Farmaktüel

ÇAĞRIMIZDIR: TEKER TEKER Mİ? HEP BERABER Mİ?
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8 Eylül 2009’da yayımlanan Tebliğ ve Kararnameler ile kamu kurum indirimleri, referans fiyatlarda
korumanın kaldırılması, orijinal ve eşdeğer ilaçlarda
referans bandının yüzde 60’a çekilmesi ile, Hükümet ilaç
alanında 3.3 milyar TL’lik bir tasarrufa gitmiştir. 26 Kasım
2009 günü (bugün) İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce
4 Aralık’tan itibaren geçerli olacak fiyat listelerinin
yayımlanması ve kamu kurum indirimi uygulanacak
olan 700 kalem ilaçta indirimlerin başlamasıyla, bütün
eczacılarımız açısından yaşamanın son derece zorlaşacağı,
bazı meslektaşlarımızı ise hemen ve doğrudan batma
noktasına getirecek uygulamalar yürürlüğe girecektir.
Türk Eczacıları Birliği, ECZANELERİMİZİN BU
UYGULAMALARIN YARATACAĞI DEPREMİN
ÇÖKÜNTÜSÜNÜN ALTINDA KALMAMASI İÇİN,
Geçtiğimiz süreçte sayısız kez ilgili Bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri, ilaç sanayicileri, basın mensupları ile
görüşmeler yapmış, 60 günde 11 kez sadece Sayın Sağlık
Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşmüştür. Tüm
eczacı odalarımızı süreçle ilgili bilgilendirmiş, sürecin
tüm paydaşlarına yönelik bilgi notları hazırlamış, bütün
bunlar olurken bir yandan da “Eczaneler Can Çekişiyor”
temalı bir kampanya yürüterek soruna karar alıcıların ve
hastalarımızın dikkatini çekmeye çalışmıştır.
Birliğimiz, ilaç fiyat düşüşlerine karşı değildir. Ancak
bu düşüş sürecinde önlem alınmazsa ilk elden 3.000,
yılsonuna kadar 7.000 eczanenin kapanabileceğini,
diğerlerinin de bu düşüşlerden önemli ölçüde
etkileneceğini öngörmektedir.
Bizim için, eczanelerimizi korumak ve halk sağlığını
korumak arasında kopmaz bir bağ vardır. Zira, kapanacak eczanelerimizin 3000’i ilçe, belde ve semtlerde tek
eczane olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda eczacı
rafına ilaç koyamayacak kadar eritilmişse, ilaç yokluğunda
yaşanacak sıkıntılar da hastalarımıza yansıyacaktır. Oysa,
son dönem yaşanan gelişmeler açıkça göstermektedir ki,
özellikle ekonomi alanındaki karar alıcıların amacı eczaneleri ve hasta sağlığını korumak değil, eczane sayısını
azaltarak, büyük bir deprem yaratmak ve bu depremin
yıkıntılarından piyasayı yeni baştan yapılandırmaktır. Bu,
bugüne kadar mesleğimize yönelmiş en büyük tehdittir. Bu büyük, radikal, yıkıcı düzenlemeyi başka büyük,
radikal ve yıkıcı değişimlerin izleyeceğinden endişe etmekteyiz. Sağlığı parayla bitiştirenler, sağlık alanını ekonominin insafına terk edenler, Sağlık Bakanlığı’nı bir tabe-

laya indirgeme mantığında olanlar, önümüzdeki dönemde
ortaya çıkacak sağlık sorunlarından da sorumlu olacaktır.
Birliğimizin varolan eczane yapımızı korumak, bir tek
eczanemizi bile feda etmemek, eczanelerin bir gecede
yüzde 30 erimesine, birçoğunun kapanmasına neden olacak bu gelişmeler karşısında tutumu;
STOK ZARARLARIMIZIN BUNDAN BÖYLE
DÜZENLİ OLARAK, EKSİKSİZ VE ZAMAN
GEÇİRMEDEN KARŞILANMASI
VE
İLAÇ FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN VE KAMU KURUM İSKONTOSU ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI
ECZACI ZARARININ EKSİKSİZ VE ZAMAN
GEÇİRMEDEN TELAFİSİDİR.
Bu iki talebimiz BİRARADA VE AYNI ANDA yerine
getirilmediği takdirde, 4 Aralık günü eczaneler teker
teker kapanmaya başlayacaktır.
26.11.2009 günü (bugün) yayımlanan stok zararlarının
firmalar tarafından karşılanması ile ilgili Genelge,
sorunlarımızı çözmek bir yana, eczacıların tepkisini hafifletmek ve sorunu perdelemek üzere kaleme alınmıştır. Bu
Genelge stok zararı sorununu çözebilseydi, son beş yıldır
aynen Genelge’de yazdığı gibi yapıl(may)an uygulama
çözerdi. Üstelik, STOK ZARARLARI BUZ DAĞININ
GÖRÜNEN YÜZÜDÜR. Daha önemli ve eczaneleri
kapanma noktasına getirecek olan süreç, ilaç fiyat düşüşleri
ve kamu kurum iskonto artışlarıdır.
Bizler, “feda edecek tek bir eczanemiz yok” dedik, bugün
daha da kararlı bir biçimde tekrar ifade ediyoruz. Eczanelerimizin teker teker kapanmasına izin vermeyeceğiz,
seyirci kalmayacağız.
HER İKİ TALEBİMİZİN DE YERİNE
GETİRİLMEDİĞİ DURUMDA, 4 ARALIK’TAN
İTİBAREN TEKER TEKER KAPATMAKTANSA, 4
ARALIK’TA HEP BERABER KAPATMAYI TERCİH
EDECEĞİZ.
İlan ediyoruz;
Eczacı;
Emeğiyle,
Mesleğiyle,
Çocuklarının geleceğiyle,
Hastalarının sağlığıyla oynanmasına seyirci kalmayacak.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
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BASIN AÇIKLAMASI

TEKER TEKER DEĞİL HEP BERABER!
Değerli Basın Mensupları,

Eczanelerimize gelen vatandaşlarımız, son zamanlardaki
düzenlemeler sonucunda ilaca erişimde büyük zorluklar yaşıyorlar. Geçimini bile zor sağlayanlar, bu ülkenin
yoksulları ve yoksullaştırılmakta olanları sürekli zamlanan
muayene ücreti ödemek zorunda bırakılıyor, prim borcu
nedeniyle ilaçlarını alamıyor. Ya da birikmiş muayene
ücretini ödeyemedikleri için ilaçlarını alamadan eczanelerden ayrılıyorlar.
Bizlerse, hiç bizimle ilgisi olmayan muayene ücretlerini
tahsil etmekle “görevlendiriliyor”, adeta kamunun tahsildarı
haline getiriliyoruz. Son beş senedir, bir gecede çıkartılan
kararname ve tebliğlerle gün geçtikçe eritiliyoruz, her gün
kurallar değişiyor, reçete onay sistemi çalışmıyor, eczanelerimizde sürekli bir gerginlik altında hizmet vermeye
çalışıyoruz.
Biz eczacılar, artık daha fazla bu tabloyu yaşamak,
hastalarımızın ilaçlarını alamadan eczaneden çıktığına
tanık olmak istemiyoruz. Kamunun sağlık hakkını, yaşama
hakkını koruduğunu görmek istiyoruz, onu her geçen gün
yerle bir ettiğini değil.
Değerli Basın Mensupları,
Bütün bunlar yetmezmiş gibi, “ekonomi kurmayları”
eczanelerimize ve halk sağlığına esas darbeyi 4 Aralık’ta
yürürlüğe girecek uygulamalarla vurdu. Bürokratlar, Sayın
Bakanlar da dâhil herkesin kabul ettiği gerçek şu: 4 Aralık’ta
mali tedbirler bu haliyle başlayacak, bunun bedeli hastanın
ve eczacının sırtına yıkılacak olursa ilk elden 3000 eczane,
yılsonuna kadar 7000 eczane kapanacak. Bunu herkes
biliyor. Ama anlaşılan kamu Türkiye’deki eczanelerin
üçte birinin kapanmasında, geri kalanların da raflarının
boşalmasında bir sakınca görmüyor.
Bizlerse bunda bir sakınca, hem de ciddi bir sakınca gören
tarafız. Sadece eczaneler açısından değil, halkın sağlığa
ulaşmasının biraz daha zorlaşacak olması nedeniyle, ilaçta
tasarrufun bedelini ilaç alanında hangi aktörler büyüyorsa
onlar ödesin diyoruz.
Değerli Basın Mensupları,
Halk sağlığı açısından bu tedbirlerin sonuçları ne olacak?
Birincisi, kapanacak eczanelerimizin 3.000’i tek eczane
olarak ilçe, belde ve mahallelerde hizmet veriyor. Buralarda
yaşayan kişiler ilaçlarını almak için başka bir ilçeye ya da
köye gitmek zorunda kalacaklar.
İkincisi varolan eczaneler raflarında ilaç bulunamayacak
kadar eriyecek, dolayısıyla hastalarımız da bu ilaçları bulabilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda bırakılacak.
Üçüncüsü, bu ilk elden kapanacak eczanelerin hepsi,
sermayesi olmayan, dayanma gücü zayıf eczaneler olacak.
Güçlünün ayakta, zayıfın altta kaldığı bir dönem yaşanacak.
Dördüncüsü, bu eczanelerde çalışan insanlar işsiz kalacak.
Hepsinden önemlisi, sağlık sistemimize yapılan bu
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topyekûn saldırıyı hep beraber durdurmazsak bunun arkası
gelecek.
Bizler hep çözümden yana olduk. 60 gün içerisinde sadece
Sağlık Bakanlığı ile 11 kez görüşme yaparak belki de bir
rekoru kırdık. Ama Sağlık Bakanlığımızın olumlu tutumuna
rağmen, taleplerimiz hep ötelendi, sesimize kulak verilmedi.
Değerli Basın Mensupları,
Bu yıkımdan, bu hizmetten faydalananların da, bu
yönetmelikleri yayınlayanların da etkileneceğini biliyoruz.
Bir deprem yaratarak, ortaya çıkan çöküntüden yeni bir
ekonomik düzen yaratmak için çalışanlar da iyi bilmelidir
ki; talepleri görmezden gelmenin, “ben yaptım olducu”
anlayışı benimsemenin bedeli de ağır olabilir.
Değerli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla hastalarımızı
ve özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarmak istiyoruz.
4 Aralık Cuma gününe kadar ilaçlarınızı eczanelerinizden
alınız. Aksi halde, size hizmet vermek için gece gündüz nöbet tutan eczanelerimizi bulamayabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsak 4 Aralık’tan sonra eczanelerimiz teker teker kapanacak. Bizler, bizi yok etmek isteyenlerin bu insafsız tavırlarına
daha fazla boyun eğmeyeceğiz. Teker teker kapanmaktansa,
4 Aralık Günü hep birlikte eczanelerimizi kapatacağız.
Bugün içinde bulunduğumuz durum, bizleri kapanma
noktasına getirenlerin ve her şeyden önemlisi sağlık alanını
ekonominin insafına terk edenlerin ayıbıdır. Hastalarımızı
mağdur etmek amacında değiliz. Bunun için özel önlemler
alacak, nöbetçi sayılarını artıracağız. Ayrıca hep beraber
mücadele verdiğimiz domuz gribi salgınına karşı da kimseyi
mağdur etmeyeceğiz.
Bu kapatma, bir uyarı mahiyetindedir. Bir yıl sonra
meslektaşlarının üçte birini kaybedecek bir meslek
örgütünün uyarısıdır. Bu bakımdan, 4 Aralık önümüzdeki
dönemin ilk günüdür. Bundan sonra yaşanacak durumun
provasıdır. Belki ancak o zaman eczanelerin üçte birinin
kapanmasının sağlık hizmetinde ne büyük bir kesintiye yol
açacağını anlatabiliriz.
Bizler, emeğimizle, mesleğimizle, çocuklarımızın
geleceğiyle, çalışanlarımızın ekmeğiyle, hastalarımızın
sağlığıyla oynanmasına seyirci kalmayacağız. Sağlık ışığımızı
söndürmelerine izin vermeyeceğiz.
Türk Eczacıları Birliği ve 51 Bölge Eczacı Odası olarak
HASTALARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİMİZİ,
AMA HASTALARIMIZIN UZUN VADEDE
MAĞDURİYETİNE DE GÖZ YUMMAYACAĞIMIZI
duyuruyor, vatandaşlarımızın ve siz değerli basın
çalışanlarının bizleri anlayacağını biliyoruz. Yaşatmak için
önce yaşamamız gerektiğine inanıyoruz.
19. BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI
ECZ. UFUK BEKİR ERSÖZ / BAŞKAN

Farmaktüel

3 ARALIK ANAHTAR BIRAKMA EYLEMİ BASIN AÇIKLAMASI
ARTIK YETER !
SAĞLIKTA TASARRUFUN YARATTIĞI YIKIMA VE TALANA DUR DİYELİM!
Her geçen gün sağlığa erişim hakkı ve sağlık hizmeti sunma olanağımız ellerimizden alınıyor!
Bizler;
Sağlıkta israfa karşıyız, ama sağlıkta akılcı olmayan tasarrufa da karşıyız.
Tasarruf adı altında hastalarımızın muayene ücreti, fark ücreti, mükerrer ücret ödemesini adil bulmuyoruz. Sosyal devlete ait bir olgu olarak görmüyoruz.
Bizler,
İlaç fiyat düşüşüne karşı değiliz, ama düşüşün bedelini hastalarımız ve eczanelerimizin ödemesine de karşıyız.
Bizler,
Muayene ücretlerini artıran, birinci basamak sağlık hizmetlerini paralı hale getiren, sağlık çalışanlarının güvenceli
çalışma haklarını ortadan kaldıran, eczaneleri kapatmaya zorlayan ve kamu hastanelerini işletme haline dönüştüren bir
yaklaşımın sağlıkta “tasarruf ” değil yıkım yarattığına inanıyoruz.
Bizler;
4 Aralık günü sağlıkta tasarruf adına, ilk elden 3000, bir yıl içerisinde 7000 eczanenin kapanmasına karşıyız. Bu eczanelerde çalışan sağlık emekçilerinin işsiz kalmasına karşıyız. Bu uygulamaların, halkın sağlığa erişimini kısıtlamasına
karşıyız.
Bizler;
Çözüm olarak; eczanelerin bedelsiz kamulaştırılması yerine yaratılan zararın ilaç sanayi tarafından karşılanması
gerektiğini ifade ediyoruz.
Bizler,
Türkiye’de sayıları 24.000’e ulaşmış ve sağlık çalışanı olarak hizmet sunmaya devam etmek isteyen eczacıların, tassarruf
tedbirlerinin bedelini haksız yere ödemesinin karşısında olduğumuzu birkez daha bildiriyor; bunun yarattığı yıkıma ve
talana bir kez daha dur diyoruz.
Artık Yeter!
Bugün anahtarlarımızı onları çok isteyen SGK’ya bırakıyoruz.
İşte bu SGK’nın reçete onay sistemi çalışmıyor, İşte bu SGK hekimin yazdığı, bizim verdiğimiz, hastamızın kullandığı
reçetenin bedelini ya eczacıya ya hastaya ödettiriyor. İşte bu SGK, tüm ilaçları aynı torbaya koyup, en ucuzunu seç yoksa
parasını ödersin diyor, ilaçta tombala çektiriyor.
İşte bu SGK, eczanelerimizin kapanmasını önemsemiyor. İşte bu SGK hasta sağlığına vergilerimizden ödediği bedele,
“bütçe açığı” diyor. Sonra da “çok açık verdim” diye hastalarımızın muayene ücretini artırıyor. Birinci basamağa muayene ücreti koyuyor. Bizi de devletin kasası yapmaya çalışıyor.
Talebimiz,
Tahsildar değil, sağlık çalışanı olarak görülmek. Hem muayene ücretinin hem de bunun eczanelerden tahsilinin
ortadan kaldırılması.
Bir gecede eriyecek stok zararlarının ilaç sanayi tarafından karşılanması.
Kamu hizmeti veren eczanelerimizin kamu tarafından korunması. Bunun için tüm çağdaş ülkelerde uygulanan
meslek hakkının ülkemizde de uygulanması. Eczacıların yaşayabilecek ve yaşatabilecek hale gelmesi.
Bizler, Artık Yeter diyoruz!
Emeğimizin, mesleğimizin, çocuklarımızın geleceğinin, çalışanlarımızın ekmeğinin, hastalarımızın sağlığının çalınmasına
izin vermeyeceğiz.
Sağlık ışığımızı söndürmelerine göz yummayacağız.
Yarın tek tek kapanmaktansa, hep beraber kapatacağız.
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4 ARALIK’TA KAPALIYIZ...
Değerli Meslektaşlarımız,
İllerimizde çeşitli kaynaklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birliğimiz arasında anlaşma sağlandığı, yarın
eczanelerin kapatılmayacağı şeklinde çeşitli söylentiler yayılmaktadır. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Ömer Dinçer de bugün TV’lere yaptığı açıklamada, eczacıların stok zararlarının karşılanması konusunda ilaç
şirketlerinden söz ve imza aldığını, herhangi bir sorunun kalmadığını ifade etmiştir.
Herşeyden önce, Bakanlık veya başka bir kamu kurumu ile Birliğimiz arasında herhangi bir uzlaşma, ya da yapılmış
herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Anlaşma, tam da korktuğumuz gibi, eczacılar görmezden gelinerek ilaç sanayicileri ve Bakanlık arasında imzalanmıştır.
Diğer yandan, Sayın Bakan’ın yaptığı stok zararlarının karşılanacağı, bunun imza altına alındığı açıklaması, eczacıların
sorununun ancak çok küçük bir kısmına çözüm olabilirdi. Ancak stok zararlarını karşılamaya “söz veren”, “imza atan”
o aynı ilaç sanayicileri son beş yıldır konuyla ilgili Genelgeler, Genel Yazılar olmasına rağmen, kamu emirlerine uymamakta direnmektedir. Bugün de uyacaklarına, dolayısıyla bu “küçük kısmın” çözüleceğine dair de inandırıcı hiçbir kanıt
yoktur.
Stok zararlarımız çözülse bile, eczacıların temel talebi, fiyat düşüşlerinden kaynaklı erimenin telafisi olarak kalmaya devam edecektir. Bu taleplerimiz birlikte ve aynı anda karşılanmadığı takdirde, YARIN ECZANELER KAPANACAKTIR.
Eczanelerin kapanıp kapanmayacağını ancak ve ancak Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları ilan edebilir. Üyelerimizle birlikte aldığımız bu kararı bizlerin dışında, bizleri aşarak ellerindeki medya gücünü kullanıp üyelerimize ulaşarak
kimse değiştiremez. Eczacı da bunun bilincindedir. Eczacının gözü ve kulağı sadece meslek örgütündedir.
3 Aralık 2009 günü saat 16.43 itibariyle son durumumuz şudur:
TÜM TEHDİTLERE VE BASKILARA RAĞMEN 4 ARALIK’TA ECZANELER KAPANACAKTIR. “KAPATANLA SÖZLEŞME YAPMAM” DİYENLER SÖZLEŞME YAPACAK TEK BİR ECZANE BİLE BULAMAYACAKLARDIR.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ / MERKEZ HEYETİ

INTRON A PEN Enjektabl çözelti içeren çok dozlu enjeksiyon
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2009 YILI YENİ ATANAN KOMİSYON ÜYELERİMİZ...
2009 yılı yeni atanan Odamız Komisyon Üyelerimizin isimleri aşağıda belirtilmiş olup, Mesleğimiz adına verecekleri
katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunar, görevlerinde başarılar dilerim.
Ecz. Ufuk Bekir ERSÖZ / Başkan
19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

Bulunduğu Yer
TEKİRDAĞ
ÇORLU
ÇERKEZKÖY
MALKARA

Bulunduğu Yer
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
MALKARA

SATIN ALMA İHALE VE BİNA TEŞRİFAT KOMİSYONU
Eczacı
ÇETİN ÇEKEN
HÜSEYİN DANIŞAN
NECDET ÇABUK
M. SÜREYYA BİLİR

Eczane
ÇİFTLİKÖNÜ
ŞİFA
ÇERKEZKÖY
BİLİR

MEVZUAT VE SGK KOMİSYONU

Eczacı
EMEL DUYGU ÜNAL
SEYRAN ALKOVAN
AYŞEN ZİYA
S. NİLGÜN TAŞKIN

Eczane
EMİN
SEYRAN
GÖKÇE
TAŞKIN

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

Bulunduğu Yer
ÇORLU
ÇERKEZKÖY
YENİÇİFTLİK
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ

Bulunduğu Yer
TEKİRDAĞ
ÇORLU
ÇERKEZKÖY

MUVAZAA KOMİSYONU

Eczacı
SİNEM DÜNDAR
TÜRKER ÇAKMAK
TUNCAY ÜNAL
MUSTAFA TURHAN
SEYRAN ALKOVAN

Eczane
DÜNDAR
TEPE
YENİÇİFTLİK
TURHAN
SEYRAN

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Bulunduğu Yer
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
ŞARKÖY
ÇORLU

Eczacı
ÖZGE K. SOYDAN
EMİNE KARAEVLİ
AYŞEN ZİYA
HAKAN ADALIOĞLU
ÖZGÜR DOLKAY

Eczane
ÖZGE
KARAEVLİ
GÖKÇE
HAKAN
DÜNYA

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

DERMOKOZMETİK VE FİTOTERAPİ KOMİSYONU

Bulunduğu Yer
ÇORLU
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ

Eczacı
ÖZLEM ERTUNÇ
GİZEM GÜLSOY
BERRİN BAŞOL
SİBEL YILMAZ
İBRAHİM YILMAZ

Eczane
ÖZLEM
GİZEM
İPEK
YILMAZ
KAMU ECZ.

KOOPERATİF KOMİSYONU

Eczacı
ÇETİN ÇEKEN
RAHŞAN GÜN
NECDET ÇABUK

Eczane
ÇİFTLİKÖNÜ
ALİPAŞA
ÇERKEZKÖY

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

DENETİM VE ETİK KOMİSYONU

Bulunduğu Yer
BEYAZKÖY
ÇORLU
ÇORLU
TEKİRDAĞ

Eczacı
HATİCE BİLGE
SANEM ÇELİKKAYALAR
ADEM KAYA
MUSTAFA TURHAN

Eczane
BİLGE
AYAN
ÇARE
TURHAN

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

REÇETE TEVZİİ VE NÖBET KOMİSYONU
Bulunduğu Yer
ÇORLU
ÇORLU
TEKİRDAĞ
KARAAĞAÇ
TEKİRDAĞ

Eczacı
BETÜL KISAT
ADEM KAYA
FATMA ALPARSLAN
TAHSİN ÇİPLİ
EGEMEN DUYGU

Eczane
ORHUN
ÇARE
EMİR
ÖZTRAK
ŞİFA

19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI 2009 YILI

EĞİTİM VE YAYIN KOMİSYONU

Bulunduğu Yer
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
ÇORLU
ÇERKEZKÖY

Eczacı
PERİZAT CABBAR
GÖZDE GÖLGE
EMEL DUYGU ÜNAL
EMİNE SİDAL ATEŞ
FATMA İNAN

Eczane
PERİZAT
GÖLGE
EMİN
ATEŞ
İNAN
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Farmaktüel

PRETERAX TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA
36.A.00.7298 / 08.10.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Birliğimize SERVİER İlaç Firmasından gelen 08.10.2009 tarihli yazı ekte iletilmekte olup, 17.07.2009 tarihinde
Sosyal Güvenlik Kurumunca yürürlüğe konulan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/D) yer alan PRETERAX
TABLET (2mg/0.625mg) isimli ilacın 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödeme listesinden çıkarılacağı bildirilmektedir.
Söz konusu ilacın 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödemesiz olarak satışı devam edecektir.
Eczane stoklarında bulunan ürünleri iade etmek isteyen eczacılarımız için depolara talimat verildiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
SERVIER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.
İstanbul, 08/10/2009
Değerli Eczacılarımız,
17.07.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunca yürürlüğe konulan Bedeli Ödenecek İlaçlar
Ek2D listesinde yer alan Preterax Tablet (2+0.625) mg adlı ilacımızın 17.10.2009 tarihinden sonra
geri ödeme listesinden çıkarılacağını siz değerli eczacılarımızın bilgisine sunarız. Stoklarınızda
bulunan Preterax Tablet (2 + 0.625 mg) adlı ürünümüzü iade etmek isterseniz işbirliği için hazır
olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Söz konusu ilacımızın 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödemesiz elden satışı devam edecektir.
Eczane stokları
Eczanelerdeki stoklar, iade faturası ile eczanelere satışı yapan depolarca iade alınacaktır.
Durumu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Servier İlaç irtibat numaraları:
Nazife Varlık		
0212 329 14 11
Çiğdem Karanlık
0212 329 14 12
Salih İçöz		
0212 329 14 14
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