaz.
Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık hizmetlerine talebin artması
zarar yaklaşımıyla bütçe açığıyla değerlendirilemez, aksine kişilerin
tedavi olması sağlıklı bir toplumun göstergesidir. Ancak sağlıklı toplumlar üretimlerini artırabilirler.
04 Aralık sürecinde örgüt yöneticileri olarak hep söyledik, bizler
ilacın fiyatının düşürülmesine karşı değiliz, düşüşten doğan stok
farklarımızı ve düşecek ciromuzdan doğan zararımızın ilaç fiyat kararnamesi ve meslek hakkı ile iyileştirilmesini istiyoruz. İlaç Fiyat Kararnamesi çıkartıyorsunuz, euroya göre belirliyorsunuz,Euro düşerken
ilaç fiyatlarını düşürüyorsunuz, euro artarken ilaç fiyatlarını yükseltmiyorsunuz,
İlacın fiyatını siz belirliyorsunuz,
İlacın alım fiyatını da siz belirliyorsunuz,
Nasıl bir serbest piyasa ekonomisidir bu,
Nasıl bir soysal devlet anlayışıdır bu?
Daha sonra baktınız çok ayıp oluyor kararnameyi değiştirip euro
artarken ilaç fiyatlarının artmasını zorlaştırıyorsunuz.
2005’ten beri ilaç fiyatları düşüyor, hangi firma hangi oranda
zararlarımızı karşıladı,2005’ten beri seyrediyorsunuz, müdahale
etmiyorsunuz,hep eczacıları suçluyorsunuz.Bunları anlatmamız
lazım.
Değerli Meslektaşlarım,
04 Aralık sürecine’de ufak bir eleştirim olucak;
Zamanlama açısından 18 eylül de ilk kararname ve genelge
değişikliği ile yapsak çok daha etkili olurdu,
hatırlayın halkın o dönem muayene ücretlerine tepkisini,
işte o dönem uyarı mahiyetinde kapatabilseydik eczanelerimizi,
halkı da medyayı da daha fazla etkileyebilirdik, daha fazla baskı
unsuru yaratabilirdik,daha inandırıcı olabilirdik diye düşünüyorum.
Durum tespiti yaptıktan sonra şimdi ne yapmalıyız?
Tekirdağ eczacı odası olarak fikirlerimizi paylaşmak istiyorum;
04 Aralık bitti hayat devam ediyor, ama sorunlarda aynen duruyor!
Ne yapmalıyız;
Bıkmadan usanmadan kamuya derdimizi anlatmaya devam etmeliyiz, bu aşamada yapılacak bir sözleşme feshi bizi parçalamaya,
yok oluşa doğru sürükler.
Kongre açılışında gördüğümüz kadarıyla Devlet yetkililerinin
gelmediği, kurumsal olarak hiçbir kamu görevlisinin katılmadığı,
belki de ilk kongreyi yaşıyoruz,
demek ki devlet bize küsmüş,
Eski dönemi kapatıyoruz yeni bir dönemi açıyoruz;
Biz bu ülkenin eczacılarıyız, biz bu ülkenin insanlarının ilaç hizmetini karşılıyoruz, mevcut hükümette bu ülkeyi yönetiyor,ülke
yönetimlerinde küslük olmaz,yöneticilerde küslük olmaz,siyasette
küslük olmaz,kurumlar arasında da küslük olmaz,bu bir hak arama
mücadelesidir,bu mücadeleyi elbette sürdüreceğiz;sürdürmeliyiz ama
iletişimi koparmadan.
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Bizim en büyük korkumuz ne?
Bu hükümet bizi zor duruma düşürerek zincir eczanelerin yolunu
açmak istiyor, bizim işimizi, alanımızı sermayeye açmak istiyor?
Önce bu korkumuzu yenmeliyiz, bunun içinde 6197’yi hemen
hiç vakit geçirmeden çıkartmak için uğraşmalıyız. Birincil görevimiz
bu olmalıdır, içeriğini görmeden bilmeden reddettiğimiz 6197 sayılı
yasa taslağının kanunlaşması için çaba sarfetmeliyiz.
Ne var bu taslakta;
-Sahip ve mesul müdürü eczacıdır kavramı var,(ortaklık yok)
-Eczacının tanımı var ki bu çok önemli geniş ve çok güzel bir
tanım,(ülkemizdeki eczacılık, ve ilaç hizmetini kimin vereceğini
açıklıyor)
-Sınırlama var,2500 kişiye bir eczane,(ilçe merkezlerindeki nufus
dikkate alınıyor)
-Yardımcı Eczacılık hizmeti var,
-İkinci eczacılık var,
-ciroya dayalı eczacılık hizmeti var
-İlaç niteliğindeki bitkisel drog ve tıbbi ürünler var, tıbbi amaçlı
bebek mamaları, münhasıran(sadece) eczanelerde satılır hükmü var,
Dermokozmetik, İtriyat, Medikal,zirai ilaçlar,parfümeri,tanı ve tedavi amaçlı kullanılan ürünlerin satışı var.
Bu yasa bu haliyle bile birçok ihtiyacımızı karşılıyor;
Korkularımızı ortadan kaldırıyor.
Mesela hep aynı eleştiriler var!
Masum gibi görülen bu yasa tasarısının altında zincir eczaneler
hedefi var, bunu bize söyleyemiyorlar, bir gece yarısı operasyonuyla
bunu yapabilirler korkusu var. Bu gerçekçimi sizce? bence değil, öyle
yada böyle,
severiz sevmeyiz, karşımızda çok güçlü tek parti iktidarı var,
çok güçlü bir başbakan var, çok güçlü bir hükümet var,
isteseler gece yarısı operasyonuna gerek kalmadan istedikleri gibi
bu yasayı çıkarabilirler.
Şimdi aksine biz bu yasayı geciktirirsek bir süre sonra zaten bu yasa
değişik bir şekilde o günün şartlarına uygun olarak zincirli gelebilir.
O yüzden mesleğimizi geleceğe bugünkü halini koruyarak taşımak
için bu yasayı hemen çıkartmamız gerekiyor, mecburuz, bunu
yapmalıyız. Mesleğimizin en büyük karar organı büyük kongrelerdir.
Sizlere sesleniyorum,
Bu kongrenin değerli delegeleri, mesleğimiz için hayati öneme
sahip bu yasa teklifi ile ilgili Genel Kurul Kararı çıkarabiliriz,
çıkarmalıyız da, böylece bizde bir adım atmış oluruz, diyalog
kapısını,iletişim yolunu açmış oluruz.Korkularımızdan sıyrılmış
oluruz.Zorda olan 10.000 meslektaşımızı kurtarmak,mesleğimizi
geleceğe taşımak adına bir adım atar,bu kongreden tarihi bir karar çıkartabiliriz,bu bizlerin elinde,bu gücümüz var,gücümüzü
kullanmalıyız.
Benim
Meslektaşlarımdan
ricam
Konuşma
yapacak
meslektaşlarımızın da bu konu ile ilgili görüş bildirmeleri.6197 sayılı
kanun en önemli olmazsa olmazımız, geçen dönem çıkartma fırsatı
yakaladık ama örgütün bu konudaki kararsızlığı kanunun çıkmasını
engelledi.
Bunun devamında İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili değişiklikleri
gündeme getirmemiz gerekir. Tasarruf ile ilgili kamu ile ortak
çalışmalar yaparak akılcı tasarruf tedbirlerini üretebiliriz. Bununla
ilgili bizim daha önceki toplantılarda ve bir önceki büyük kongrede
anlattığımız projeler geliştirilebilir.
Birazda rakamlarla konuşmak istiyorum;
2008 ve 2009 kamu verilerine baktığımızda en çarpıcı olan görüntü
yıllık 0-250.000tl.ciro yapan eczanelerimizin sayısı 2962’den
3656’ya yükselmiş, aynı dönem yıllık 0-50.000tl ciro yapan eczanelerimizin sayısı da 410’dan 1082’ye çıkmış. Yani 0-250.000tl’de
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esas ciro kaybına uğrayan yıllık evet yanlış duymadınız! 0-50.000tl
yıllık ciro yapan eczanelerimiz var. Diğer kademelerde dikkati çeken
değişiklikler yok. Genelde kademelerde rakamlar aynı.2010’da bu
rakamların daha da geriye geleceğini hepimiz biliyoruz.Yani sıkıntı
bu sene artarak devam edecek.1milyon tl üstü 3207 tane eczane
var,0-250.000’de 3656 tane eczane var.
Bu rakamlara baktığımızda en büyük problemin meslektaşlarımız
arasındaki ciro uçurumu olduğunu görüyoruz, bunun için en iyi
çözümünde bu pastayı daha adil dağıtmak olduğunu söylemek istiyorum.
Ayrıca Geçen kongrede bahsettiğimiz nitelikli Ciroya dayalı
eczacılık hizmeti projesinin çok önemli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.
Yeni seçilecek merkez heyetinin bu konuya önem vermesini istiyorum ve bekliyorum.
Birde Yeşil Kart gerçeği var, bu ülkenin bu sene yaklaşık 1milyar 400 milyon tl. yeşil kart ilaç gideri var. Hiç prim üretmeyen bir
kesim,ama sosyal devlet ilkesi gereği bunu da yapmak gerekir doğru
ama bunu yapacak kaynağı da bulacak devlettir.
SGK+YEŞİL KART+KONSOLİDE BÜTÇEDE,
2009 yılında 2008’e göre reçete miktarı %13 artarken devletin ilaca ödediği para %24 artmış.
Devlet aslında tasarruf yapayım derken tüketimi körüklemiş, bizim devlete şunu da anlatmamız lazım,

tasarrufu ancak doktor ve eczacı ile birlikte yapabilirsin.
Her iki meslek grubundan bağımsız tedbirler almaya kalkarsan
tasarruf yapamazsın.
Değerli Meslektaşlarım iki tane son sözüm var ve hemen bitiriyorum,
Son Söz ’den bir önceki,
Pazar günkü seçimlere yönelik;
Mesleki Hedeflerini bilen,
Koşulları doğru ölçebilen,
Toplumsal güçlerini ve sınırını iyi bilen,
Sabırlı, ani karar vermekten kaçınan,
İç ve dış dostlarını tanıyan,
İç ve dış düşmanlarını bilen,
Populist politikalardan uzak,
Mücadele gücüne, azmine sahip,
Her an her koşulda, her alanda bıkmadan yorulmadan çalışmayı
göze alacak,
Merkez Heyetinin oluşması dileğiyle,
Yolunuz, Yolumuz açık olsun…
Son Söz;
Kontrolsüz güç güç değildir…
Hepinize tekrar teşekkür edip, saygılar sunuyorum…

03 Aralık 2009 SGK ‘na “Anahtar Bırakma” eylemi..
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