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Başkan’dan
Bu 14 Mayıs haftasını coşkuyla kutladık, mesleki sorunlarımıza ağırlık verdik, geleceğimizi konuştuk, mesleğimizle ilgili neler yapmamız gerektiğini hangi konulara önem
vermemiz gerektiğini sorguladık, bu arada birazda eğlendik, spor yaptık, gezdik, sohbet ettik, ziyaretlerimizi yaptık, dolu dolu geçirdik haftamızı… Etkinliklerimize katılan herkese, etkinliklerimizin
gerçekleşmesinde maddi manevi katkı sağlayan herkese
bir kere daha gönül dolusu teşekkürler…
Eşdeğer ilaç konusuna ağırlık verdik, kamuoyunu, yerel
basını, halkımızı, sağlık camiasını, yaptığımız etkinliklerle bilgilendirdik, meslektaşlarımızla bölgelerde toplantılar
yaparak eşdeğer ilaç kavramının önemini anlattık. 12 Mayıs günü üç değerli meslektaşımızın sunum yaptığı ve bölgemiz meslektaşlarının büyük
ilgi gösterdiği çok kaliteli bir
Panel düzenledik, Panelin konusu Eşdeğer İlaç kavramı ve
İlaç Takip Sistemi idi. 3 saatten fazla süren bu panelin video kayıtlarını tüm eczacı kamuoyu ile paylaşmak istedik
devamı s.2

14 MAYIS’I KUTLADIK

s.1 ‘den devam

ve tüm eczacı odalarına ve odamız üyesi meslektaşlarımıza dağıtma kararı aldık,dergimizin
bu sayısıyla birlikte Panelin Dvd’lerinin elinize geçeceğini umuyorum ve dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum.

nın Eşdeğer İlacı destekleyen genelgesinin
yayınlanması büyük bir başarıdır ama yetmez
bu genelgeyi destekleyecek projeler üretmeliyiz, hep beraber çabalamalıyız.Burada hatırlatmak istediğim bir konu var, bizim en büyük
destek alacağımız yer her zaman Kamu’dur.
Kamuya tasarruf sağlayan politikaları üretmemiz gerektiğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eşdeğer ilaç ile ilgili önerilerimizi projelerimizi Kayseri’de yapılacak olan bu
dönemin son Bölgelerarası toplantısında odamız görüşü olarak anlatacağız.

Panelimize konu ettiğimiz İlaç Takip Sisteminin de Eczacı örgütü tarafından sorgulanmasını araştırılmasını ve pratikte uygulanabilir hale getirilmesini ve örgütün onayı olmadan hayata geçmemesi gerektiğini düşünüyorum, bir oldu bittiyle karşılaşmadan ve atlamadan konunun gündemde tutulması gerektiğini ve bu konuda eczacı örgütünün iradesinin
Bir diğer konuda Sağlık Bakanlığının eşdegörüşmelerle karşı tarafa aktarılması gerek- ğer ilaç ilaç genelgesiyle aynı tarihlerde yatiğini düşünüyorum.
yınlanan Aktar, Baharat vb. gibi dükkanlar
hakkında yayınlanan genelgesi de çok önemEşdeğer ilaç ile ilgili yapılan çalışmaların li dergimizde yayınladığımız bu genelgeyi de
sadece 14 Mayıs haftasına yönelik değil uzun dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum, her iki
soluklu ve bundan sonraki meslek hayatımız- genelgenin de takipçisi olacağımızı da eklemek
da da dikkat etmemiz gereken yaşamsal öne- istiyorum. Eşdeğer İlaç ve Aktar genelgesini
me sahip olan ve ciddi politikalarla geliştirme- yayınlayan Sağlık Bakanlığına ve yayınlanması
miz gereken bir kavram olarak görmemiz ge- için çaba gösteren örgüt yöneticilerimize de
rektiğini anlattık. Eşdeğer ilaç’la ilgili olarak duyarlılıklarından ve tabanın sesini dinlediklegidilen yol bizce doğrudur, gelecek kaygısı ya- rinden ötürü çok teşekkür ediyorum.
şayan bizler için bir umut işığıdır, geliştirmemiz gereken yerleri vardır, Sağlık BakanlığıEcz. Ufuk Bekir ERSÖZ
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