Bas›nda TEB

Gaye SARIKAYA

NTV “ÖĞLE BÜLTENİ” 11.05.2010

BLOOMBERG “EKONOMİ SORUYOR” 14.05.2010

Canlı yayına konuğu olan TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel,
bu sene 14 Mayıs haftasını “Akılcı İlaç Kullanımı”na ayırdıklarını
belirterek, “Bu bir slogan değil, eğitim meselesidir ve bu eğitimin
de ilköğretimden başlaması gerekiyor. TEB olarak öğrencilere bir
tiyatro gösterimiz ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir sunumuz olacak.
Bizim bu yaptığımız sunumdan sonra bölge eczacı odalarımız,
bir yıl boyunca ulaşabildikleri tüm ilköğretim okullarında doğru
ilaç kullanımıyla ilgili çocuklarımıza bilgi verecekler“ dedi.

Programa telefon bağlantısıyla katılan TEB Genel Başkanı Ecz.
Erdoğan Çolak, Türkiye'de yüzde 60 oranında karekodsuz ürün
olduğunu açıklayarak, “Bu ürünlerin ilaç üreticileri tarafından 1
Haziran'a kadar karekodlanması gerekiyor. Sistemin devreye
girdiği gün, yeni bir kaos vatandaş ve eczanelerin gündeminde
olacağını bekliyoruz. Yetkililer olmayacak diyor. Biz de olacağını
söylüyoruz. İnşallah olmaz” dedi.

CNBC-E “FİNANS CAFE” 14.05.2010
ULUSAL “ANA HABER” 11.05.2010
TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, doğru ilaç kullanımının bir
bilinç meselesi olduğunu ve bu nedenle de 14 Mayıs etkinliklerini
bir ilköğretim okulunda başlattıklarını belirtti. Özel şunları kaydetti:
“Akılcı İlaç Kullanımı temasıyla doğru ilacın, doğru dozda, doğru
zamanda ve doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtiyoruz.
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda
başı çekiyor. TEB olarak, 1 yıl sürecek bir çalışma başlatıyoruz.
Bundan sonra bu konuda çalışmalarımız devam edecek.”

Programa telefon bağlantısıyla katılan TEB Genel Başkanı Ecz.
Erdoğan Çolak, Avrupa'da eczane sayısı en çok olan ülkenin
Türkiye olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla serbest rekabet ortamı
içinde düşünürsek eczane sayısı oldukça fazla. Bunun nüfusa
hatta mesafeye göre sınırlandırılması lazım. Gerekli önlemlerle
serbest eczacıların daha rahat nefes alması sağlanabilir. Bu arada
16 Mayıs'ta karekod sisteminin yürürlüğe girmesiyle ilgili hepimizin
büyük kaygıları var. Hastalar ilaç alma konusunda büyük bir sıkıntı
yaşayacak düşüncesindeyiz” dedi.

TRT 1 “HABERLER” 13.05.2010

TRT HABER “HABERLER” 14.05.2010

TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, eczanelerdeki ilaçların
yüzde 70'inin karekodsuz olduğunu ifade ederek, ellerindeki
ilaçların kendilerine verilen süre içinde karekodlu hale
getirilemeyeceğini açıkladı.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, ilaçların yüzde 70'inin
karekodsuz olduğunu açıklayarak, ilaçların kendilerine verilen süre
içerisinde karekodlu hale getirilemeyeceğini vurguladı.

NTV “HABERLER'' 16.05.2010
KANAL B “ANA HABER” 13.05.2010
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, eczacıların karekod sistemiyle
ilgili sorunlarının devam ettiğini belirterek, uygulamanın birçok
aksaklığı da beraberinde getireceğinin altını çizdi.

KANAL A “ANA HABER” 13.05.2010
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, “Türkiye'de 60 bine yakın
eczane karekod okuyucusu aldı. 4000'e yakın eczane ise piyasada
bulunmadığı için karekod okuyucusu alamadı. 1 Haziran günü
eczanelerde yüksek miktarda karekodsuz ürün olursa, eczacılar
bunları hastaya veremeyecekler. Bizler, Sağlık Bakanlığı'na
karekodsuz ürünlerin satışının yıl sonuna kadar devam etmesini
öneriyoruz.
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TEB Saymanı Ecz. Nevin Taşlıçay, İlaç Takip Sistemi'ne genel
anlamda karşı olmadıklarını belirterek, “Sadece sürece geçişte
bütün tarafların hazır olması tercihimizdi. Çünkü hastalarımızın
mağdur olmalarını istemiyoruz. TEB olarak kademeli olarak bir
geçiş yapılmasını istiyoruz. Biz eczacılar üzerimize düşen tüm
hazırlıkları yaparak kendimizi hazırladık. Bugün sistemin ilk günü
ve sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. Dolayısıyla yoğunluk
olmadığı için şimdilik bir sorun yok. Ancak yarın 24 bin eczane
sisteme giriş yapacak. Yarını merakla bekliyoruz” diye konuştu.

YENİ ASIR TV “HABERLER” 18.05.2010
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, TEB Başkanı
Ecz. Erdoğan Çolak ve beraberindeki heyeti makamında
ağırlayarak, karekod uygulamasında yaşanan sorunları görüştü.

SKY TÜRK “BUGÜN” 18.05.2010

CNBC-E “GERİ SAYIM” 01.06.2010

TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, programa telefonla
bağlantısıyla katıldı. Çolak, “Sisteme 24 bin eczane ve binlerce
hasta aynı anda girmeye çalışınca ortaya sıkıntılar çıktı. Zaten
bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Karekod sistemi eczaneleri
kilitledi. 1 Haziran'da sistem çalışsa bile karekodsuz ilaçlar
verilemeyeceği için asıl büyük kaos 1 Haziran'da ortaya çıkacak.
En doğru yöntem; karekodlu ürünlerin sisteme bildirilmesi,
karekodsuz ürünlerin ise yıl sonuna kadar yapıştırılarak bu sürencin
geçiş süreciyle sonlandırılmasıdır. Bu durum hem eczacıların hem
de hastaların mağdur olmaması açısından gereklidir” dedi.

TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, karekodsuz ilaçların satışı
için 30 gün ek süre verildiğini açıkladı. Buna göre, haziran ayı
boyunca karekodsuz ilaçların küpür ve barkodu kesilerek
verilmesine devam edilecek.

SKY TÜRK “HABERLER” 19.05.2010

TRT HABER “HABERLER” 01.06.2010

Karekod uygulaması yine sorunlarla karşılaştı. TEB, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile sistemdeki sorunları
görüşecek.

TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, haziran ayı boyunca
karekodsuz ilaçların barkotları kesilerek satılmasına devam
edeceğini belirtti.

HABER TÜRK “HABER SAHASI” 28.05.2010
TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, canlı yayın konuğu oldu.
Özel, şunları kaydetti:“Aslında bir hukuk devletiysek 1 Haziran'da
hiçbir sorun yok. Çünkü Danıştay bu konuda yapılan başvuruyu
değerlendirdi ve karekodsuz ürünlerin 1 ocak 2011 e kadar geçiş
süreci içinde satılabileceğine ilişkin düzenlemeyi bozan kararı iptal
etti. Danıştay'ın kararına uyulduğu takdirde 6 ay geçiş süreci
olacağı için bir sorun yok. Ancak yetkililer, bu kararı yok
saymadıklarını fakat SGK'nın karekodsuz ilaçları kusursuz ilaç
kabul ederek satın almasını yapmayacağını söylüyor. Bu da bir
Haziran'da büyük bir ilaç kaosunun tekrar gündeme taşınması
demek. Çünkü eczanelerde ilaçların yarısı karekodsuz ve bunların
kusurlu kabul edilip geri alınmaması büyük milli servet kaybıdır.
Yapılacak şey çok basit; yargı kararına uyulacak ve 6 aylık geçiş
süreci tamamlanacak.“

KANAL 24 “MODERATÖR” 01.06.2010
TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, karekodsuz ilaçların satışı
için 30 günlük ek süre verildiğini açıkladı.

KANAL B “GÜNE BAKIŞ” 02.06.2010
TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, karekodsuz ilaçların haziran
ayı sonuna kadar satılabileceğini ifade etti.

ULUSAL KANAL “ANA HABER” 05.06.2010
TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, karekod uygulamasının yıl
sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini açıkladı.

BLOOMBERG “ANA HABER” 23.06.2010
Kiralık diplomayla eczane açma devri kapanıyor. Binlerce eczacıyı
ilgilendiren değişiklikle ruhsat aşamasında eczacılar devreye
girecek ve komisyonda eczacıların olması sebebiyle de kiralık
diplomayla eczane açmanın önüne daha kolay geçilebilecek.

HALK TV “AYRINTI” 28.05.2010
ULUSAL KANAL “ANA HABER” 26.06.2010
TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, canlı yayınlanan
programda İlaç Takip Sistemi'nde yaşanan sıkıntıları anlattı. Çolak,
ayrıca eczacıların sorunlarına değinerek, çözüm önerilerini paylaştı.

CNN TÜRK “GÜNE MERHABA” 01.06.2010
TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, karekodsuz ilaçların haziran
ayı sonuna kadar küpür ve barkodu kesilerek verilmesinin devam
edeceğini söyledi.

Eczacı örgütleri, kiralık diploma yöntemiyle açılan eczanelere karşı
yürüttükleri mücadelede bir başarı daha kazandı. TEB'in yaptığı
açıklamada şöyle denildi: “Kiralık eczane diplomasıyla eczane
açanlar, hastaları birer müşteri olarak görüyor ve kamuyu
dolandırmak için her türlü sahteciliği yapıyor. Artık yönetmelikten
aldığımız yetki ile aramıza girmek isteyen bu sahtecilere önce
bizler geçit veremeyeceğiz.

SKY TÜRK “HABERLER” 30.06.2010
BLOOMBERG “İLK SÖZ” 01.06.2010
TEB karekodsuz ilaçların satışı için 30 gün ek süre verildiğini
açıkladı. Buna göre haziran ayı boyunca karekodsuz ilaçların
küpür ve barkodu kesilerek verilmesine devam edilecek. TEB
Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, taleplerinin 1 Ocak 2011 tarihine
kadar satılabilmesi olup, verilen ek sürenin yeterli olmadığını
açıkladı.

İlaç Takip Sistemi kapsamında mayıs ayı içerisinde başlatılan
karekod uygulaması gereği firmalara karekodsuz ilaçları 1
Temmuz'a kadar değiştirmeleri için tanınan süre bugün sona
eriyor.
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