E LOGO’NUN KULLANIMI HAKKINDA
36.A.00.005967 / 23.06.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Birliğimiz tarafından düzenlenen Logo Tasarım Yarışması sonucunda belirlenen “E” eczane logosunun, ülkemizde faaliyet gösteren tüm eczanelerin ön cephesinde kullanımı esnasında uyulacak kurallar
konusunda yaşanan yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması ve gece nöbetlerinde hastaların uzak mesafelerden nöbetçi eczaneleri seçebilmeleri için levhaların ışıklandırmasının yanıp sönen konumda olmasının yararlı olacağı konusunda Bursa Eczacı Odası’nın Birliğimize yapmış olduğu başvuru üzerine;
“E” logonun eczanelerin,
•Açık kaldığı zaman aralığında yanması,
•Gece nöbetleri esnasında yanıp sönmesi,
•Kapalı olduğu zaman aralığında ise yanmaması,
durumlarının Birliğimizce uygun görüldüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’ne 22.05.2009 tarihinde gönderilen 05630 sayılı yazımız ile iletilmişti.
Genel Müdürlük tarafından Birliğimize gönderilen 17.06.2009 tarihli ve 042760 sayılı cevabi yazı
ile logolar için Birliğimiz tarafından belirtilen durumlar kabul edilmiş olup, bilgilerinizi ve konunun
üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
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EGAŞ İNTERNET
ÜZERİNDEN SATIŞ
SİSTEMİ

EGAŞ’tan önemli bir atılım
EGAŞ Eczane gereçleri A.Ş. internet üzerinden anında satışa başladı.
EGAŞ Genel Müdürü Ecz. Mehmet Erol MAHMUTOĞLU TEB dergiye şu bilgileri verdi;
Yeni sistemden bahsetmeden önce, EGAŞ ı kısaca anlatmak istiyorum.
EGAŞ, Türk Eczacıları Birliği’nin tek ticari kuruluşudur. Türkiye’deki bütün eczacıların doğal
üyesi olduğu bir anonim şirkettir. (ecza deposu)
1986 yılında dönemin Türk Eczacıları Birliği
merkez heyeti tarafından kurulmuştur. Hissesinin %99’u Türk Eczacıları Vakfına, %1’lik bölümü
ise, Ecza kooperatifleri ile sınırlı sayıdaki eczacılara aittir. Yani bütünü ile bir eczacı kuruluşudur.
EGAŞ, kaliteli ve uygun fiyatlarla eczanelere ürün temin etmeyi amaç edinmiş, ürün çeşidini
fazlalaştırmıştır.
Ana ürün kalemleri, majistral formüllerin hazırlanmasında kullanılan farmasötik kalitedeki kimyasal maddeler ile, eczane dizaynı ve dolap
yapımıdır.
Bu alanda EGAŞ, kendini çok geliştirmiş ve iyi
eczacılık uygulamaları çerçevesinde yeni eczane

açan yada eczanesini yenilemek isteyen eczacılarımıza, her eczaneye özel modern tasarımlar yapmaktadır.
Bu konuda TEB yardımlaşma sandığının EGAŞ
kredisi eczacılar için büyük bir itici
güç oluşturmaktadır.
EGAŞ, bu hizmetlerinin yanında;
ıtriyat ve kozmetik ürünleri, eczane
sarf malzemeleri, laboratuar malzemeleri, medikal ürünleri pazarlamaktadır. Ayrıca, farklı dönemlerde eczacıların gereksinimleri olabilecek ürünleri de bünyesinde bulundurmaktadır. Örneğin, reçete kutuları, E logosu, kare barkod okuyucu,
nöbet panosu, Eczane Çalışanı Eğitimi Eğitici El Kitabı ve yakın bir zamanda eczacılara yönelik yayınlanacak olan, “Majistral Formüller Kitabı” bulunmaktadır.
EGAŞ bütün bu hizmetleri Türkiye genelinde sınırlı imkanları ile yürütme gayreti içindedir. Bu nedenle;
sıcak satışlarımız belli bölgeler ile sınırlı kalmıştır. Her ne kadar telefon ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen istekleri karşılıyor olsak da, bu
uygulamanın sürekliliği olmamaktadır.
EGAŞ olarak; bu sorunu gidermek ve ülkemizdeki tüm eczanelere ulaşabilmek için yeni bir yapılanmaya gittik.
Teknolojinin olanaklarından yararlanarak,
“Anında Satış” yapabilmek amacıyla, internet
üzerinden satış yapacak sistemi EGAŞ da kurduk. Sistemi test etmek için bir aylık süre boyunca belirlenen eczanelerimiz ile deneme çalışmaları yapılmaktadır. Test süresince olası aksaklıklar
giderildikten sonra, Türkiye’nin tamamındaki eczanelerimize hizmet vermeye başlanacaktır.
Değerli meslektaşlarımdan dileğim;
“İnternet üzerinden anında satış” sistemimizden siparişlerinizi vererek kendi kuruluşunuz olan
EGAŞ’ a destek vermenizdir.
Sistem Hakkındaki Bilgiler
EGAŞ Eczane Gereçleri A.Ş’ nin İnternet üzerinden Anında satış sistemini yaşama geçirmesinin gerekçesi, amacı, işleyişi ve beklentilerimizi bir özet halinde eczacılarımızın bilgilerine sunmak istiyoruz.:
· EGAŞ, ülkemiz eczacılarının tamamını doğal
üyesi olarak kabul ettiği bir hedef kitlesine sahiptir.
· Geçmişten gelen yaygınlık ve tanınmışlığı vardı.
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· EGAŞ, bir eczacı kuruluşu olması nedeniyle ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutup; karlılığı ise makul bir seviyede tutmak durumundadır.
Çözüm olarak, güncel teknoloji olan internete üzerinden anında satış sistemini hayata geçirip, bu sayede satış maliyetlerini düşürerek, hedef kitlenin tamamına hizmet götürebilmek amaçlanmıştır.
Bu sayede; hata oranı düşük, belli bir standarda kavuşturulmuş kaliteli hizmet verebilecektir.
Ayrıca, İş ve işlemlerin bir bölümünün siparişi
veren tarafından yapılması sayesinde, eczacılar;
siparişleri vermeleri sırasında karşılaştıkları olası hatalardan arınmış, sade, kolay ve tanınan bir
yöntemle ürünlere ulaşabilecektir.
Sistem neden sade?
Yaklaşık 2500 ürünün bulunduğu EGAŞ ‘ ın
anında satış sisteminde hedef; eczacıların siparişlerini ihtiyaç duyduklarında bilgisayarlarına işlemeleri ve uygun oldukları zamanda bu siparişlerin ödeme işlemlerini yaparak siparişlerini kesinleştirmeleri mümkündür olacaktır.
Sistem neden kolay?
Eczacının hastalarına daha çok vakit ayırabilmesi için; sipariş verme süresini eczacının uygun
olduğu zamanlara yayacak ve sipariş verme emeğini azaltacak şekilde hazırlandığından...
Neden tanınan?
Günümüzde, eczacıların tamamı işlerini internet ile beraber yapmak durumundadır. Eczacılarımızın çalışma yöntemi, yaptıkları işlemler ve alışkanlıkları incelenerek tanıdıkları bildikleri bir sistem yaratılmaya çalışılmıştır.
Sistem nasıl çalışıyor?
Öncelikle, her eczacı, kendini EGAŞ’ a tanıtıyor, temel bilgilerini kaydettiği ekrandan üyelik
başvurusu yapıyor. Sonra EGAŞ yetkilisi, bu başvuruyu inceleyerek, eczane ile çalışma yöntemini
seçiyor ve onaylama ya da reddetme işlemi yapıyor. Bu işlem eczacıya e-mail ile bildiriliyor. Sonrasında eczacı e-mail adresi ve kendi belirlediği
şifresi ile sisteme giriş yaparak satın almayı gerçekleştiriyor. Sipariş girişi sırasında, arama, yada
kategorilerden ulaşarak ürünü bulma yöntemlerinden kendisine yakın bulduğunu kullanarak ürünleri sepetine ekliyor. Bu sırada, stokta olmayan
ürün seçti ise sistem uyarı veriyor ve stokta olmayan ürüne sipariş almıyor. Ardından EGAŞ yetkilisinin belirlediği ödeme seçeneklerinden birini seçerek ya Kredi kartı ile yada 30 günlük vadeli olarak alış verişini tamamlıyor. Girilen siparişler
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EGAŞ depo personelinin elindeki terminallere düşüyor ve sonrasında ürünler barkodları okutularak hazırlanıyor. Bu sayede sipariş kolisine yanlış
ürün girme ihtimali de azaltılmış oluyor.
Güvenlik nasıl sağlanıyor?
Kredi kartı işlemleri için anlaşılan banka, bize
3d model diye anılan hem EGAŞ’ın, hem de eczacının güvenliğini en üst düzeyde tutan sistemin
tüm güvenlik altyapısını oluşturdu. Kredi kartı numarası, yada şifreleri hiçbir zaman EGAŞ sistemlerince alınmamakta, her zaman direk bankanın
sunucularında çalışan sayfalarca toplamaktadır.
Sistem ne kadar yaygın olacak?
Bu sistem Türkiye’nin interneti olan her eczanesinde çalışabilecek şekilde planlandı. Ürünlerin
gönderim işlemleri Kargo ile gerçekleştirilmekte.
Yapılan hesaplamalar sonucunda 200,00 TL altı
siparişlerde kargo ücretinin sipariş verene ait olması, üstünde ise EGAŞ tarafından karşılanması
uygun bulundu. Proje sayesinde, EGAŞ eczacılara
bir tık kadar yakınlaşıyor.
Sistemin çalışabilirliği ve devamlılığı nasıl
sağlanacak?
Düzenli bakım ve destek hizmeti, sistemi hazırlayan ekip tarafından verilmeye devam edilecektir. Donanımsal gereksinimlerin tamamı, EGAŞ
bünyesinde bulunan sunucular kullanılarak çözülmüştür. Hizmet verdiğimiz kitlenin büyümesi halinde, ölçekli olarak yapılacak yatırımlarla, makine
parkı geliştirilecektir.
EGAŞ için sonraki adımlar neler olacaktır?
Eczacılara hizmet vermeyi ilke edinmiş olan
şirketimiz, sonraki adımlarda, bir eczacı kuruluşu
olduğu bilinci ile eczacılarımızın çalışma şartlarını
ve karlılıklarını yükseltmek için kolay elde edilebilecek krediler ile sipariş destekleri planlamaktadır. Bu amaçla düşük maliyetli krediler sağlanması için çalışmalar başlatılmış, eczacımızın içinde bulunduğu bu dar günleri kolaylıkla geçmesine destek olunması hedeflenmiştir. Bu kapsamda elde edilecek en önemli sonuç, eczacının satın
alma vadelerinin satış vadeleri ile bir dengeye kavuşturulabilmesidir.
Ecz. Mehmet Erol MAHMUTOĞLU
EGAŞ Genel Müdürü
Üyelik ve sipariş sistemini kullanabilmek için;
www.egas.com.tr
adresimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
İletişim için: 0312 / 284 04 15

MAJİSTRAL TARİFE GÜNCELLENDİ
36.A.00.005935 / 19.06.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Bilindiği gibi, “Majistral Tarife” en son Sağlık Bakanlığı tarafından 15.10.2004 tarihinde güncellenmiş olup, bu güncelleme sonucu oluşturulan 2005 yılı Majistral tarife 30.12.2004 tarihinde
yayınlanmıştı.
TEB Merkez Heyetinin uzun süredir yaptığı çalışmalar sonucunda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat
düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarife, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait yeniden değerleme oranlarına uygun olarak düzenlenerek 19.06.2009 tarihinde yayımlanmıştır.
Yayımlanan tarifeye eklenen “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve Majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmıştır.
Yeni tarife, 19.06.2009 tarih ve 005934 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek en kısa zamanda Kurum provizyon sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması talep edilmiştir.
Güncellenen tarife, önümüzdeki günlerde Birliğimiz internet sayfasına (www.teb.org.tr) eklenerek meslektaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

ÖZEL POLİKLİNİKLERDE DÜZENLENEN REÇETELERİN GİRİŞİ
Bilindiği gibi 15.06.2009 tarihi itibariyle özel poliklinikler ile Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) arasında yapılmış olan sözleşmeler feshedilmişti.
Bu tarih itibariyle provizyon sisteminde yapılan düzenleme sonucu SGK kapsamındaki kişiler ile birlikte özel poliklinikler ile sözleşmesi devam eden konsolide bütçeye bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli 657 sayılı kanuna tabi memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için düzenlenen reçetelerin de sisteme girişi yapılamamaktaydı.
Söz konusu sözleşme feshi Maliye’ye bağlı kurumları etkilemediğinden, Birliğimiz tarafından Sosyal
Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru sonucu provizyon sisteminde düzenleme yapılmış ve 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için özel polikliniklerden düzenlenen reçetelerin girişine izin verilmiştir.
Tüm üyelerimize duyurulur.
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KOLİ TESLİMATI ESNASINDA UNUTULAN REÇETELER
Üsküdar Doğancılar Sağlık Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
Cuma, 23 Ocak 2009
Sözleşmeli eczanelerimiz tarafından Kurum hak sahiplerine düzenlenen reçeteler karşılanarak,
sözleşme hükümleri doğrultusunda Kurumumuza teslim edilmektedirler.
Son dönemlerde merkezimize koli içerisine reçete veya kupür konulmasının unutulduğu, A grubu reçeteler ile B grubu reçetelerin karıştığı ve Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken Yeşil, Kırmızı, Turuncu ve Mor reçetelerin 1. nüshasının Kuruma teslim edildiği yönünde sıklıkla başvurular yapılmaktadır.
Kuruma yeşil, kırmızı, turuncu ve mor reçetelerin 2. nüsahlarının teslim edilmesi gerektiğinden eczanelerimizin bu konuda azami dikkati göstermeleri gerekmektedir.
Bilindiği gibi 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin 25.6 maddesi gereği eczanelerimize yapılan ödemeler incelemeler tamamlanarak yapılmaktadır. İncelemelerimizin hızlandırılabilmesi için http://istanbul.sgk.gov.tr/ adresinde belirtilen koli teslim düzenine azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
Sözleşmeli eczanelerimizin evraklarını Merkezimize teslim etmeden son kontrollerini yapmaları ve
yukarıda belirtilen durumlara azami dikkati göstermeleri bakımından bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

MUAYENE KATILIM PAYI 2 TL
T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de yayımlanan 01.06.2009 tarihinde yayımlanan duyuru ile;
Kurum ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının 2 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 (iki)
TL olarak uygulanacağı bildirilmiştir.
Kurum Provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır.
Tüm üyelerimize duyurulur.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
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TAXOL 100MG/17ML ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA
İTS kapsamında piyasaya verilen “Taxol 100mg/17ml Enjektabl Solüsyon” isimli ürünün seri no bilgileri hakkındaki TEB duyurusu ve ilgili firma yazısı ektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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