SEMPOZYUM

TEB AR-GE Birimi

A

vrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi
Meslek Örgütleri Hibe Programı kapsamında 01.07.2008 tarihinde Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile imzalanan sözleşmenin
ardından uygulamasına başlanılan “Herkes İçin ESağlık” Projesi Final Sempozyumu 1-2 Ekim 2009
tarihlerinde Farabi CK Hotel’de gerçekleştirilmiştir.
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Avrupa Birliği Eczacılık Grubu’nun (PGEU) ortaklığında yürütülmekte olan Herkes İçin E-Sağlık
Projesi’nin genel hedefi Avrupa müktesebatının benimsenmesi sürecinde e-sağlık ve e-reçete alanlarında, ulusal katılım ortaklığı uygulamasına yönelik
kapasitenin güçlendirilmesi ve gelecekteki genişleme sürecinde ortaya çıkabilecek fırsat ve zorluklar
açısından ulusal düzeyde farkındalık yaratılmasıdır.
Bu hedefe ulaşmak ve bir dizi özel hedefi gerçekleştirmek için bu bir buçuk yıllık süreçte birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Gerek sağlık alanının tüm
paydaşları, gerek elektronik sağlık uygulamalarının
yürütülmesinden sorumlu kişiler gerekse eczacılar
için oldukça önemli bilgiler edinilmesini sağlayan
bu süreçte çeşitli yayınlar Türkçe’ye çevrilmiş olup,
ülke çalışma ziyaretleri ile farklı ülke modellerinin
yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Projenin son safhasında, farklı ülke örnekleri konusunda Türkiyeli paydaşları bilgilendirmek, Türkiye’de
süre giden e-sağlık alanındaki çalışmaları değerlendirmek ve bununla birlikte Türkiye’deki güncel
gelişmeler ve tartışmalar konusunda Avrupa’dan
gelen uzmanların da katılımı ile bilgi paylaşımını
arttırarak bir diyalog köprüsü kurulmasına yardımcı
olmak amacıyla iki gün süreli Proje Final Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 125 katılımcının
ilgi ile takip ettiği iki günlük sempozyum süresince İtalya’dan Fedefarma Palermo Başkanı Marina
Lo Casto, İtalya’da sürdürülmekte olan elektronik
sağlık uygulamaları ve ilaç takip sistemi konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. İngiltere’den
Gareth Jones Birleşik Krallık’taki elektronik reçeteleme konusundaki çalışmaları ve iyi örnekleri,
özellikle İngiltere’nin konuya ilişkin çalışmalarının
oldukça eski tarihli olması ve bu nedenle gelişmiş
olması dolayısıyla oldukça detaylı bir sunum ile
aktarmıştır. Elektronik reçeteleme ile konunun bir
diğer kritik boyutu olan tedavi kayıtları konusunda
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İTS sürecinin eczanelerde nasıl yaşanacağına ve
karşılaşılacak zorluklara ilişkin bir sunum yapan
Ecz. Caner Eryol ise ITS’nin eczanler için ne anlama geleceğine dair bilgi ve görüşlerini aktarmıştır.
Son olarak Bolu’da uygulanmakta olan Akıllı Kart
uygulaması hakkında bir sunum gerçekleştiren TEB
Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Arzu Beykoz, Türkiye’ye
yaygınlaştırılması planlanan Akıllı Kart uygulamasında gelinen noktada karşılaşılan sorunlara dikkat
çekmiş ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.
Türk Eczacıları Birliği, Avrupa Birliği müktesebatına
uyum çalışmalarını büyük bir dikkatle takip etmekte ve kendi alanına yönelik araştırma, inceleme ve
değerlendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Sağlık
sisteminin elektronik bir veritabanının oluşturulmasında, eczacılar kilit konumdaki sağlık personelleri arasındadır. Elektronik reçeteleme uygulaması
devreye girdiğinde yaşanacak bu değişimin birincil
muhatabı 26.000 üyesi ile Türk Eczacıları Birliği olacaktır. Bu nedenle Türk Eczacıları Birliği’nin konuya
son derece hâkim olması gerekmektedir. Bu proje,
Birliğin diğer ülke örneklerini yakından tanımasını
sağlayarak kapasitesini güçlendirmesine ve elektronik sağlık uygulamaları ile ilgili düzenlemelere
daha etkin katılmasına yardımcı olacaktır.
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Sempozyumda ayrıca Türkiye’deki uygulamalar konusunda farklı paydaşlar sunumları ile katılımcılar
ise soru ve yorumları ile değerli katkılar sunmuşlardır. Sağlık Bakanlığı adına İdari ve Mali İşler Daire
Başkanı Dr. Ünal Hülür Türkiye’de elektronik sağlık
uygulamaları konusunda ne tür gelişmeler yaşandığını genel hatları ile aktarmıştır. E-sağlık uygula-

maları kapsamında sürecin bir diğer önemli boyutu
olan İlaç Takip Sistemi konusunda Türk Eczacıları
Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Şerif Boyacı,
sistemin teorik ayaklarını özetleyerek katkı sunmuşlardır.
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Slovakya’nın içinden geçtiği süreci ve yaşanılan
deneyimleri Slovak Eczacılar Odası, Avrupa İlişkileri
Sorumlusu Stefan Krchnak aktarmıştır. Macaristan
Ulusal Sağlık Fonu İdaresi, Geri Ödeme Enformasyon Dairesi Başkanı Dr. Gergely Zajzon ise sempozyum katılımcılarını Macaristan’daki sağlık sistemi
ve e-sağlık uygulamaları konusunda bilgilendirmiştir. Projemizin ortağı Avrupa Birliği Eczacılık Grubu
adına aynı zamanda proje asistanı olarak aldığı görevle projenin sürdürülmesinde önemli katkılar sunan Ivana Silva hem PGEU’nun e-sağlık konusundaki çalışmaları hakkında detaylı bilgi sunmuş hem de
CALLepSO Projesi Eşbaşkanlığı sıfatı ile bu önemli
proje hakkında detaylı bilgi sunmuştur.
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