PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN
YERLERDE İLAÇ HİZMETİ
Uzm. Ecz. Esra YANTURALI

T

.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, “Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç
Teminine İlişkin Protokol” imzalandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2008
yılı Protokolü imzalanması sürecinde, Protokole dahil
edilmesi ve eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak reçeteler kapsamına alınması önerilen “Eczane
olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler” ile ilgili uygulama, öncelikle Birliğimiz Merkez Heyeti ve Protokol komisyonu tarafından
değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapıldı. Yapılan
değerlendirmelerin ardından 2008 Yılı Protokolü 3.7
maddesi “g” bendi kapsamına alındı. İlk kez Manisa
Eczacı Odası tarafından başlatılarak Adıyaman Eczacı
Odası tarafından da başarı ile sürdürülen uygulamanın
olumlu sonuçları, Birliğimiz ve Sağlık Bakanlığınca her
iki ilimizde değerlendirilerek, sistemin tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.
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TEB HABERLER

Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan
girişimler neticesinde, ilk olarak 01.07.2009 tarihinde
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanlığında başlatılan Protokol çalışmaları sürecinde TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mukaddes Harmancı görev aldı.
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr.Seracettin
Çom ve Genel Müdür Yardımcısı Dr.Halin Ekinci ile yapılan bir dizi görüşme sonucunda, Birliğimiz tarafından
hazırlanan protokol taslağı üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldı.
Türk Eczacıları Birliği’nin, ilaç ve sağlık hizmeti sunan
tüm eczanelerimiz arasında gelir adaletinin sağlanması ve bu suretle eczacılık hizmetinin toplumsal yararının artırılması amacıyla üzerinde uzun bir süredir
çalıştığı Protokol 36.Dönem Merkez Heyeti tarafından
sonuçlandırıldı. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ile Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm.Dr.Turan BUZGAN tarafından
18.09.2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.
Konu 25.09.2009 tarih ve 4250 sayılı yazımız ile Bölge
Eczacı Odalarına duyuruldu.

Protokol; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 2009 yılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin İlaç
Teminine İlişkin Protokolün ve Maliye Bakanlığı ile
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 3.7.
maddesi, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun
39/j maddesi hükmüne istinaden düzenlendi.
5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına
geçilen illerin eczane bulunmayan bölgelerinde, Bakanlıkça aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yerine
görevlendirilen hekimler ile aile hekimliği uygulaması
olmayan illerde Bakanlığa bağlı sağlık ocağı hekimleri ve gezici sağlık hizmeti veren diğer hekimlerce, bu
bölgelerde yaşayan ve kapsam dahilindeki kişilere
yerinde sağlık hizmeti verilmesi sırasında düzenlenecek reçete muhteviyatı ilaçların, sözleşmeli eczaneler
tarafından bu protokol dahilinde belirlenen sıralı dağıtım sistemi usul ve esasları çerçevesinde karşılanması
hükme bağlandı..
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun
14 ve 15 inci maddelerinde; belediyelere, tabiplere,
veterinerlere, ziraat işletmeleri veya çiftlik veya sanayi müesseselerine, belirli şartların varlığı halinde
ecza dolabı veya eczane açma hakkı tanınmaktadır.
Tabipler tarafından söz konusu kanun hükümlerinden
faydalanılarak, ülkemizin eczane bulunmayan bölgelerinde çok sayıda ecza dolabı açılmıştır. Bu protokol ile
ilacın gerçek uzmanı eczacıların, eczane bulunmayan
bölgelerde yaşayan halka fiilen ilaç temin etmesinin
yolu açılmış ve eczacılık hizmetinin tamamen, mesleğin gerçek sahipleri olan eczacılar tarafından yürütülmesi hedeflendi.
Birliğimiz tarafından, sağlık hizmeti sunumunu yaygınlaştırmak, meslektaşlarımız arasında etik bozulmayı
engellemek ve kamu yararı gözetilerek halk sağlığına hizmet etmek amacıyla oluşturulan sıralı dağıtım
sistemleri ile ilgili olarak, uygulamaya ilişkin şart ve
usullerin belirlenmesinde Bölge Eczacı Odalarımız yetkilendirildi.

