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Başkan’dan
Ya Olduğun Gibi Görün,
Ya Göründüğün Gibi Ol.
‘’Özet olarak;

B

ugünlerde sıkıntılı günler geçiriyoruz.Aslında sıkıntılı
günler Eylül 2009’da başlayan Kamu İskontolarının önce
orjinalde %4 jenerikte %11’ken eşitlenip her iki ilaç grubunda
%11’e çıkmasıyla başladı.04 Aralık 2009’daki ilaç fiyat düşüşleri
ve Kamu İskontosunun %23’e çıkmasıylada zirveye çıktı.Geçen
sene yaptığımız miting ve 04 Aralık’taki eczane kapatma eylemi
ile Sgk ve dolayısıyla Hükümetle olan ilişkilerimiz minumuma
indi.Bu arada Sgk Teb ile olan sözleşmesini fesih etti.Biz eylem
yaparız,eylemci odayız,miting yaparız diyenlerin, Sözleşme feshi ile ilgili yürütmeyi durdurma alan eylemci gözükenlerin neden böyle yaptığını da anlayamadık.Geçtiğimiz dönem 18 ayda
bir sözleşme imzalamayı başaran Merkez Heyetimizi de Kongremizde birkaç takviye ile yeniledik ve dışarıdan takviye yerine, içeri alarak Heyetteki uzlaşamaz,eylemci üye sayısını artırdık.Merkez Heyetindeki yeni yapılanmadan sonra,Artık Sgk; Provizyon
sistemindeki değişiklikleri,genelgeleri bile ya kendi web sitesinden yada Provizyon sisteminden duyuruyor.Teb’e bildirmiyor
bile onu yok sayıyor…
Gelinen noktayı ve olayları kısaca aktardım. Bu arada İlaç Takip Sistemi konusu (nedense?) gündemimize girdi ve En önemli
sorunumuz haline geldi (getirildi!).
Teb Merkez Heyeti 2,5 senedir olduğu gibi olayı görmemezlikten geldi hep erteleneceği umuduyla hareket etti (bir süre ertelendi) ama 01 Ocak 2011 tarihinde tam anlamıyla uygulanacak
tarihi 6 ay öncesine (01 Haziran 2010) aldırmayı başardı!
İts’nin ne olduğunu kimlere hizmet edeceğini, neden gerekli olmadığını ,neden uygulanamayacağını veya nasıl uygulanabileceğini tam anlamıyla ne tabanına nede kamuoyuna anlatmayı beceremedi.Tebeos programımız vardı,2,5 sene önce hazır olduğu ve dağıtılacağı söylenmişti.Hatta bazı bölgelerde(örneğin
Tekirdağ’da) Tebeosla ilgili eğitim toplantıları yapılmıştı,hala Tebeosu bekliyoruz.
İts İlaç Sanayinin (bu sene) yapmak zorunda kaldığı indirimler sonrası ülkemizde uygulamaya koydurmak zorunda olduğu bir sistem gibi gözüküyor. Yapılan son indirimler sonrası Avrupa’da en ucuz ilaç ülkemizde satılıyor. Dolayısıyla Ülkeler
arası Paralel İmport sayesinde ucuz olan ülkelerden ilaçlar alınıp
diğer ülkelere (satılıyor) çıkıyor.Bu’da İlaç sanayinin işine hiç gelmiyor ve bu sistemle ilaçlarının nerede satıldığını daha iyi anlayabileceğini ve zamanla bu sistemi Dünyanın her yerine uyarlayarak ilaç fiyatlarını kontrol etmeyi planladığını düşünmek yanlış olmaz.
Geçen sene 14 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İlaç Takip Sistem ile ilgili Panel düzenleyip konuyu kendi bölgemizdeki meslektaşlarımıza anlatmaya çalıştık, Bir sene önce konuyu meslektaşlarımızın önüne koyduk, tartıştık, irdeledik ve bu konudaki görüşlerimizi aktardık.Bizce konuyu görmezden gelmek yerine konuyla ilgili ayrıntılı görüşlerini öğrenmek isterdik,(ne
yapacağımızı,nasıl davranacağımızı) üst örgütümüzün diye düşünürken bir açıklama geldi Merkez Heyetinden;

Türk Eczacıları Birliği
16.05-01.06.2010 tarihleri
arasında 15 günlük bir sürede karekodsuz ürünlerin geçici 2D ile etiketlenmesi uygulamasını gerçekçi ve uygulanabilir görmediği gibi, bir takım etik sıkıntılara ve eczane işleyişine aykırı sonuçlar doğuracağını değerlendirmektedir.
Uygulamanın başlayacağı 16.05.2010 tarihinden itibaren, eczanelerde kalmış olan karekodsuz ilaçların, kupürü ve barkodu
kesilerek geri ödeme kurumuna fatura edilmesine devam edilmesi ve bu ilaçlarla ilgili mevcut uygulamanın, Yönetmelikte belirlenmiş olduğu gibi, 01.01.2011 tarihine kadar sürdürülmesi doğru bir yöntem olarak görülmektedir. Bu önerimizin uygun görülmemesi durumunda 01.06.2010 tarihinde tüm eczacılar Bölge Eczacı Odaları koordinasyonunda eczanelerindeki karekodsuz tüm ilaçları ecza depoları üzerinden firmalara iade edecektir.
Halen depolardan eczanelere gönderilmekte olan ilaçların yarısından fazlası karekodsuz olup, bu ürünlerin derhal depolarda karekodlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu noktada,
eczaneler tarafından yapılan alımlarda, karekodu bulunmayan
ürünlerin zorunlu olmadıkça kabul edilmemesi ve stoklu olarak
alınmaması uygun olacaktır. Eczanelerin stok bildirimi yapması, ancak bir stok düzeltme hakkı tanınması sonrasında mümkün
olabilecek olup, bu tarihe kadar da, sistemin firma tarafından giriş bildirim ve eczane tarafından çıkış bildirimi şeklinde sürmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
Diğer yandan 16.05.2010 tarihinde uygulama başladığında
MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ve İlaç Takip Sisteminde
veri yüklemesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin ilgililerce ivedilikle alınması gerekmektedir.’’
Bizimde düşündüklerimizle, görüşlerimizle paralel olan doğru bir açıklamaydı, özellikle yazımın arasına koydum yapılması gerekenleri yazdığı için ve yazıma tekrarlamadan devam etmek
için.
Bazen yazdıklarınız yanlış anlaşılabilir, bazen de amacını aşabilir, düşüncelerinizi ne kadar kısa cümleler kurarak ve uzun yazmayarak ifade ederseniz okuyanlar ne düşündüğünüzü daha iyi
anlar diye düşünüyorum ve öylede yazmaya çalışıyorum. Eleştirilerin yıkıcı değil yapıcı olması gerektiğini bilerek,bir iki kişiyle değil katkı verecek herkesle görüşerek,çalışılması ve yol yürünmesi gerektiğini de tekrar hatırlatmak istiyorum.Geçen dönem Başkanlar Danışma Kurulunun çok toplandığından şikayet etmekteydik,bu dönemde çok az toplandığından.Geçen Dönemle bu dönem arasındaki en büyük fark bu bence.
Mevlana’nın bu şiiri çok hoşuma gider;
Güneş gibi ol şefkatte, merhamette.
Gece gibi ol ayıpları örtmekte.
Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte.
Ölü gibi ol öfkede , asabiyette.
Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
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Meslek İçi Eğitim

T

EB Eczacılık Akademisinin vermiş olduğu Meslek İçi Eğitimlerden birini daha gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
03-04/Nisan/2010 tarihlerinde Konuşmacı Doç. Dr. Figen TIRNAKSIZ
(Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Teknoloji ABD, ANKARA) tarafından verilen iki günlük “Dermakozmetik
/ Kozmesötik Ürünler “ Meslek içi eğitimi yapılmıştır.
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