Bakış
Uzun ve zorlu bir dönemi geride bırakıyoruz. İki
yıllık zaman dilimi yalnızca örgütlerimiz ve bu
örgütlerde görev alan kişiler için değil; tek tek her meslektaşım açısından da yorucu ve yıpratıcı bir süreç oldu.
Bunun farkındayız.
Bizler bugüne kadar yaşanan gelişmeleri her türlü olumlu ve olumsuz yönü ile sizlerle paylaşmaya azami özen
gösterdik. Elbette ki bu görevlerde sorunları çözmek için
bulunuyoruz ancak diğer yandan da hep birlikte örgütlerimizin politika üretim sürecini de farklılaştırmaya çalışan
bir yaklaşım çerçevesinde hareket ettik. Bu, yaklaşımın
temelinde yönetim ve karar alma mekanizmalarında daha
fazla fikrin söz sahibi olabilmesini sağlamak bulundu. Bizler tüm sırça köşkleri yıkarak, daha fazla dinleyerek, daha
fazla kendimizi anlatarak yürümeyi tercih ettik. Bu kimilerince daha fazla zaman ve emek gerektiren bir yöntem olması dolayısıyla eleştirilebilir ve bir düzeyde de doğrudur
da. Ancak bizler amaca ulaşan her yolun, her adımın, her
sözün kısacası yürüdüğümüz yolun kendisinin de amaçlarımız kadar önemli olduğuna, en az o kadar emek sarf
etmeye değer olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Çünkü
hayat göstermektedir ki; doğru araçlarla yürünmeyen yollar, istenen amaca yaklaştırmaz.
Ancak bireyler, hele ki kurumlar için kültürel kodları değiştirmek, daha da ötesi siyaset yapma alışkanlıklarını bugünden yarına değiştirmek çok zorlu bir süreç. Bizler dikte etmeyi değil diyalog kurmayı, bireyi değil örgütlülüğü
yüceltmeyi, farklılıkları ezmeyi değil bir arada yaşamayı
öncelik saydık. “Dinle küçük insan!” demek yerine birlikte öğrenmeye ve birlikte üretmeye açtık zihinlerimizi.
Elbette dünya bizim merkezimizde dönmüyor. Bu süreçte
yaşadığımız birçok sorunun temelinde daha bütünlüklü
politikalar olduğunun farkına varmamız, doğru analizler
yapabilmemiz için gerekli bir zemindir. Sağlık, özel olarak
eczacılık alanı bir yeniden yapılandırma süreci içerisinde. Bu altüst oluş yalnızca biz eczacıları değil, tüm diğer
sağlık çalışanlarını ancak daha da önemlisi sağlık hizmetinden faydalanan tüm vatandaşlarımızı etkiliyor. Bu gerçeklik elbette sorunlarımızı çözme konusunda herhangi
bir bahane/gerekçe olamaz, ancak eleştiri ve alternatif
politika üretirken gözetilmesi gerekir.

Bunca tedirgin olmamız boşuna değilken, korku ve tedirginlik oldukça insani bir duyguyken, bizlerin, yine de, bu
hissiyatı bir güçlenme stratejisine dönüştürmekten başka
çaremiz yok. Hayatı korkularımıza ve tedirginliklerimize
karşı yeniden örmeliyiz. Çünkü tek başına korku bizleri
atalete sürükler. Bizler irili ufaklı sorunlarımızdan da, bu
sorunların müsebbibi insan ya da kurumlardan da korkmak yerine, umutla mücadele etmeyi önümüze koyuyoruz. Birlikte tökezleyerek, yara alarak da olsa yürüdüğümüz yolun, tek başına ulaşılacak zaferlerden daha değerli
olduğu bilinci ile.
Bizler, bugüne kadar yalnızca bizim üzerimizden
kurumumuzun yıpratılması girişimlerine müsamaha
göstermedik; çünkü biliyoruz ki kişiler geçici kurumlar
ise kalıcıdır. Bugüne gelirken bizleri eleştirileri, katkıları,
emekleri ile destekleyen her meslektaşıma tek tek
teşekkür etmek isterim. Bu iki yıllık süreç tüm sevabı
ve günahı ile bu süreci birlikte ören, sorumluluk almış
kişilerin eseridir elbette. Neler yaşandığını hep birlikte
tartışacağımız bir Kongre var önümüzde. Önümüzdeki
Kongre’nin mesleğimizin ve örgütümüzün demokrasi
kültürüne yaraşır bir atmosferde gerçekleşeceğine şüphe
duymuyorum. Şimdiden yegane temennim; sonuçları ne
olursa olsun, kişilerin değil fikirlerin, yalnızca geçmişin
değil geleceğin tartışıldığı; tüm tedirginliklerimize inat
hayallerimizi ve umudumuzu birlikte ördüğümüz bir
Kongre süreci geçirmek.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Eczacılık alanının en temel aktörlerinden kamu ile ilişkimiz sürekli bir gerginliğin konusu oldu. Sürekli değişen
mevzuatlar, yeni düzenlemeler, her gün değişen uygulamalar…Bizler mesleğimizin 20 yıl sonra gelmesini hayal
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ettiğimiz, ortak aklın ürünü eczacılığı hayata geçirmeye
çalışırken, günlük mücadeleler fazlaca emeğimizi ve zamanımızı aldı. Diğer yandan sokağa çıktığımda, farklı illere gittiğimde, ailemle bir araya geldiğimde, komşularımla
konuşurken…Kısacası her yerde ve herkeste tedirgin bir
ruh hali olduğunu görmek mümkün. Yalnızca yeni uygulamalardan dolayı değil ki; artık hepimiz yeni bir virüsün
çıkıp hayatımızı alt üst etmesinden de, yediğimiz içtiğimiz
ürünlerin bizde ne tür etkiler bıraktığı konusunda da, trafiğin muhtelif “canavarları”ndan da, yüzyıllık ormanlarımız
yine bir günde kül olacak diye de, hepsinin ötesinde artık
çocuklara bırakacak bir dünyamız kalmayacağından da
tedirgin oluyoruz. Hepimizin ruh hali tedirgin. Ne fiziksel
ne de psikolojik sağlığımız konusunda yarınımızı göremiyoruz…
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Diyalog
Değerli Meslektaşlarım,

Türk Eczacıları Birliği 36. Büyük Kongre’de görevlendirdiği
Merkez Heyeti, eczacılık mesleğinin bu döneme kadar
görülmemiş boyuttaki sorunlar yumağı ile karşı karşıya kaldı.
Sorunların böylesi büyük boyut kazanmasında hükümetin 5
yıldır uygulamaya çalıştığı sağlıkta dönüşüm programı ile küresel
kriz ve bütçe açığının artmasının büyük etken olması yanında,
yeni eczacılık fakültelerinin açılması gibi popülist politikaların
izlenmesi, gelecekte mesleğimizi daha büyük sorunların
beklediğinin göstergesidir.
İçinde bulunduğumuz süreçte, ilacın % 90 alıcısı olan kamunun,
sağlık harcamalarını aşağı çekmeyi temel hedef olarak görmesine
rağmen uyguladığı politikalar, kamunun sağlık harcamalarını
azaltmak yerine artırmıştır. Sağlıkta tasarrufun doğru olmadığını
haykırmamıza rağmen, uygulanan politikaların gelinen noktada
başarıya ulaşmadığı gerçeği göz ardı edilerek, alınan sözde
tasarruf tedbirleri eczaneleri büyük bir açmaza sürüklemektedir.
Eczanelerin finans kaynağı olarak görülmesi ve fiyat düşüşlerinin
getirdiği sermaye erozyonu mesleğimizin asli görevi olan sağlık
danışmanlığı hizmetini veremez duruma getirmiştir!
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Anayasal bir meslek Birliği olan TEB Merkez Heyeti, AB
ülkeleri arasında en yüksek eczane sayısına sahip ülkemizde
yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması ve mevcutların
kontenjanlarının düşürülmesi için her fırsatta ve ilgili her
kurum nezdinde girişimlerini sürdürmüş ve sürdürmeye devam
etmektedir. Diğer taraftan 6197 sayılı yasamızın olmazsa
olmazlarımızla güncel hale getirilmesi, temel hedeflerimiz
arasındadır. Bu sorunlar yumağı, örgütümüzü 21 Aralık 2008’de
örneği az görülen mitinge götürmüştür. Bu ise katılımcı
ve kolektif düşünce ile örgüt gücünün önemini çok somut
olarak ortaya koymuştur. Eczacı-eczacı ortaklığı gündemden
çıkarılmıştır. Sayın Sağlık Bakanı 6197 sayılı yasanın örgüt
görüşü aksine değişikliğini TBMM’ye taşımayacakları konusunda
açık taahhütte bulunmuştur. Kamuda eczacı istihdamının sayısı
uzmanlık dahil artırılmıştır. Bu dönemde yapılan protokoller
ve revizyon ile uzun yıllar sonra, yaklaşık 10.000 eczane sıfır
iskonto ile SGK sözleşmesi imzalamıştır. Kademeli karlılıkla ilk
dilimin karlılığı artırılmıştır. Haksız sözleşme fesihleri hatırlanırsa,
protokollerdeki cezai hükümlerin hafifletildiği görülecektir.
İlaç firmaları ile ticari iskonto (%4 ve %7’ler) ve vadeler konusu
uzun mücadele sonunda eczanelerimiz lehine kazanıma
dönüştürülmüştür. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, bu defa
da 18 Ekim 2009 kararnamesi ile kamu kurum iskontolarının
artırılmasıyla yeni bir açmazla karşı karşıya bırakıldık! Eczacının
ciro düşüşüne bağlı kayıpların giderilmesi henüz sonuçlanmadı.
Ancak stoklardan kaynaklanan fiyat farkının karşılanması
sağlanacaktır. Reçete başına meslek hakkını almak temel
hedeflerimiz arasındadır.
Mesleğimizin diğer önemli sorunu olan muvazaa konusunda,
Temmuz 2009’da yayımlanan muvazaa genelgesinden
sonra, Bölge Eczacı Odaları’nın görüşü aksine bir tek ruhsat

verilmediğini belirtirsem, çok önemli bir kazanımın içinde
olduğumuzun değerlendirmesini sizlere bırakıyorum. Hele
odalarımızın bu konuda devre dışı bırakıldığı bir dönemde!
TEB İktisadi İşletmesi’nin (İthal İlaç Birimi) 12 yıllık geçmişinde
görülmemiş biçimde ekonomik verimliliğe ve üstün hizmet
anlayışına taşındığını ise söylemekten gururlandığımı belirtmek
isterim.
Majistral tarifenin güncellenmesinin her yıl sorun olmaktan
çıkarılması ise basit gibi görülen ancak bir grup meslektaşımızın
sıkıntılarını bertaraf edecek bir kazanımdır.
Değerli meslektaşlarım, geçtiğimiz ay içerisinde eşdeğer ilaç
genelgesi yayınlandı. Bilimsellikten uzak, birbirinin eşdeğeri
olmayan ilaçların eşdeğer olarak kabul gördüğü bu uygulamayı
reddettik. Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’yla görüşmeler yaptık, basın açıklamaları yaptık.
Konunun vahametini hem Bakanlıklarla hem de kamuoyuyla
paylaştık. Çok geçmeden uygulamadan geri adım atıldı ve
genelge yayımlandıktan sonraki uygulamaya geri dönüldü.
Yine Türk Eczacıları Birliği’nin anında gösterdiği bir refleks,
üst düzey bir çabayla bir yanlıştan daha dönülmüş oldu. Öte
yandan, biliyorsunuz her fırsatta dile getiriyoruz; bu dönem
içerisinde reçetelerin sıralı dağıtımıyla ilgili çabalarımız sonuç
vermişti. Geçtiğimiz Şubat ayında, hastanelerde ve odalarımızda
kurduğumuz bu sistemi ortadan kaldıracak uygulamanın
yürütmesini durdurma için Danıştay’a açtığımız dava lehimize
sonuçlanmıştı. Merkez Heyeti’ndeki arkadaşlarımla birlikte
buradaki gayretlerimiz de görmezden gelinemez. Hepimizin
yüreklerine su serpen, bir nebze de olsun elimizi güçlendiren bir
gelişme daha var ki, iki cümleyle hafızalarınızı tazelemek isterim.
Geri ödemelerimizin avans uygulamasıyla %90’ını alabiliyorduk,
şimdi bu sorunu da çözdük. Artık %100’ünü yani tamamını
alabiliyoruz.
Değerli dostlarım, görüldüğü gibi rakamsal olarak belki uzun ama
bizim için çok kısa olan bu hizmet döneminde ne çok karara
imza atmışız. Zaman, bizim için bazen yetersiz kaldı. 24 saate
bir 24 saat daha eklemek istediğimiz günleri yaşadık. Kazanılmış
her zaferi, sizlere duyururken hissettiğimiz duyguları yeniden,
yeniden yaşamak için; bir sonraki meseleyi çözmek üzere vakit
kaybetmeden adımlar attık. Her gün önümüze yeni bir buz dağı
çıktı. Sizler bunun suyun üzerindeki kalan kısmını gördünüz
ama bizler sorunu kaynağında yaşadık. Bizim de elbette
umutlarımızın tükendiği zamanlar oldu. Ama böyle zamanlarda
hep bizlere umut dolu gözlerle bakan binlerce meslektaşımızı
hatırladık. Çünkü biz gücümüzü hep sizden aldık. Yolumuzu hep
sizler aydınlattınız. Bundan sonra da yolumuzu yine hep birlikte
aydınlatacağımız umudunu taşıyorum.
Hoşça kalın, mutlu kalın.
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