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GELECEĞE HAZIRLANMAK
Hemen herkesin bir şaire ya da filozofa ait olduğunu düşündüğü “Gelecek de bir gün gelecek”, aslında bir reklam sloganıydı.
Bir yandan, kendi içinde mantıksız bir önermeydi. Gelecek, geldiğinde “şimdi” olacaktı çünkü. O bakımdan geleceğin gelmesi
alanların ya da çoktan almış olanların kolları sıvayıp çalışmaya başlamaları sonucu yaşıyoruz geleceğin şimdisinde olan ne
varsa. Bugünümüzü geçmişte yaptıklarımız ve yapamadıklarımız şekillendiriyor. Geleceğimizi de bugün yaptıklarımız ve yapamadıklarımız şekillendirecek. Bu bakımdan, neyi yapıp neyi yapmayacağımıza birincisi bir gelecek perspektifi yön vermeli,
ikincisi bu perspektife uygun olarak yaptığımız sıralamalar.
Bizler eczacılığın geleceğinin dünyanın ve evrensel mesleğimizin geleceğinden bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu bakımdan
karşımıza çıkan her manzarayı resmin bütününe bakarak değerlendirmek zorundayız. Ancak mesleki geleceği irademizle değiştirmek için de yapacağımız işlerden geri duracağımız bir kaderciliğe boğulamayız.
İrademiz kaderimizi belirli sınırlar içinde şekillendiriyorsa, bizim de o sınırlar içinde o ya da bu yolu seçme şansımız var demektir. Eczacılık mesleğinin geleceği de işte bu hep beraber yapacağımız seçimlere bağlıdır. Biz seçimlerimizi hiçbir zaman günü
kurtarmaktan, popülizmden, kör muhalefetten yana yapmadık, yapamayız. Biz seçimlerimizi gelecekte hayal ettiğimiz eczacılık
modeline göre yapar, bunu anlatmaya çalışırız.
Çağdaş eczacılık modelinde, biz eczacılar ticari değil, etik davranmayı benimsemeliyiz. Sadece ilaç danışmanlığı değil, hasta
danışmanlığı da yapmalıyız. Sadece ilaçtan elde edeceğimiz yüzdesel artı sabit kar marjı ile diğer ilaç dışı eczane ürünlerinin
satışından elde ettiğimiz kar dışında hipertansiyon, diyabet, astım gibi kronik hastalıklarda ve diğer sağlık hizmetlerinde birinci
basamak sağlık ekibinin bir parçası olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinden meslek hakkımızı almalıyız.
Bizler, çoklu ilaç tedavisi yönetimi, ilaç etkileşimleri gibi konularda hekimle birlikte, bu başlıklardan sorumlu olan reçete uzmanı olarak çalışmalı, sadece reçeteyi karşılamakla yetinmemeli, klinik eczacı olarak reçetenin yazılması sırasında hekime
danışmanlık vermeliyiz. Bireye özgü ilaç tedavisi için gerekli ölçümleri yapmalı, koruyucu - önleyici sağlık hizmetlerine, örneğin
sigarayı bırakma, sağlıklı beslenme, üreme sağlığı gibi konulardaki bilgimizle katkıda bulunmalıyız.
İşte böyle bir eczacılık için, lobi faaliyetleri ve mücadele kadar eğitim, sürekli mesleki gelişim şarttır. Eczacının hizmetine kontrol
programları vermek gerekir. Eczacıyı ekonomik sorunları aşarak rahatlatmak gerekir. Ticari iskontoyu, kamu kurum iskontosunu,
stok zararlarını birer sorun olmaktan çıkartmak gerekir. Geleceğin eczacısının tek derdi, daha iyi hizmet etmek olmalıdır. Bu
eczacının meslek örgütünün yöneticisinin de biricik uğraşı, eczacının daha iyi hizmet etmesini sağlamak için engelleri birer birer
kaldırmaktır.
Bu hedefe odaklanmamış olanlar, sadece geleceği gördüğümüz gibi inşa etmek mantığından uzak olanlardır. Gördüğümüz
gelecekte ortaklaşırsak onu inşa etmek için gücümüz de artacaktır.
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ihtimali yoktu. Diğer taraftan, slogan, geleceğe hazırlanma konusunda herkesi etkileyen, derin bir mesaj taşıyordu. O mesajı
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Diyalog

Ecz. Arman ÜNEY / II.Başkan
TEB Haberler Dergisi Yayın Koordinatörü
Twitter: @armanuney

Değerli meslektaşlarım,
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TEB Haberler’in yeni bir sayısında daha
yine sizlerleyiz. Karşınıza bu kez iki sayının birleştirildiği dopdolu bir TEB Haberler
Dergisi ile çıkıyoruz.
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Sonbahar hüzünle geldi. Çağdaş eczacılığın öncü isimlerinden, Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve
1995’den 2002’ye kadar Türk Eczacıları
Birliği Saymanlığı görevlerini ifa etmiş,
bu görevleri esnasında meslektaşlarının
büyük sevgi ve saygısını kazanmış olan
Ecz. Erkal Alphan’ı sonsuzluğa uğurladık.
Kuşkusuz anısı mesleğimizin geleceğinde yaşayacak, sonraki kuşaklara ışık tutacak.
Türk Eczacıları Birliği olarak 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığımız İlaç Alım Protokolü ile eczacılar
lehine önemli kazanımlar elde etmiş, bu
kazanımları genişletmek istediğimizi her
zeminde dile getirmiştik. Özellikle reçete
başına 25 Kuruş hizmet bedelinin küçük
görünse bile bir paradigma değişikliği
anlamına geldiğine işaret etmiştik. 19
Eylül 2013’te imzaladığımız Ek İlaç Alım
Protokolü ile eczacılar ve eczaneler açısından yeni kazanımlar elde etmiş bulunuyoruz.   25 Kuruş hizmet bedelinin,
yıllık 0-700.000 TL satış hasılatı aralığındaki 0 (sıfır) ıskonto yapan eczaneler
açısından 75 kuruşa yükseltilmesi, Sıralı
Dağıtım Sistemi’ne tabi reçete gruplarının genişletilmesi, daha önce sadece
medikal malzemeciler tarafından verilen
medikal ürünlerin eczanelerden de temininin sağlanması, toplamda eczacıya
107 milyon TL tutarından bir ekonomik
kazanç sağlanması Ek Protokol’ün belli
başlı kazanımları. Protokol ile ilgili ayrıntılı bilgilere dergimizin bu sayısında ulaşabileceksiniz.
Bu sayımızda “Eczacılık Eğitimindeki
Değişim”i dosya konusu olarak belirledik. Sağlığa ilişkin birçok sorumluluğu
bulunan bir sağlık profesyoneli olarak

eczacının, değişimin ruhuna uygun biçimde meslekî donanıma sahip olacağı
bir eczacılık eğitimi elzem. Eczacılık eğitimindeki değişimi, TEB Akademi Yönetim
Kurulu Başkanı, kıymetli hocamız Prof.
Dr. Ahmet BAŞARAN kaleme aldı. İlgiyle
okuyacağınızı düşünüyoruz.
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren, sağlık
alanında maliyetleri azaltmak için önleyici hizmetlere yönelinmesiyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi artmış,
bu da eczacıların sağlık hizmet zinciri
içerisindeki konumunun güçlenmesine
neden olmuştur. Bu sayımızda özellikle ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve
Kanada gibi ülkelerde yaygın olan aile
hekimliği ile entegre eczacılık modeli
hakkında  kapsamlı bilgi sunmak istedik.
Son yıllarda mesleğimizin gündemine
giren bir kavramı daha masaya yatırıyoruz.   Özellikle yenilikçi ürün ve tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesi, ürün grupları
arasındaki sınırların belirsizleşmesine ve
eskiden net olan ürün gruplarının birbirine karışmasına neden oluyor. Bu nedenle
tüm dünyada tıbbî ürünlerle diğer sağlık
ürünleri arasındaki farkların netleştirilmesine, düzenleme ve denetleme koşullarının tanzim edilmesine yönelik bariz ihtiyaç kendisini dayatıyor. “Kimliğini
Arayan Ürünler: Ara Ürün Kategorilerine Avrupa Bakışı” adını taşıyan yazımızla ara ürün kategorisine dair kafanızdaki
soru işaretlerini bir ölçüde aydınlatacağımızı umuyorum.
Eczacılık Akademisi sayfasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.
Ecz. Melike Hacer Özkan’ın “Geçmişten
Günümüze Tedaviye Bakış” yazısı yer
alıyor.  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Probiyotik Prebiyotik Derneği Başkanı Doç. Dr. Tarkan Karakan ise,
“Probiyotikler: Önemi ve Farklılıkları”
başlıklı yazısında probiyotiklerin hayatımızdaki yeri ve sağlığın korunmasındaki
rolü üzerinde duruyor.

Türk Eczacıları Birliği olarak eczacılara
ait verilerin standart biçimde tutulmasını, gerektiği zaman ilgili kurum ve kuruluşlarla sağlıklı biçimde paylaşılmasını
sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz
Eczacı Bilgi Sistemi (EBS)’nin ayrıntılarını
da bulabileceksiniz sayfalarımızda. Diğer
yandan EBS, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 6308
sayılı yasanın getirdiği eczane sınırlaması çerçevesinde eczane açılış, kapanış,
devir ve nakil kriterlerinin sağlıklı bir biçimde ölçülebilmesi açısından da büyük
bir önem arz ediyor.
Türk Eczacıları Birliği olarak yıllardır daha
nitelikli bir sağlık hizmet sunumu için
eczanelerimizin vazgeçilmez elemanları olan eczane teknisyenlerinin eğitimi
üzerinde itinayla duruyoruz. 2005- 2007
yılları arasında Avrupa Birliği desteğinde
eczane teknisyenlerine yönelik bir proje
gerçekleştirmiş, ardından 2007 yılında
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
ile imzaladığımız Protokol ile eczane teknisyenleri eğitiminde rol üstlenmiştik. Söz
konusu Protokol 2010 yılında sona ermişti. Şimdi 20 Eylül 2013’de Sağlık Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile
imzaladığımız Protokol ile eczane destek
personeline yönelik Uzaktan Eğitim Sertifika Programı’na başlıyoruz. Söz konusu
Protokol ile ilgili detayları da dergimizin
bu sayısında okuyabileceksiniz.  
Ayrıca TEB Haberler’in bu sayısında geleceğimizin ışığı ve teminatı gençlerimizi
Türk Eczacıları Birliği ile bütünleştirmek
amacıyla kurulmuş olan TEB Gençlik Komisyonu ile ilgili bir yazı da yer alıyor.
“Basında TEB”, “Bizden Haberler”, “Dünyada Ne Var Ne Yok”, “Günce”, “Kısa Kısa
Sağlık”, “Teknolojik Haberler”  ve “Bulmaca” başlığını taşıyan bölümlerimiz bu sayımızda da sizlerle buluşuyor.
Bir sonraki sayımızda buluşuncaya kadar,
sağlıkla kalın.

Dosya
Prof. Dr. A. Ahmet BAŞARAN

Eczacılık
Eğitimindeki Değişim
Bilindiği üzere tıp ve eczacılık insan sağlığının korunmasında ve tekrar kazanılmasında birlikte rol oynayan iki meslektir. İnsan yaşamı boyunca sağlıklı ve kaliteli bir yaşam
sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu hedefini gerçekleştirmede
en büyük yardımcısı ise ilaç olmuştur. Gelişen teknoloji
ve hizmet anlayışındaki farklılaşmalar, tıp alanında olduğu
gibi ülkemizde de eczacılığın da eczacının da rolünün sürekli değişmesine neden olmaktadır.

Eczacı ise eczacılık Fakültesi veya yüksek okulundan mezun olmuş veya usulüne göre yabancı okullardaki eğitiminin yeterliliğini tescil ettirmiş, hastalıkların teşhis ve
tedavisinde ve hastalıklardan korunmada kullanılan ilaç
hammaddelerinin elde edilişinde, farmasötik madde ve
tıbbi müstahzar yapımında, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
toksikolojik analizlerinde, ilacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunda, ilacın dağıtım
ve hastaya verilmesinde, ilacın kullanım, gözetim ve denetiminde, ilacın üretiminden tüketimine kadar geçen her
aşamada ve eczacılık mesleğinin gerektirdiği her alanda
idari ve teknik olarak ve tam yetki ile görev alan sorumlu
kişi olmaktadır.

Buna göre eczacılık hastalıkların teşhis ve tedavisinde ve
hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden hareketle değişik farmasötik
tipte ilaçların hazırlanmasını, ilacın analiz yöntemlerini,
farmakolojik etkisinin devamlılığını, ilacın hastaya sunulmasını, emniyet, etkinlik ve maliyet bakımından en iyi biçimde kullanılması amacıyla gözetimini, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanmasına yönelik
eğitimi veren, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse
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hazırlama
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1980

• Sanayi Üretimi
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•
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Yıllara göre Eczacının Üstlendiği Sorumluluklardaki değişimler
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toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm
getirilmesinin esaslarını belirleyen meslek olarak tanımlanmaktadır.  
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Dosya

ECZACILIK EĞİTİMİ
Sağlık alanında bu kadar sorumluluk üstlenen eczacının
donanımı da sürekli yenilenmekte,   eğitim de kaçınılmaz
değişikliğe uğramaktadır. Eczacılık alanındaki mesleki
gelişimin tarihsel gelişimi incelendiğinde eğitimin geçirdiği
evreler görülmektedir.
A- Bitki Odaklı Eğitim: Bitkisel kaynakların ilaç olarak
kullanıldığı ve bilimsel bulguların bu alanda yoğunlaştığı
dönemi kapsamaktadır. Bitkisel tıbbın kökeni yüzlerce yıl
önceye dayanmaktadır.
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Papaver somniferum
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Bu konuda ilk yazılı belge olan M.Ö.3000 yıllarına ait Ninova
Tabletleri, Mezapotamya’ da bitkisel ve hayvansal ilaçlarla
tedavilerin mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. Daha sonra
Çin, Hint, Mısır uygarlıklarında bitkilerin tedavide kullanımı
devam etmiş ve Yunan Tıbbının önemli isimlerinden
Eskulap ve modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen
Hipokrat kitaplarında 400’e yakın bitkisel ilacı anlatmıştır.
Dioscorides ‘Materia Medica’ adlı kitabı yazmış, bu kitapta
Anadolu ve Doğu Ülkelerinin tıbbi bitkileri hakkında
bilgilere yer vermiştir. İslam Uygarlığı döneminde Ebu
Reyhan, 1650’ li yıllara kadar referans kitap olarak kabul
edilen ‘Tıp Kanunu’ adlı eseri yazan İbn-i Sina (Avicenna)
ve Al Gafini bitkisel tıp konusunda önemli eserlere imza
atmışlardır. İslam uygarlığında İbn Sina ve Al Gafini’nin
bitkisel tıp konusunda önemli eserleri bulunmaktadır. İbn-i
Sina “El Kanun fi’t tıbb” kitabında tıbbi bitkilerin tanıtımı ve
kullanılışına geniş yer vermiştir.
Bu bilgiler ışığında eczacı
Cephaelis ipecacuanha,
Atropa belladonna, Salix
alba, Papaver somniferum,
Catharanthus roseus ve
benzeri birçok tıbbi bitkinin
botanik özellikleri, tıbbi
özellikleri,
hazırlanışları
ve kullanılışları hakkında
bilgilerden yararlanılarak
şifa dağıtmaya çalışmıştır.

B- Havan Odaklı Eğitim:
Önce tıbbi bitkilerin ilaç
özellikli kısımlarının hazırlanmasıyla
başlayan
daha sonra da bazı tıbbi
formüllerle uygulanan ilaç
hazırlama dönemidir. Bu
dönemde havan ve benzeri aletlerinden yararlanılarak eczacının deneyim
ve bilgisi artmıştır. Eczanelerde hastalara majistral ilaç yapımı sonucu hazırlanan ekstre, eliksir, pomat, tentür, alkola,
hidrola gibi galenik preparatlar veya Krem, yağ, gargara,
losyon, şurup, injeksiyon, kompres, yakı, bitki özü, şampuan, toz, lapa, parfüm, lavman, banyo, sargı, süt, tütsü gibi
hazır ilaçlar kullanılmıştır.
C- İlaç Odaklı Eğitim: Bu
dönemde kimya sanayinin özellikle sentez kimyasının gelişmesi üzerine
ilaç üretimi ve kullanımı
öne çıkmıştır. Eczaneler
önem kazanmış,  ilaç sanayi gelişmiş ve firmalar
çoğalmış, ilaçta fabrikasyon üretim başlamıştır. İlaçta terapötik eşdeğerlik, farmasötik eşdeğerlik, iyi üretim teknikleri, kalite gibi kavramlar
ön plana çıkmıştır.

Amoksilin    

Dosya

Medisinal kimya gelişmiştir ve buna bağlı olarak ilaçta
araştırma geliştirme çalışmaları, yapı etki ilişkileri, yarı
sentetik ve sentetik ilaçlar, biyoteknolojik ilaçlar, hastalıkların kontrolünde ve tedavisinde kullanılan farmasötik
ürünlerin üretimi hakkında eğitim çalışmaları yapılmıştır.
Örnek:

1- Metoksillerin koparılması etkiyi azaltır,
2- Fenil tropolon iskeletinin saat yönündeki yapısı etki için
gereklidir
3- Asetamit değişik amitlerle değiştirildiğinde etki değişmez
4- Tropolonik C halkası fenil halkasıyla metoksi eki vererek değiştirilebilir
5- Reverse O2  yapısı ve 10-hidroksi analogu inaktiftir.

Gen terapisi öncelikle kan bozuklukları gibi tek gene bağlı
hastalıkların tedavisi ile başlamış daha sonra gen terapisi
sonradan edinilen hastalıkların tedavisine kadar genişledi.
İlaç sektörü laboratuarlarda üretilmiş organizmalara gen
aktarımı yoluyla proteinden oluşan ilaçları geliştirmiş ve şeker hastalığı, hemofili, kan bozuklukları, büyüme bozuklukları ve sistik fibrosis tedavilerinde üretime başlamıştır. Modern
biyoteknoloji metotları aşı üretiminde de kolaylık sağladı ve
aşı üretiminde yaşanan miktar sorununu ortadan kaldırdı.
Özellikle hepatit B aşılarının rekombinant DNA teknolojisi
kullanılarak üretimine başlandı. Günümüzde, az gelişmiş
ülkelerde ciddi halk sağlığı problemlerine yol açan tifo, sarılık gibi bulaşıcı hastalıklar için de biyoteknoloji kullanılarak aşılar üretilmektedir. Ayrıca enfeksiyon yapan hastalık
etmenleri önceden belirlenebilmektedir. Bu gelişmeler viral
bulaşma riskinin azaltılmasını da beraberinde getirdi.

D. İlaçta Gelişmiş Teknolojiler Dönemi: Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak antibiyotik/aşı üretimleri, rekombinant
DNA teknolojisi, Gen tedavisi ile ilgili ürünlerin üretimi, sağlık, gıda, çevre ve ziraatta kullanılan tanı ve belirteç kitlerinin üretimi örnek olarak gösterilebilir. Bugün en yoğun
kullanım alanı ise aşı üretimidir.         

                          
Modern Biyoteknoloji çeşitli hastalıkların teşhisi ve tedavisinde alternatif kit ve ilaçlar sağlayarak insan hastalıklarının tedavisinde özellikle kanser ve genetik hastalıkların
tedavisinde, bu hastalıkların kaynaklarının belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Böylece ileri teşhis yöntemleri geliştirilebilmekte ve hastalık sebepleri daha kolay belirlenebilmektedir. Genetik işaretleyicilerin kullanımı ile en uygun tedavi
yöntemi seçilmektedir.
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Kolşisinin yapı etki ilişkisi
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İlaç sektöründe nano teknolojisi ile hedefe yönelik akıllı
ilaç formülasyonları da araştırmada önemli yer tutmaktadır. İlaçta nano teknolojisinde vücuda alınan ilaçlar, normalde vücudun her yerine dağılmakta ve gerçek hedefe
gitme olasılığı azalmaktadır. Hazırlanan nano partiküller
sayesinde ilaç doğrudan doğruya gitmesi istenilen gerçek
hedefe yani hasta bölgeye veya hasta dokuya gönderilebilecektir. Uygulamalar üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup gelecekte nano biyolojik ürünler gündeme gelecek,
suni organ yapımında nano parçalar kullanılacak, anında
teşhis koyabilen sağlık tarama araçları yapılabilecektir.
Ayrıca hastalıklı hücreler bu yöntemle moleküler seviyede tamir edilecek ve/veya yaşlanma yavaşlatılacaktır. Bu
sayede klasik yöntemle ilaç kullanımında zarar görebilen
vücudun kritik iç organları, beyin, karaciğer, böbrek vb. etkilenmeyecektir.

Dosya

Kanıta Dayalı Tedavi Eczacının Katkısı

eczanelerde farmasötik bakım bilgilerini kullanan eczacı-

Tedavinin daha akılcı ve ekonomik yöntemlerle yapılabil-

ların bilgi donanımları için eğitim ve stajda değişime gidil-

mesi bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle mümkün olmuş-

mesi zorunlu olmuş ve bu amaçla eğitim yeniden düzenle-

tur. Geliştirilen kanıta dayalı tedavi politikalasında temel

nerek toplam süre 5 yıla çıkarılmıştır.

prensip hastalığın önce bilimsel yöntemlerle kuşkuya yer
bırakmayacak şekilde kanıtlanmasını elde edilen bulgulara
göre tedavi yöntemlerinin seçilmesini öngörmektedir. Buna

TEBHABERLER TEMMUZ-AĞUSTOS
E Y L Ü L - E K İ M 2013
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5 yıllık lisans eğitim programı ve buna bağlı eczacılık
alanındaki değişiklikler:

ikamesi önemli yer tutmaktadır. Jenerik ilaçların kullanıl-

1- Staj Sayısı ve Çeşidi Genişletilmiştir:

masını yaygınlaştırmak amacıyla sistemin doğru ve akılcı

Lisans eğitimi süresince öğrenciye eczacılık ile bilgiler ve-

politika üretmesini sağlamak gerekmektedir. Bu politikanın

rilmeye başlandıktan sonra önce uygulama eczanesinde,

oluşturulabilmesinde bu konuda iyi eğitilmiş eczacının kat-

sonra sırasıyla yaz döneminde ülke genelindeki eczaneler-

kısı büyük olacak, reçete denetimleri ön planda yer ala-

de, Kamu kurumlarında, ilaç sanayinde, hastanelerde ve

caktır.  Bu amaçla hasta odaklı eğitim eczacılık eğitimde

son yıl eğitim gördüğü fakültenin bulunduğu ildeki eczane-

kaçınılmaz olmuştur.

lerde kesintisiz olarak yürütülür.

İLAÇ
MERKEZLİ
ECZACILIK

HASTA
ODAKLI
ECZACILIK

HASTA TAKİBİ VE
HASTA GÜVENLİĞİ
SORUMLUSU

E- Hasta Odaklı Eğitim:
Endüstriyel yolla elde
edilen ilaçlar çok etkin
olup toksisiteleri ve yan
etkilerindeki belirgin artış

görülmektedir.

Bu

2- Klinik Eczacılık Dersleri Arttırılmıştır:
Teorik ders sayısı arttırılmıştır. Temel eğitim ve sanal reçeteler üzerinde bilgi teorik olarak aktarılır. Anlaşma yapıldığı
takdirde hastanelerdeki bazı servislerde sorumlu doktor ile
beraber konsültasyona katılır. Elde edilen veriler ve dosya
bilgileri daha sonra sınıfla beraber seminer şeklinde sunularak tartışılır. Anatomi, fizyoloji, patoloji gibi tıp dersleri
klinik eczacılık prensipleri içinde verilir.
3- Yönelme Dersleri Konmuştur:

ilaçların etkin ve mini-

Son yıl öğrencilerine yönelecekleri alanlara göre detay-

mum risk ile kullanılma

lı bilgi aktarılır. Bu alanlar Hastane ve Eczane eczacılığı

zorunluluğu ve gerekli özel bilgiler “akılcı ve güvenli ilaç

ile eczane endüstrisi ve akademi olarak saptanmıştır. Bu

kullanımı” eğitim kavramını ortaya çıkarmıştır. Eczacılık

dersler Eczane yönetimi ve Eczane işletmeciliği ile En-

hizmetleri artık bilinen klasik hizmetlerin yanı sıra, hasta

düstriyel İlaç Üretimi ile Kalite Güvencesi Ve Yönetmelik-

merkezli, hastanın tüm ilaçla tedavi problemlerini bulup

ler şeklinde şekillenmiştir. Bu derslerde eczane işletmesi,

yanıtlamaya çalışan uygulamalara yönelmiştir. Akılcı ilaç

muhasebesi üzerinde daha detaylı bilgi verilir.   Hastane

kullanımı, gereksinim duyulan ilacın gerektiği anda, ge-

eczacılığı bu alanda çalışanlar tarafından tanıtılır. Eczane

rektiği sürede gerekli dozda kullanımıdır.  

eczacısı eczane açılması hakkında bilgi verir. Oda yöneti-

Hasta, hekimin önerileri doğrultusunda ilacı kullanması
gerekir. Hastanın doğru yönlendirilmesinden eczacı sorumludur. Eczacı, hekimin önerilerini hastaya eksiksiz ve doğru
bir şekilde aktarmaktan ve ilacın kullanıldığı süre zarfında, hastanın yakın takibinden sorumludur. Bu yolla toplum sağlığı açısından bilinçsizce ve yanlış dozda ilaçların
kullanılması engellenecek ve yan etkiler görülmeyecektir.

cileri meslek örgütleri ve örgütlenme bilinci ile deontoloji,
etik ve muvazaa hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşır.
İlaç dağıtım şirketlerinde sorumlu kişiler ve kamu eczacıları
davet edilerek öğrencilere kendi alanlarında genel bilgiler
aktarır. Sosyal eczacılık ve farmakoekonomi üzerinde temel bilgiler verilir. Endüstri alanındaki derslerde de hem
fakülte öğretim üyeleri hem de uzmanlarla bu alandaki

Eğitimli eczacılar ilaçla tedavide gerekli olan laboratuar

bilgiler deneyimlerle güncellenmiştir.

tetkikleri, ilaç tatbikleri ile ilaç rejiminin seçimi, başlatıl-

4- Seçmeli Ders Grubu Oluşturulmuştur:

ması, yürütülmesi ve düzenlemesinde bilgi ve becerileriyle
görev üstlenirler. Ancak hastanelerde klinik eczacılık ve

Seçmeli dersler 3 grupta verilmektedir. Alan dışı seçmeli
dersler kişisel yeteneklerini geliştirmek, hobby alanlarını

Dosya

oluşturmak amacıyla Fotografçılık, dağcılık, güzel sanatlar,

cellemektedir. Gelen talepler doğrultusunda yenilenen

spor gibi konuları kapsar.

konu başlıkları aşağıda özetlenmiştir.  

Mesleki açıdan daha ayrıntılı bilgi almak istendiğinde alı-

Tercih edilen Sürekli Eğitim Başlıkları

nan alan içi seçmeli derslere örnek olarak fitoterapi, akılcı

*Fitoterapi - Besin Destekleri: Sağlığın korunması ve ciddi

ilaç kullanımı, akıllı ilaç formülasyonları verilebilir.

olmayan rahatsızlıklarda tedavide kullanılan fitoterapötik-

dersleri olup bunlar Eczane-Hastane Eczacılığı veya Akademik- Endüstri eczacılığı konularıdır.
5- Mezuniyet Projesi:
Havuzda biriktirilen her öğretim üyelerinden önerilen 2

ler hakkında bilimsel bilgi aktarılmaktadır.  Aynı tıbbi bitkileri içeren ürünler farklı değerlendirilmektedir:
A- SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN RUHSATLI ÜRÜNLER
1- İLAÇ OLARAK ;
Reçeteli veya reçetesiz olarak ruhsatlandırılır. Endikasyon

proje konusu öğrencilerin akademik puanlarına göre seç-

ve doz aralıkları belirtilir. İlaç gibi ruhsat verilir.

me şansı verilerek dağıtılır. Son sınıfta 6 aylık süre için-

2-GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜN OLARAK ;

de proje literatür taraması ve danışmanının kontrolünde

En az 15 yıllık bir geleneksel kullanımı belirtildiğinde etki

yürütülür. Bu süre sonunda teslim edilen proje raporu danışmanı tarafından değerlendirilir. Daha sonra dekanlıkça
belirlenen proje şenliği programında ya sözlü sunu veya

ve yan etkilerini göstermek için bir çalışmaya gerek yoktur.
Sağlık beyanında bulunabilir. 		   

poster bildirisi olarak paylaşılır.

Diğer başvuru koşulları ilaçtaki gibidir.

6- Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Kurulması ve Lisansüstü

B- GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NDAN İZİNLİ

Eğitim Programı:

ÜRÜNLER

Meslek Bilimleri Bölümüne bağlı olarak klinik eczacılık

1- TAKVİYE EDİCİ GIDA OLARAK:   Bakanlığın elindeki ZE-

anabilim dalı kurulması Fakülte Kurulu, Üniversite Eğitim

HİRLİ BİTKİ ile NEGATİF LİSTEDE ismi olmayan bitkiler

Komisyonu, Senato, Tıp-Sağlık Konseyi, Üniversitelerarası

Bakanlığın aradığı koşullara uyduğu takdirde izin alabilir-

Kuruldan geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fa-

ler. Üretim sonucu elde edilenler veya yurtdışından ithal

kültesinde YÖK onayı ile kuruluşu gerçekleşmiştir. Bu yolla

edilebilirler. Üretim veya ithal oluşuna göre değerlendiril-

kinik eczacılık alanında daha fazla lisansüstü eğitim verme

melerinde farklı kriterleri vardır.  Reklam yapabilirler ancak

fırsatı doğmuştur.

endikasyon yazamazlar.

7- Lisans Eğitimde Akreditasyon Çalışmaları Başlatılmıştır:

Yasa ve yönetmeliklerle tanımı ve uygulamaları detaylan-

Açılması engellenemeyen Eczacılık Fakültelerindeki eğiti-

dırılmıştır. Bakanlığa bağlı olarak son iki yılda   2 önemli

mi standardize etmek amacıyla çalışmalar başlatılmış, bu

komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonlar:

amaçla seçilen yurtiçi ve yurtdışı örnekler incelenmiş, akreditasyon için ülkemiz için uygun görülen kriterler tartışma-

A- Risk Değerlendirme Komisyonu

ya açılmıştır. Bunlardan bazıları lisans eğitiminde güncel

Farmakognozi, farmasötik toksikoloji, gıda mühen-

bilgi aktarımı; ders notlarının temini; önceden açıklanmış

disliği ve ziraat Fakültesi kökenli öğretim üyelerinden

eğitim programı; lab uygulamaları;  Fakültenin fiziki ve ida-

oluşan komisyondur. Tıbbi Bitkiler bilimsel açıdan in-

ri konumu, öğrenciye sağlanan sosyal olanaklar; eğiticilerin

celenmektedir.

kalitesi gibi kriterlerdir.

B- İletişim ve İnceleme Komisyonu

8- Mezuniyet Sonrası Sürekli (Meslek İçi) Eğitim Çalış-

Tarım Bakanlığı personelinden 6; Tarım Bakanlığı tara-

maları Planlanmıştır:

fından önerilen akademisyenlerden 3; Sağlık Bakanlığı

Lisans eğitiminden sonra bilgilerin sürekli yenilenmesi tüm

personelinden 3 ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen

mezunlar tarafından kabul görmektedir. Bu çerçevede Fa-

akademisyenlerden 3 olmak üzere toplam 15 üyeden

kültelerin yürüttüğü lisansüstü programların yanında TEB

oluşturulmuştur. Bu komisyonda ülkemizde kullanılan

Eczacılık Akademisi meslek içi eğitim programlarını gün-

ürünlerin bilimsel değerlendirilmesi planlanmaktadır.
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Dosya

BESİN DESTEKLERİNİN SAĞLIK ALANINDA
KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TEBHABERLER TEMMUZ-AĞUSTOS
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1- 	Monograflarda belirtilen kriterlere uygunluğunu gösteren Sertifikalı tohumdan elde edilmiş bitki ile çalışılmalıdır
2- 	Tüketme işlemleri Farmakopelere uygun olmalı
3- Standardize edilmeli ve standardizasyon monograflar
belirtilen etken madde/fraksiyonlara  göre olmalıdır.
4- GMP kurallarına uygun farmasötik preparat üretilmelidir.
5- 	Pozojide güvenlik sınırı belirlenmelidir.
6- Riskli veya bilimsel belirsizlikler gösterilmelidir
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*Dermokozmetikler Kozmesötikler: Ömürlerin uzaması nedeniyle insanlar ciltlerine daha fazla yatırım yapmaktadır.
Bu nedenle tedavi edici etkisi yüksek etken maddeler içeren
kozmetik bakım ürünler kullanılmaktadır. Kullanılan maddelerin yan etkileri ve allerjik reaksiyonlar önemlidir.
*Homoeopati: “Similia Similibus Curentur” yani benzerlikler sistemidir. Sağlam bir canlıda hastalığı meydana getiren doğal madde, aynı tip hastalığa sahip canlıda hastalığı
ortadan kaldırır. Homoepatik ilaçlar için özel eğitim alınması zorunludur.
* Zirai - Veteriner İlaçlar: Bitki ve hayvan sağlığını koruma
ilaçlarının hazırlanışı, çevreye ve insanda verilen zararın
önlenmesi önemlidir. Pestisitler, rodentisitler, herbisitler ve
insektisitlerin etken maddeleri ve güvenli kullanım koşulları hakkında bilgi verilmesi gereklidir.
* Medikaller: Fizik Tedavi Anabilim Dalı Öğretim üyesi,
Spor Hekimi öğretim üyesi, Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi ve deneyimli bir eczane eczacısı tarafından oluşturulan
bir ekip tarafından hazırlanmaktadır.
* Eczane İşletmeciliği ve Muhasebe: İktisat Fakültesi
öğretim üyesi, BEK Muhasebe Birimi, Eczacılık Fakültesi
öğretim üyesi, Eczane eczacısı, TEB Eczacılık Akademisi
YK üyesi tarafından oluşturulan bir ekip tarafından güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.

*Olağanüstü Durumlarda Eczacılık Çalışmaları ve Eczacının Rolü: GATA eczacı öğretim üyeleri ile Hacettepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte
görev alan AFAT yöneticileri tarafından yapılacak eğitim
çalışmasıdır.  

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİMLERİ YÜRÜTEN
KURULUŞLAR
Gelişen teknoloji ve bilim özellikle eczacılık alanında mezunların mesleki olarak güncel ve yeni bilgileri takip için
sürekli eğitimleri kaçınılmaz olmaktadır. Sürekli eğitimin
yürütülmesinde görev yapan kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
- ECZACILIK FAKÜLTELERİ/ ÜNİVERSİTELER
- TEB ECZACILIK AKADEMİSİ
A. İnternet üzerinden  (TEBEOS)
B. Merkez Odaklı
i. TEB Eczacılık Akademisi
ii. Bölge Odaları
a.TEB - Eczacılık Akademisine başvurarak
b. Kendi organizasyonları
-  MEZUNLAR DERNEĞİ GİBİ ÇEŞİTLİ DERNEK ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
-  UZAKTAN EĞİTİM

GELECEKTEKİ ECZACILIKTAKİ DEĞİŞİM:
FARMAKOGENOMİK ÇALIŞMALAR
Genler sağlık alanında kişiye özel birçok bilgiyi saklamaktadır. Gen dizilişleri veya eksiklikleri kişinin örneğin kansere
veya kalp hastalıklarına yatkınlığa işaret ederken migren
veya bakteriyel hastalıkların açıklanmasında katkıda bulunmamaktadır. Yine allerji dışında ilaç alınmasına bağlı
olarak istenmeyen bazı etkilerin ortaya çıkması genetik
nedenlere bağlanabilmektedir. Eczacı yakın gelecekte gen
dizilişleri hakkında bilgisi olduğu takdirde tedavi için hastaya yapılan öneriye katkıda bulunacaktır. Genler hastanın

* Sağlık ve İlaç Ekonomisi ve Verimlilik: İlaç ekonomisi ve
verimlilik arayışı (Farmaoekonomi) sadece ilaçların, üretim
teknolojilerinin değerlendirilmesi ile ilişkili değil, bu ürünlerin hangi hastalarda ne şekilde kullanıldığı, sağlık hizmeti
programları ve müdahaleleri ile ilgili olarak eczacıların bu

önce denenerek meydana gelebilecek hata payının orta-

anlamda önemli roller üstlenmesi gerekmektedir.

dan kalkmasını sağlar.

ilaç metabolizmasında kullanılan belli bir enzim eksikliğini
veya ekstra enzimi olduğunu eczacıya söyleyerek ilacın
gerçek dozunun uygulanmasında veya uygulanacak dozun

Genetik bilgileri eczacılar tarafından okunması önemlidir.

Koruyucu sağlık alanında toplumu bilinçlendiren eğitim  

Bunu başarabilen eczacılar sayesinde Amerika da reçete-

çalışmalarının içindedir.

lenmeye başlamış olan şu anda 6 biyo-ilaç bulunmaktadır.
Kişiye özel ilaç uygulamasının geliştirilmesi ilaç harcama-

Tıbbi bitkileri iyi bilir.

larının azaltılmasına, bazı hastalıklar için etkili tedavinin

Homoepatik ürünleri takip eder.

yapılmasına ve sağlıklı dozun hesaplanmasına hastaların

Geçimsizlikler hakkında detaylı bilgisi vardır.

daha kolay tedavi edilmelerini sağlayacaktır. Eczacıların bu
nedenle hastaların gen haritalarını okuyabilip değerlendi-

Farmakope analizlerini başarıyla yapar.

rebilecek bilgi seviyesine sahip olmaları yararlı olacaktır.

Mesleki etik kurallara uyar.

Bu alt yapıya sahip eczacıların ve kişiye özel ilaçların sayısal olarak artması eczanelerin GLP ve GMP kurallarına
göre donanarak hastadaki bozuk dizilişleri düzeltebilecek

Medikaller, Dermokozmetikler konusunda uyarıcı ve yönlendirici rol üstlenir

kişiye özel ilaç hazırlayabilen “özel aile eczaneleri” ne dö-

Eczanesinde bulundurduğu ürünlerin içeriği, etkileri  ve et-

nüştürülmesi beklenmektedir. 		

kileşimler konusunda en yetkili danışmandır.

Eczacı bu eğitimleri almaktadır. Çünkü;

Mamalar, anne ve bebek bakım ürünleri konusunda bilgi

Eczane sağlık zincirinin temel halkalarından birisidir

sahibidir.
Hijyen ürünleri, ağız diş sağlığı konusunda kullanıcıları bil-

İlaç-ilaç: ilaç-gıda; gıda-tıbbi bitki konularında danışmandır.

gilendiricidir.

Eczacı eczanede ilacı hastaya sunan ve bilgi aktaran ki-

Bitki koruma (Zirai) ve veteriner ilaçların kimyasal yapısı,

şidir.

bulaş yolları ve insan sağlığına etkileri konusunu en iyi bi-

Reçete kontrollerinde doz ve etkileşmeleri kontrol eden ve
düzeltildikten sonra veren kişidir. Yanlış ilaç veremez.
Hastaya ilacın nasıl kullanması gerektiğini söyler ve tekrar
ettirir.

lenlerdendir.
Sürekli eğitim programlarına devam ederek bilgisini günceller.
Sonuç olarak eczacı ilaç ile detaylı bilgiye sahip olmakla
birlikte sadece ilaç ile ilgilenmemektedir, ailesine, topluma,

Raporlu hastaların biyokimyasal tablolarını, kan basınçları-

sağlık profesyonellerine ve dünyaya karşı sorumluluk sahi-

nı takip eder. İlaç etkileşmelerine karşı uyarıcıdır, gerekirse

bidir.  Bu bilinç ile eczacı ve eczacılık daha uzun yıllar sağlık

doktoruna ulaşarak bilgi paylaşımı yapar.

alanında sürdürdüğü önemli işlevini kaybetmeyecektir.
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.02.2012
tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine
İlişkin Protokol'ün 10.Yürütme başlıklı
maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda, Protokol ile ilgili olarak Ocak,
Mayıs ve Eylül aylarında değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.
Bu görüşmelerin sonucunda 29.06.2012
tarihinde 2012/1 Ek Protokol, 19.09.2013
tarihinde 2013/1 Ek Protokol imzalanmıştır.
2012/1 Ek protokol ile, 01.07.2012
tarihinde başlayacak olan E-reçete uy-

gulamalarında sözleşmeli eczanelerce
uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiş, Protokol'ün fesih maddelerinde
bazı düzenlemeler yapılmıştır.
2013/1 Ek Protokol ile yapılan düzenleme ve değişikliklere göre;
• Hastane bilgi etiketinde yer alan tarih ile hekimin yazdığı reçete tarihi
arasında farklılık bulunması halinde
hekimin reçeteye yazmış olduğu tarih esas alınacaktır.
• Okuma yazma bilmeyen hasta
veya yakınının reçeteye parmak izi
alınacaktır.
• Majistral tarifeye yönelik güncellemeler her yıl görüşülüp, yeniden
değerlendirilecektir.

• Yurtdışı sigortalılarından TC kimlik
numarası ile MEDULA Sistemi'nden
provizyon alınan sigortalıların reçeteleri, diğer reçeteler gibi MEDULA
üzerinden karşılanacaktır.
• Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik imza uygulamasının başlatılmasından sonra güvenli elektronik imza ile imzalanmamış olan
e-reçeteler ve e-raporlar eczacılar
tarafından kabul edilmeyecektir.
• MEDULA Eczane Provizyon Sistemi'ne
reçetelerin kayıt edilmesi esnasında
eczaneden ilaçları alan kişinin T.C.
kimlik numarasına ek olarak, istenmesi halinde ilacı alan kişi ile ilgili
diğer ek doğrulama bilgilerinin de
sisteme kayıt edilmesi gerekecektir.

Protokol

• Reçetede yazılı hekim bilgisinin
sehven yanlış girilmesi hali iade
gerekçesi sayılacak ve reçete iade
edilecektir.
• Reçete ekinde Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği
ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlara ait kupürlerin
bulunmaması veya bu ilaçlardan
karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması (sözleşme
dönemi boyunca yalnızca bir defaya
ve ilk tespit edilen reçeteye mahsus
olmak üzere) hali iade gerekçesi sayılacak ve reçete iade edilecektir.
• Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl
satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden
aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
700.000 TL’ye kadar satış hâsılatı
olan eczaneler tarafından  %0 indirim,
700.001 TL ile 900.000 TL arasında
satış hâsılatı olan eczaneler tarafından  %1 indirim,
900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında
satış hâsılatı olan eczaneler tarafından  %2,5 indirim.
1.500.000 TL üzerinde satış hâsılatı
olan eczaneler tarafından  % 3 indirim.

Reçete başına hizmet bedeli tutarı
Sosyal Güvenlik Kurumu'na  %0 iskonto yapan eczacılar için (satış hâsılatı
700.000 TL’ye kadar olan eczaneler
için) her reçete başına 75 (yetmiş beş)
Kuruşa çıkarılmıştır.
Diğer kademelerde iskonto yapan
eczaneler için bir değişiklik olmayıp,
reçete başına 25 (yirmi beş) Kuruş
hizmet bedeli aynen devam edecektir.
• Protokol ekinde (EK-4) belirtilen
Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası
koordinasyonunda eczanelerce eşit
paylaşım esasına dayanarak karşılanmakta olan reçetelere üst limitli
koşulu eklenmiştir.
• Protokol çerçevesinde eczaneden
temin edilen reçete muhteviyatı
ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında, SUT'ta belirtilen hükümler
geçerlidir. SUT eki Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesi'nde eşdeğer grubu
sütununda yer alan ilaçların ödenmesinde protokolün 3.8.maddesinde yer alan hususlar uyarınca ödeme yapılır. Ek protokol ile eşdeğer
ilaç uygulaması kapsamında olan,
TEB tarafından iletilen ve piyasada
bulunmayan ilaçlar öncelikli olarak
değerlendirilecektir.

Bu kapsamda bulunan medikal malzemeler Protokol eki EK-6 listesinde
aşağıdaki şekilde yer almıştır;
- Hasta alt bezi
- Enteral ve parenteral beslenme
sonda, torba ve setleri
- Diyaliz sarf malzemeleri
- Kolostomi ile ilgili sarf malzemeleri
- İleostomi ile ilgili sarf malzemeleri
- Ürostomi ile ilgili sarf malzemeleri
• Hasta veya hasta yakınına teslim
edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin
Kuruma fatura edildiğinin tespiti
halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı
tutarında uygulanan cezai şart 5
(beş) katı tutarında, tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı
tutarında uygulanan cezai şart 10
(on) katı tutarında uygulanacak şekilde aşağı çekilmiştir.
• Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi,
hastanın ilaç almasını engellemek
amacıyla reçete girilip silinmesi,
hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya
ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla
reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her
işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 250 (ikiyüzelli) TL
cezai şart uygulanarak eczane yazılı
olarak uyarılacak, maddede sayılan
fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı iki katı olarak
uygulanacaktır.
• Protokol'ün yürürlük tarihinden önceki dönemlerde geçerli olan Protokol hükümlerine göre Kuruma
fatura edilen ve kontrolleri Kurum
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• Kurumca belirlenen medikal malzemeler, yine Kurumca belirlenen
fiyatlar esas alınarak   bu Protokol
kapsamında TİTUBB   (Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası)  
kaydı bulunan sözleşmeli eczanelerden de temin edilebilecektir.
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tarafından bu Protokol yürürlük
tarihinden sonra yapılan reçeteler
için ya da reçete kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili
işlemleri henüz tamamlanmadığı
durumlarda tespit edilen fiil/fiiller
için Kurum'ca ilgili Protokol hükümleri uygulanmakta, ancak eczacı
tarafından Kurum'dan yazılı olarak
talep edilmesi halinde, yürürlükteki
Protokol hükümleri uygulanmakta
idi. Ek Protokol ile tespit edilen fiil/
fiiller için Kurumca yürürlükteki Protokol hükümleri uygulanacak, ancak
eczacı tarafından Kurum'dan tebligat tarihinden itibaren iki yıllık süre
içinde bir defaya mahsus olmak
üzere yazılı olarak talep edilmesi
halinde, ilgili Protokol hükümleri uygulanacaktır.
• Cezai şart tutarı, tebliğ tarihini takip
eden 15 (onbeş) işgünü içerisinde
eczacı tarafından talep edilmesi
halinde 6 (altı) eşit taksitte tahsil
edilebilecek.
Tahsilat, eczanenin Kurum'dan alacağı bulunması halinde, alacağından
taksitle mahsup edilmesi şeklinde de
yapılabilecektir.
Ancak eczacının, alacağının cezai şart
tutarını karşılamaması, alacağının olmaması veya taksitlerini ödememesi
halinde, ceza miktarı genel hükümlere
göre tahsil edilecektir.
• Protokol'ün esas ve usullerine uymadığı tespit edilen eczacılara reçete bedeli tutarında para cezası
verilmekte iken, ek Protokol ile Protokol esas ve usullerine uymadığı
tespit edilen eczacılara Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından 5000 (Beşbin) TL para cezası
verilecektir.
• Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete
gruplarına m, n ve o fıkraları olarak;

m- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
n- TNF alfa blokeri olarak kullanılan
ilaçlar
o- Majistral formül ihtiva eden reçeteler eklenerek kapsam genişletilmiştir.
Sıralı Dağıtım Sistemi'ne tabi reçete
gruplarının son hali aşağıdaki şekildedir:
a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması
zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden
reçeteler,
e- Eczacı Odaları'nca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta
reçeteleri,
f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz
faydalanan kişilere ait reçeteler ile
özel ve kamu huzurevlerinde kalan
kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun'a göre özel
rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait
reçeteler,
h- Organ nakli sonrasında kullanılan
ilaçlar
ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
i-  Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva
eden reçeteler
j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis
Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve
Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
l- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde
düzenlenen reçeteler.
m- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
n- TNF alfa blokeri olarak kullanılan
ilaçlar
o- Majistral formül ihtiva eden reçeteler

Ara Ürünler
Ecz. Vildan ÖZCAN

Kimliğini Arayan Ürünler:

Sağlık ve eczacılık alanı için, bir yandan teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması, bir yandan da insanlığın
doğal olana dönüş çabalarını içeren
son 20 yıl, oldukça hızlı bir değişim ve
dönüşüm sürecine tekabül ediyor.  Bu
hızlı dönüşüm pek çok olumlu yanı ile
birlikte riskleri de hayatımıza sokuyor.
Demografik değişimlerin ve yaşam
tarzı değişikliklerinin bir sonucu olarak farklılaşan “sağlıklı olma” anlayışı, yeni tedavi uygulamaları, tüketim

kültürünün yaygınlaşması ve tüm
bunların sağlık alanında yarattığı
yüksek ekonomik değer küresel pazar
stratejileri ile birleşince sağlığa ilişkin
ürünlerdeki çeşitlilik de artık takip edilemez boyutlara ulaşmıştır. Özellikle
yenilikçi ürün ve tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesi, günümüze kadar üzerine pek çok sistem kurgulanmış sağlık
kavramlarının artık yetersiz kalmasına, ürün grupları arasındaki sınırların
belirsizleşmesine ve eskiden net olan
ürün gruplarının birbirine karışmasına

neden olmaktadır. Elbette etkileme
alanı “insan” ve “sağlık” olunca belirsizliğin yarattığı boşluk, sırf bir sınıflandırma sorununun ötesine geçerek
bizleri çok daha ciddi sorunlarla karşı
karşıya bırakma potansiyelini içinde barındırmaktadır.   İşte bu nedenle tüm dünyada tıbbi ürünlerle diğer
sağlık ürünleri arasındaki farklılığın
netleştirilmesine, düzenleme ve denetleme koşullarının oluşturulmasına
yönelik açık bir ihtiyaç ve çaba söz
konusudur.
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SAĞLIĞA İLİŞKİN ÜRÜNLER

Farmasötik
Ürünler

Medikal
Malzeme

Reçeteli İlaçlar

Yinelenebilir nitelikte olan ya da
olmayan reçetelere tabi
Özel tıbbi reçeteye tabi
(Narkotik, psikotrop vs)
"Sınırlandırılmış" reçeteye tabi
(hastane ilaçları vs)

Biosidal
Malzemeler
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Ara Ürün Kategorilerine
Avrupa Bakışı

Kozmesötik
Ürünler

Reçetesiz İlaçlar

Sentetik Ürünler

Doğal Ürünler
• Fitoterapötikler
• Homeopatikler
• Aromaterapötikler
• Nutrasötikler vs.

İşlevsel Gıdalar,
Besin Takviyeleri

Ara Ürünler

Tıbbi ürün nedir?
Sınırları ne belirler?
Avrupa Birliği’nin insan kullanımına
yönelik tıbbi ürünlere ilişkin düzenlemelerinin tanımlandığı 6 Kasım 2001
tarihli 2001/83/EC sayılı direktifinde
tıbbi ürün kavramı hem sunum (a)
hem de işlev (b) ölçütü dikkate alınarak tanımlanmıştır. Direktif’e göre
tıbbi ürün;
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(a) insanlarda görülen hastalıkları tedavi edici ya da önleyici özelliklere
sahip olduğu gösterilen herhangi bir
madde ya da maddeler bileşimi ya da
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(b) Tıbbi teşhis yapmak veya fizyolojik fonksiyonu eski haline getirmek,
düzeltmek veya değiştirmek amacıyla, insanlara verilebilen herhangi bir
madde veya maddeler birleşimi olarak tanımlanmıştır. Bu iki ölçüt birbirinden bağımsızdır ve bir ürünün ilaç
olarak tanımlanabilmesi için bu ölçütlerden birine uyması yeterlidir.
Sunum ölçütüne dayanan tanım ile
ilacı üreten veya sunanın niyeti önplanda tutularak, iyileştirme ve hastalıkları engelleme özelliği bulunmayan
ürünlerin topluma arzının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.   İşlev ölçütüne
dayalı ilaç tanımı ise satıcı veya üreticinin iradesinden bağımsız objektif
bir ölçüt niteliği taşımaktadır ve ilaç
niteliği taşıyan ürünlerin gıda ürünleri ve kozmetiklerden ayırt edilmeleri
sağlanmaya çalışılmaktadır.

2004 yılında, 2001/83/EC sayılı direktifte belirli değişiklikleri öngören
2004/27 sayılı direktifle sunum ölçütüne dayalı ilaç tanımı korunurken
işlev ölçütüne dayalı ilaç tanımında
değişiklik yapılmıştır ve işlev ölçütü;
(b) farmakolojik, immünolojik ya da
metabolik bir etki göstererek fizyolojik
işlevlerin iyileştirilmesi, düzeltilmesi ya da değiştirilmesi için yada tıbbi
tanı konulması için insanlar üzerinde
kullanılabilecek yada insanlara uygulanabilecek madde yada madde
bileşimleri olarak tanımlanmaya başlamıştır.
Böylelikle, tanımda yapılan “insanlar
üzerinde kullanılabilecek ya da insanlara uygulanabilecek” şeklindeki
düzenleme ile bir yandan yeni tedavilerin ilaç kavramına dâhil edilmesi
sağlanarak ilaç kavramı genişletilirken bir yandan da “farmakolojik,
immünolojik veya metabolik bir etki
göstererek” ifadesi eklenerek besleyici, diyetetik, fizyonomik veya mekanik
işlevleri bulunan bazı sağlık ürünlerinin ilaç olarak nitelendirilmemesinin,
bu ürünlere ilişkin farklı düzenleme ve
denetleme mekanizmalarının oluşturulmasının yolu açılmıştır.
Bugün her ne kadar biosidal ürünler,
kozmetik ürünler, medikal ürünler ve
farmasötik ürünler için farklı direktifler bulunuyor olsa da, ya da 2001/83/
EC Direktif Madde 2 (2)’ye göre “bir
ürünün sınıflandırılmasında ilaç mı

başka bir tür ürün mü olduğu konusunda şüphe kalırsa ürün tıbbi
ürün olarak sınıflandırılır” şeklinde bir
ifade yer alıyorsa da Avrupa ölçeğinde tam olarak netlik kazanılmış, uzmanlaşılmış bir süreçten bahsetmek
mümkün olmamaktadır. Söz konusu
ürünler arasındaki muğlaklık bu ürünlerin yasal düzenlemeleri konusunda
ülkeler arasında farklı düzenlemelere
neden olmuş, bu nedenle hem anlaşılabilir olmak hem de ortak bir yasal düzenleme oluşturabilmek kısaca
Tek Pazar’ın en iyi şekilde işlemesini
sağlamak adına özellikle kozmetikler, medikal araçlar ve tıbbi ürünler
arasındaki belirsizliklerin giderilmesi
önemli bir hal almıştır.
Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu’nun
ilgili birimi ve üye ülkelerin temsilcileri ve endüstri temsilcilerinin yer aldığı
çalışmalarla sınırların belirginleştirilebilmesi, söz konusu direktiflerin doğru
yorumlanması ve ulusal kanunların yürürlüğe geçirilebilmesine hizmet etmesi amaçlan rehber dokümanlar oluşturulmuştur. Ayrıca Almanya, İngiltere,
Danimarka gibi pek çok ülkede, tıbbi
ürün ile gıda takviyesi, biyosit, kozmetik ürünleri veya tıbbi cihazlar arasında
sınırda bulunan birçok ürünün statüsünü belirlemede yaşanan zorluklar
nedeni ile, sağlık otoriteleri tarafından
bir ürünün ilaç olup olmadığına nasıl ve
neye dayanarak karar verildiğini açıklayan yönlendirici kılavuzlar yayınlanmış ve ürünlere ilişkin erişime açık bilgi
havuzları oluşturulmuştur. (2)
Örneğin; İngiliz İlaç ve Sağlık Ürünleri
Düzenleme Kurumu (MHRA) hazırlamış olduğu rehberde bir ürünün ilaç
tanımı kapsamına girip girmediği değerlendirilirken açıktan ya da gizli bir
şekilde tedavi edici ya da önleyiciliğine ilişkin bir beyanın olup olmadığına
ve bir bütün olarak sunumun özelliklerine bakıldığından bahsedilmektedir.
Bir ürünün özellikle komisyon tanımının birinci kısmına karşılık gelip
gelmediğine karar vermeyle ilgili
faktörler rehberde şu şekilde tanımlanmıştır;

Ara Ürünler

- Ürüne ilişkin açıktan ya da gizli olarak web sitelerinde, ilgili telefonla
destek hatlarında veya ilgili yayınlarda yer verilen bütün beyanlar,
- Beyanların yapıldığı bağlam ve genel anlamda tüm sunum,
- Ürünün halkın gözünden nasıl anlaşıldığı veya ürünün kimi hedef alarak tanıtıldığı,
- Herhangi bir grafik de dahil etiketlerde ve paketlerde yer verilenler,

- Tanıtım filmlerinde yer alanlar da
dâhil, televizyonda, diğer medya
araçlarında ve internette yayınlanan reklamlar,
- Ürün formu (kapsül, tablet vb.) ve
bunun kullanım biçimi,
- Pazarlamada verilen bilginin/reklam
materyalinin özel olarak hedeflediği
herhangi bir kesim, örneğin, özel bir
hastalığı ya da advers duruma özellikle açık olan gruplar.
MHRA bir ürün tanımın sadece birinci kısmına (sunum) karşılık gelse de
bu ürünün ilaç kategorisi içerisinde
yer alması gerektiğine karar verebilmektedir. Bu durumu Avrupa Adalet
Divanı’nın da beyan ettiği tıbbi etkileri sağlayamayacak ürünlerden tüketicileri korumaya verdiği
önemin bir yansıması olarak ifade
etmektedir. Van Bennekom 1982 Davasında Mahkeme’nin kararında şöyle
denilmektedir:
“Direktif bu nedenle tüketicileri sadece zararlı ve toksik tıbbi ürünlerden
değil uygun tedavilerin yerine kullanılan çeşitli ürünlerden de korumayı
amaçlamaktadır”
Avrupa Adalet Divanı’nın HLH Warenvertriebs, 2005 (C-211/03) davasındaki kararında şu ifadelere yer verilmiştir;
“Direktif 2001/83’teki anlamıyla bir
ürün “işlev” açısından tanımın ikin-

ci kısmında belirtilen tanıma karşılık
gelip gelmediğini belirlemek amacıyla ulusal düzeyde yetkili kuruluşlar… ürünün bileşimi ve farmakolojik
özellikleri başta olmak üzere her türlü
özelliğini dikkate alarak vak’a vak’a
(her vakayı ayrı ele alarak), mevcut
bilimsel bilgi temelinde, kullanılma
biçimleri, dağıtım kapsamı, tüketicilerin aşinalığı ve içerebileceği riskleri
hesaba katarak ilerlemelidir.
Bir ürünün farmakolojik özellikleri,
Üye Devletlerin yetkili kurumlarının
ürünün potansiyel kapasitesi ışığında,
Direktif 2001/83/EC’nin 1. Maddesinin 2. Paragrafında belirtilen amaçlar
doğrultusunda insanlarda fizyolojik
bir fonksiyonu iyileştirmek, düzeltmek
ya da değiştirmek amacıyla kullanılıp
kullanılmayacağını belirlemede temel
alacağı bir faktördür.”
MHRA’nın ilgili rehberinde ise bir ürün
besinsel maddeler içerse de aynı zamanda ürünün genel anlamda insan
fizyolojisinde önemli bir etkiye sahip
olabilecek bir etken madde içermesi
durumunda tanımın bu kısmını karşıladığı için kurulun bu ürünün tıbbi ürün
olduğuna karar verebileceği ifade
edilmektedir. Ürünün tavsiye edilen
dozunun bedenin gerçek işleyişinde
önemli bir etkiye sahip olacak miktarda olup olmadığı hususunda şüpheye
düşülmesi veya tartışma olması durumunda ise tıp ve ilaç alanı değerlendirme heyetinin görüşüne başvurulması gerekli kılınmıştır.

SAĞLIĞA İLİŞKİN DİĞER
ÜRÜNLER
Tıbbi Cihazlar
Konuya ilişkin temel AB mevzuatı “vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi cihazlar”, “in-vitro tıbbi tanı cihazları” ve genel “tıbbi cihazları” düzenleyen, üç ayrı
direktiften oluşmakta,   “Tıbbi Cihazlar
Direktifi ”, tıbbi cihaz ve aksesuarlarını
kapsamaktadır. Ülkemizde de uyumlaştırma çalışmaları doğrultusunda 7
Haziran 2011 de Tıbbi Cihazlar yönetmeliği yayınlanmış olup söz konusu
yönetmelikte de ilgili AB direktifine paralellik gösterir bir biçimde tıbbi cihaz;
“İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik
veya metabolik etkiler ile sağlamayan
fakat fonksiyonunu yerine getirirken
bu etkiler tarafından desteklenebilen
ve insan üzerinde;
1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi
2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı,
izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya
mağduriyetin giderilmesi
3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin
araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut
4) Doğum kontrolü
amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle
tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak
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- Ürünü piyasaya süren kişi tarafından ya da onun adına hazırlanan,
beyanatnameler ve diğer materyaller de dahil tanıtım materyalleri,
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üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın
amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi
için gerekli olan yazılımlar da dahil, her
türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeler”
şeklinde tanımlanmaktadır.
AB’nin tıbbi cihazlara ilişkin yeni yaklaşım direktiflerinin tümü, imalatçılar
açısından bağlayıcı olan kuralları, birtakım temel yükümlülüklerin karşılanması ile sınırlı tutulur. Söz konusu
yükümlülükler, ilgili cihazların CE işareti taşıyarak piyasaya sürülebilmeleri
için, hangi sağlık ve güvenlik koşullarını karşılayacak şekilde tasarlanmaları ve üretilmeleri gerektiğini ortaya
koymaktadır. Temel yükümlülükleri
yerine getirerek CE işareti taşımaya
hak kazanan tıbbi cihazların piyasaya
sürülmeleri ve AB içindeki serbest dolaşımları engellenememektedir.
Bazı ürünler tıbbi cihazlarla tıbbi ürünler arasında bulunan ara ürünler olabilmektedir. Bu durumda kararlar, üreticinin ürünü sunma biçimi de dikkate
alınarak ne amaçla üretildiğine ve esas
etki biçiminin elde edilme yöntemine
bakılarak verilmelidir. Bir tıbbi cihaz söz

konusu olduğunda esas etki biçimi tipik
olarak fiziksel yollarla (mekanik hareket, fiziksel bariyer, organların veya beden fonksiyonlarının yerine ya da onları
desteklemek için kullanım gibi) gerçekleştirilir. Tıbbi cihazlara fonksiyonlarında farmakolojik, immünolojik ya da
metabolik yollarla destek olunabilir
ancak bunlar tıbbi cihazların esas etki
biçimi olarak tanımlanamaz. Bunun
gibi, bir ürün esas hedeflenen etkisini
farmakolojik, immünolojik ya da metabolik yollarla gerçekleştiriyorsa bu ürün
bir tıbbi üründür.
Kozmetik Ürünler
11 Temmuz 2013 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 1223/2009
sayılı yeni Kozmetik kozmetik ürünler;

şeklinde tanımlanmaktadır.  Herhangi
bir ürünün, “kozmetik” olup olmadığı değerlendirilirken, kullanım yeri ve
amacı kadar, bir “madde veya karışım” olup olmadığını da dikkate almak gerekmektedir. Örneğin, tekstil
ürünü ya da kâğıt mendiller, kozmetik
ürünü olarak tanımlanmamakta,  ancak ıslak mendillerin içerdiği madde
ve karışımlar, kozmetik ürün olarak
değerlendirilmektedir.   Aynı şekilde,
diş fırçası, dil fırçası ya da diş ipi gibi
ürünler, ağız ve diş bakımı amaçlı olmalarına rağmen, herhangi bir madde
veya karışım olmadıkları için, kozmetik tanımına uymamaktadır. Ancak, bu
tür ürünler aracılığı ile, ağız, diş veya
diş etine aktarılan madde ve karışımlar, kozmetik ürün olarak kabul edilir.

“insan vücudunun dış kısımlarına (üst
deri, saç sistemi, tırnak, dudak ve dış
genital organlara) veya diş ve ağız
mukozasına uygulanmak üzere hazırlanan; yalnızca veya temel olarak,
temizleme, koku verme, görünüm
değiştirme, vücut kokularını düzeltme, koruma veya iyi durumda tutma
amacıyla kullanılan, her türlü madde
ve karışım”

Sektörün kapsamı değerlendirilirken,
kozmetik ürün tanımındaki “vücudun dış
kısmı” ifadesini de dikkate almak gerekir. Örneğin kalıcı dövmeler, görünüm
değiştirme amaçlı “karışımlar” olmalarına rağmen, deri altına enjekte edildikleri için, sektör kapsamına girmemekte,
bununla birlikte, deri üzerine yapılan
yıkanabilir ve geçici dövmeler, kozmetik
ürün olarak kabul edilmektedir.

Ara Ürünler

Biyosidal ürün, bir veya birden fazla
aktif madde içeren, kimyasal veya
biyolojik açıdan herhangi bir zararlı
organizma üzerinde kontrol edici etki
gösteren veya hareketini kısıtlayan,
uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden
aktif madde ve müstahzarlar olarak
ifade edilmektedir. Biyosidal ürün
olarak kabul edilen kozmetik ürünler
arasında antibakteriyel ya da antimikrobiyal sabunlar, dezenfektan ağız solüsyonları vb; temizlik ürünleri arasında ise, yüzey temizlemede kullanılan
dezenfektan deterjanlar, kireç sökücü
içeren ve biyosidal etkisi bulunan tuvalet temizleyicileri yer alır.

için üretilen ya da mantık olarak insanlar tarafından yenilmesi beklenen
her türlü madde ya da ürün anlamına
gelir…
Gıda 65/65/EEC sayılı Direktifte (artık 2001/83/EC sayılı Direktifte) tıbbi
ürün olarak belirtilenleri içermez.”

Biyosidal Ürünler Direktifi, kapsadığı
23 biyosidal ürün grubunda (dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler,
kişisel hijyen biyosidal ürünleri vb.)
kullanılabilecek aktif maddelere ilişkin bir liste oluşturmaktadır. Aktif
maddelerin izinli maddeler listesine
girebilmesi için, aynı amaç için kullanılabilecek daha az zararlı maddelerin mevcut olmaması gerekiyor. Aktif
maddelere izin en fazla 10 yıl süreyle
verilmekte ve bu izinler yenilenebilmektedir. Düzenleme gereği, biyosidal
ürün üreticilerinin ürünlerini piyasaya
sürebilmeleri için yetkili kurumlardan
izin almaları ya da düşük risklilerin kayıt ettirilmesi gerekir.

“Gıda” beslenmenin bir parçası olan
herhangi bir gıda, içecek ya da gıda
takviyesini içerir. Tıbbi ürün olmayan, besin değeri olmayan nesne ve
maddeler de dâhil, yenilen herhangi
bir ürün “gıda”dır. Ortalama bir müşterinin, tadı, kokusu ya da besin değeri nedeniyle beslenme düzeninin bir
parçası olarak yenilecek, içilecek veya
çiğnenecek bir şey olarak düşündüğü
bir ürünün, genelde tıbbi olarak algılanan ve tıbbi bir amaca işaret eden
bir ya da iki madde içermiyorsa, tıbbi
ürün olarak sınıflandırılması olası değildir.

Gıda Takviyelerini de İçeren
Gıda Ürünleri

Ancak 2001/83/EC Madde 2 (2) de de
tanımlandığı üzere bir ürün hem gıda
olarak sınıflandırmak hem de tıbbi
ürün olarak sınıflandırmak için gerekli
koşulları eşit ölçüde taşıyorsa bu durumda genelde ürün tıbbi ürün olarak
sınıflandırılır.

1990
tarihli
Gıda
Güvenliği
Yasası’ndaki gıda tanımı 178/2002
sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü’nün
2. Maddesinde kullanılan tanımdır:
    “….gıda (ya da gıda maddesi) işlenmiş, kısmen işlenmiş ya da işlenmemiş insanlar tarafından yenilmesi

Gıda takviyelerine ilişkin güvenirlik ve
kalite kriterlerin belirlendiği 2002/46/
EC sayılı direktifte gıda takviyesi şu
şekilde tanımlanmaktadır:

“Gıda takviyeleri” normal diyeti takviye etmek amacı taşıyan ve besin
maddesi ya da besin ya da fizyolojik
etkiye sahip diğer maddeler açısından
konsantre kaynak niteliğinde olan, tek
başına ya da kombinasyonlu olarak
kullanılan, doz formunda satılan ve
kapsül, pastil, tablet, hap ve diğer
benzeri şekillerde ya da toz şeklinde poşetler içinde, sıvı ampul olarak,
damla olarak kullanılan şişelerde ya
da benzeri sıvı ve toz formlarında
ölçekli küçük birim miktarlarıyla satılmak üzere tasarlanmış gıda maddeleridir. ”
Sözkonusu tanımda geçen “besin
maddeleri” ifadesi ile vitamin ve minerallerin açıklanmaya çalışıldığı da
ilgili direktifte aktarılmıştır.
“Besin maddeleri” tanımlaması ise
direktifte açıklandığı üzere vitaminler, mineraller anlamında kullanılmış,
vitamin ve minerallere ilişkin özel
kurallar getirilerek gıda takviyelerinin
üye ülkeler arasında serbest dolaşım
açısından da sorun teşkil etmemesi,
eşit rekabet koşullarının oluşturulması amacı ile ülke kanunları benzeştirilmeye çalışılmıştır. Vitamin ve
mineraller dışında kalan diğer besin
maddeleri ya da gıda takviyelerinde
içerik olarak kullanılan ve besin ya
da fizyolojik etkileri bulunan diğer
maddelere ilişkin özel kuralların, bu
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Biyosidal Ürünler
AB mevzuatı, kozmetik ve temizlik
ürünleri sektöründeki bazı ürünleri,
biyosidal bir etki yaratmak amacıyla
üretildikleri için, kozmetik ya da deterjan kapsamı dışında tutarak biyosidal
ürünler olarak kabul etmektedir.
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tanımının dışında kalan ürünler olarak
değerlendirilmektedir. Ancak, hastalık
tedavi edici veya önleyici özelliği olduğu ya da farmakolojik, metabolik
ya da immünolojik yollarla fizyolojik
fonksiyonları önemli ölçüde değiştirdiği beyanlarında bulunulan ürünlerin
tıbbi ürün tanımına girmesi gerekmektedir.

20

maddelere yönelik yeterli ve uygun
bilimsel veriler elde edilmek kaydıyla
daha sonraki aşamada belirleneceği
konusu Direktif’te belirtilmektedir. (7)
Direktif’te belirtilen diğer bir husus;
“Topluluk kuralları Anlaşma hükümlerine ve Topluluk içerisinde özel bir
kuralın benimsenmemiş olduğu besin
maddeleriyle ya da gıda takviyelerinde içerik olarak kullanılan ve besin
ya da fizyolojik etkileri bulunan diğer
maddelerle ilgili ulusal kurallara halel
getirmeksizin kabul edilir. ” şeklindedir.
Yani, vitamin ve mineraller dışında kalan diğer besin maddeleri ya da gıda
takviyelerinde içerik olarak kullanılan
ve besin ya da fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelere ilişkin kurallar ve
sınıflandırmalar, farklı direktiflerle veya
tüzüklerle netleştirilmekte ilgili alana özel bir düzenleme bulunmaması
durumunda ülkelerin toplum sağlığını
korumak adına kendi düzenlemelerini
yapabileceklerini belirtilmektedir.  Örneğin 2002/46/EC sayılı Direktif’ten
sonra, 31 Mart 2004 tarihinde Avrupa
Birliği Parlamentosu’nda kabul edilen
2004/24/EC sayılı Direktif “Geleneksel
Kullanılan Bitkisel İlaçlar” tüm AB ülkelerinde ilaç kategorisinde değerlendirilerek ruhsatlandırılmalarının Sağlık
Bakanlıkları tarafından yapılması kabul edilmiştir.

2002/46/EC sayılı Direktif Madde 5
(1)’de “güvenli en yüksek düzey” olarak ifade edilen düzey, gıda takviyelerindeki vitamin ve mineral düzeyini
belirlerken dikkate alınan faktörlerden
biridir. Ancak “güvenli en yüksek seviye” kavramı sadece bir ürünün gıda
takviyesi mi ya da tıbbi ürün mü olduğuyla ilişkili değildir. “Güvenli en yüksek seviye”nin altında ya da üstünde
miktarlar içeren bir ürün, 2001/83/
EC   (HLH Warenvertriebs, 2005 (C211/03)) sayılı Direktifin 1. Maddesi
2. Bendindeki tanımı karşılaması durumunda, yine de, tıbbi ürün olarak
sınıflandırılabilir.
İngiliz İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) hangi ürünlerin
ilaç olarak nitelendirilebileceğine dair
yaptığı çalışmasında, AB mevzuatı
çerçevesinde bir ürünün hem ilaç hem
de kozmetik tanımına girmesi halinde,
üye ülkelere ait düzenlemelere de bakılarak, MHRA tarafından her bir olayda ürünün özelliklerinin, sunumunun
ve işlevinin dikkate alınacağını; ancak
yine de şüphe halinde 2001/83/EC
Direktifi m. 2. (2) uyarınca bu ürünün
ilaç olarak nitelendirilmesi gerektiğini
belirtmiştir.
Bu tanımlamalarla ilişkili olarak, sporculara ve egzersiz yapanlara besin
takviyesi olarak verilen ürünler (spor
takviyeleri) normal olarak tıbbi ürün

Aynı şekilde kilo vermek isteyenler için
üretilen ürünler (zayıflatıcı/diyet ürünleri) (a) ürüne ilişkin tıbbi beyanlarda
bulunulmuşsa, (b) ürün farmakolojik,
immünolojik ya da metabolik etkilerle fizyolojik fonksiyonlarda değişiklik
yapıyorsa tıbbi ürün kapsamına girer.
Ancak, tıbbi tedavi beyanında/iddiasında bulunulan ve vücutta emilmek
suretiyle yağ oluşumunu engelleyerek
fiziksel etkide bulunan ürünler ya da
bağırsak atıklarını yumuşatan müshiller gibi mideye alınan kimi ürünler
tıbbi cihaz olarak sınıflandırılabilmektedir.
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of 6 November 2001
5) Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of
31 March 2004

Probiyotik Gıdalar
Doç. Dr. Tarkan KARAKAN (Probiyotik Prebiyotik Derneği Başkanı, Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı)
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1. Probiyotik nedir? Probiyotiklerin
hayatımızdaki yeri ve sağlığın korunmasındaki rolü nedir?
Probiyotik latincede “yaşam için” anlamına gelmektedir. İlk kez Rus Bilim
adamı Metchikoff, 1900’lü yılların
başında Kafkaslardaki insanların niçin uzun yaşadıklarını araştırırken, bu
durumun Kefir içmelerine bağlı olabileceğini keşfetmiştir. Bu konu ile ilgili daha sonra yaptığı araştırmalarla
yoğurttaki probiyotikleri (laktik asit
bakterilerini) bularak Nobel Ödülü almıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne   göre
probiyotik “Besinlerle alınan, belirli
miktarlarda alındığında kolona kadar
canlı ulaşıp barsak florasını dengeleyen ve konakçının sağlığını olumlu
yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlanır.

2. Probiyotikler hangi durumlarda
kullanılmalıdır?
Probiyotikler barsak bakterilerinin
dengesizliği durumunda, yani zararlı
bakterilerin yararlı bakterilerden daha
fazla olduğu her durumda kullanılırlar.

•
•
•
•
•
•

Çölyak hastalığı (Gluten enteropatisi)
Diyabet hastalığı
Alerjik hastalıklar, Astım
HIV enfeksiyonu (AIDS)
Obezite
Romatoid Artrit

Bu durumların bazıları şunlardır:
• İrritabl Barsak Sendromu (Spastik
kolon)
• Antibiyotik kullanımı  
• İnflamatuvar Barsak Hastalığı (Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı)
• Gastroenteritler (Yaz ishalleri, seyahat ishalleri, enfeksiyöz/nonenfeksiyöz ishaller)
• Bağışıklık sisteminin zayıflaması
• Nekrotizan enterokolit (Prematür
bebeklerde)
• Kolon kanseri

3. Her probiyotik aynı mıdır? Birbirlerinin yerine kullanılabilirler mi?
Kesinlikle değildir. Nasıl ki her antibiyotik, her hastalık için kullanılamazsa,  
probiyotikler de öyle bir mantıkla kullanılmalıdır. Her probiyotik her durum için
uygun değildir. Özellikle o hastalık için
bilimsel çalışması yapılan ürünü tercih
etmek yaralıdır. Probiyotiğin hastaya
göre reçete edilmiş olduğu  göz önüne
alınarak  değiştirilmesinden kaçınılmalıdır. Birçok marka ortaya çıkmış olsa
bile bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar

Probiyotik Gıdalar
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yoksa kullanımlarından fayda görülemeyebilir. Bu nedenle probiyotik genel
bir isimdir. Burada kullanılan bakteri
veya mayanın türü, miktarı önemlidir.
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4. Probiyotiklerden zengin beslenmek neden önemlidir?
Probiyotikler; eskiden beri yiyeceklerin
bozulmaması için fermente edilmelerinde kullanılmaktadır.   Fermente
yiyeceklerin tüketilmesi,  bugün olduğu gibi geçmişte de probiyotiklerden
zengin beslenmeyi sağlamıştır. Ancak,
günümüzde fermente besin tüketimi
azalmıştır. Atalarımızın günlük olarak
aldıkları probiyotik mikroorganizmaların sadece milyonda birini alabilir durumdayız. Batı toplumlarının diyetinde probiyotiklerin azalmasına paralel
olarak inflamatuvar hastalıklar, allerjik durumlar, obesite, kalp hastalıkları
ve kanser görülme sıklığındaki artış bir
rastlantı değildir.
5. Probiyotiklerin çeşitleri nelerdir?
Genel olarak probiyotikleri ikiye ayırmak mümkündür;
a) Bakteri kökenli olanlar
b) Mantar kökenli olanlar
Bakteri kökenlilerde  iki tür bakteri çok
sık kullanılır; Lactobacilluslar ve Bifidobacteriler. Mantar kökenli olanlar
ise Saccharomyces türleridir. Bakteri
kökenli olanları tek başına veya çok
sayıda bakteri türü ile birlikte vermek
mümkündür. Örneğin sadece lactobacillusları veya bifidobakterileri içeren
ürünler olabileceği gibi  laktobacillusları, bifidobacterileri ve streptococcus
termophilus gibi bakterileri içeren
(4-5 bakteri türünü aynı anda içeren)
ürünler de olabilir. Mantar kökenli olan
ürünlerde ise sadece bir tür bulunur.
6. Probiyotiklerin saklama ve takdim
şekilleri nasıldır?
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte probiyotik bakteriler tablet, saşe ve
sıvı formda bulunabilmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, ürünün
üzerinde yazan miktarı son kullanma
tarihine kadar muhafaza edebilmesidir. Ürünlerin ambalajları üzerinde
yazan taşıma ve saklama koşulları-

na mutlaka uyulmalıdır. (Soğuk zincir,
ışıktan koruma gibi)
7. Doğal yollardan beslenme ile probiyotik gereksinimini karşılayabilir
miyiz?
Doğal yollardan beslenme probiyotik
açısından her zaman yeterli desteği
sağlamayabilir.Birçok insan YOĞURT
tüketilmesinin yeterli olduğunu düşünür.Halbuki, 1 tablet veya 1 saşe
probiyotik alabilmek için kilolarca köy
yoğurdu yemek gerekir.Ne yazık ki
bu her zaman mümkün değildir. Günümüzde market raflarında satılan
yoğurtlar üretim tekniklerinden ötürü
yeterli miktarda probiyotik bakteri içeremezler.
8. Hangi besinler probiyotik bakteriler açısından zengindir?
Özellikle mayalı süt ürünleri ve diğer
fermente ürünlerde probiyotik bakteriler vardır.Ev yapımı yoğurt, kefir, bazı
peynirler, turşu, şalgam gibi…. Ancak
bu besinlerin içindeki bakteri tipi ve
sayısı çok değişkendir ve üretim aşamasında hatta özellikle raf bekleme
süresinde hızla azalırlar.
9. Probiyotiklerin kullanımı güvenli
midir? Kullanılmaması gereken durumlar var mıdır?
Tıp literatüründe binlerce hasta üzerinde yapılan çalışmalarda ciddi bir
yan etkiye veya ölümle sonuçlanan
komplikasyona rastlanmamıştır. Ancak şiddetli akut pankreatit’te yapılan

bir çalışmada, hastaların bir kısmında
barsak nekrozu ve buna bağlı ölüm
görüldüğü için şiddetli pankreatit’te
kullanılmamalıdırlar. Bunun dışında
nötropenik hastalar, genel durumu
çok ağır (hemodinamik olarak stabil
olmayan) yoğun bakım hastalarında dikkatli olunmalıdır. Maya kökenli
olanlar (Saccharomyces türleri) santral kateteri olan hastalarda, immun
sistemi baskılanmış hastalarda ve
yeni doğan bebeklerde kullanılmamalıdır. Bu durumların dışında probiyotikler diğer farmasötik ürünlere kıyasla
oldukça güvenlidir.
10. Canlı bakteri veya mantar almaya çekiniyorum. Sonuçta bunlar
mikrop değil mi?
Aslında ilk bakışta ürkütücü gibi görünse de ilginç olan bu tip mikroorganizmaları gün içinde sürekli alıyor
olmamız. Örneğin günlük yaşam alanlarımızda bile milyarlarca faydalı ve
zararlı bakteriyi vücudumuza alıyoruz.
Yine turşu, ekmek mayası, şalgam gibi
fermente ürünlerde zaten trilyonlarca
probiyotik mikroorganizma bulunmaktadır. Ancak probiyotiklerin en önemli
iki farkı; bunların patojen olmaması
(yani hastalık yapıcı olmaması) ve insan vücuduna sağlık yönünden faydalı
olduklarının gösterilmiş olmasıdır. Lactobacilluslar ve bifidobacteriler  sağlıklı
insanların barsaklarında zaten vardır.
Dışarıdan ağız yolu ile verilmelerinde
amaç eksilenin yerine konulmasıdır.

11. Prebiyotik ve sinbiyotik nedir?
Gastrointestinal sistemde bulunan
yararlı bakterilerin yani probiyotiklerin sayılarını ve aktivitelerini arttıran,
etkilerini güçlendiren, onlara   enerji
desteği sağlayan, sindirilemeyen karbonhidratlara prebiyotik denir.
Prebiyotik ve probiyotikleri birlikte
bulunduran ürünlere sinbiyotik denilmektedir. Bu şekilde uygulama
ile probiyotikleri bakterilerin yaşam
süreleri uzar ve kolonda daha iyi kolonize olurlar.Sinbiyotiğin göstereceği
etki, tek başına probiyotik ve prebiyotiğin göstereceği etkiden büyüktür.
12. Probiyotikler nasıl fayda sağlarlar?
Çok değişik yollarla:
• Bunlardan en önemlisi bağışıklık
sistemini olumlu yönde etkilemeleridir. Tüm vücut bağışıklık sistemini
dengelerler.
• İnflamasyona yol açan hücreleri
daha ılımlı hücrelerle değiştirirler.
• Zararlı bakterilerin toksinlerini etkisiz hale getirirler ve vücutta doğal
antibiyotikleri sentezlerler. Bu doğal
antibiyotiklerin ilaç olarak kullanılanlardan en önemli farkı, yararlı
bakterileri öldürmemeleridir.
• Probiyotikler kalın barsaklarda fermentasyon ile kısa zincirli yağ asitlerini ortaya çıkartırlar.Kısa zincirli

yağ asitleri barsak hücrelerinin beslenmesini sağlarlar ve  iltihaplanma
etkilerini azaltırlar.
13. Probiyotiklerin İBS ‘de (İrritable
barsak sendromu - Spastik kolon)
nasıl bir etkisi vardır?
İBS gençleri ve özellikle bayanları
etkileyen, karın ağrısı, kabızlık veya
ishal, gaz gibi şikayetlerin sıkça görüldüğü, hayatı olumsuz etkileyen kronik
bir hastalıktır. Türk toplumunda oldukça yaygın ( %10-15) görülmektedir.
Probiyotikler, İBS hastalarında dışkılama düzenini normale getirir ve karın
ağrısını azaltırlar. Bu etkilerini zararlı
bakterileri baskılayarak   ve barsaklardaki sinir uçlarının inflamasyonunu
azaltarak gerçekleştirirler. Ayrıca barsaklarda gaz oluşturan bakterileri de
baskılarlar.
14. Barsaklarımızdaki bakteri dengesi nasıl bozuluyor?
Öncelikle   yediklerimizin içeriği ile...
Özellikle lif açısından fakir, et ve
proteinden zengin beslenme zararlı
bakterilerin sayısını artırır. Katkı maddeleri, genetiği değiştirilmiş gıdalar ve
fast-food ürünler de vücudumuzda
olumsuz etkiler yaratır.
Antibiyotikler ise, çok daha önemli bir
konudur. Antibiyotiklerin barsak bak-

teri dengesini alt- üst ettiği ve bazen
bu etkilerinin yıllarca devam ettiği
gösterilmiştir. Bu nedenle, özellikle
çocuklarda (çocukların barsak bakterileri antibiyotik hasarına çok daha
hassas) gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak şarttır.
Bunların dışında, son yıllarda oldukça
yaygın kullanılan mide ilaçları (asit
azaltıcı proton pompası inhibitörleri)
mide asidini baskılayarak, ağızdan
solunum yolu ile aldığımız zararlı
bakterilerin barsağa geçmesini kolaylaştırırlar. Böylece vücutta zararlı
bakteri sayısı artar, denge bozulur. Bu
nedenle bu ilaçların, özellikle yaşlılarda (yaşlıların mide asit salgılama yeteneği azalmış olabileceğinden) kullanımında dikkatli olunmalıdır.
15. Antibiyotikler ile birlikte probiyotikler de mutlaka alınmalı mı?
Antibiyotiklerin barsak bakteri dengesini bozduğu son yıllarda net olarak ortaya konmuştur. 2013 yılında
Amerika Aile Hekimliği Dergisi, her
antibiyotiğin yanında probiyotik reçete edilmesini tavsiye etmektedir.
Probiyotikler antibiyotiklerle birlikte
alınmaya başlanıp, 2-3 hafta alınmaya devam edildiğinde, barsak bakterilerinin hasar görmesini engellerler.
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Eyüp Talha KOCACIK
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Gençlik Komisyonu
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Ülkemizdeki eczacılık fakültelerinde

yon oluşmuştur. O yılın Nisan ayında

olmayı hedeflemektedirler. Günümüz-

okuyan öğrencilerin bir araya gelerek

kurulan komisyon ilk faaliyet olarak

de 26 eczacılık fakültesi TEBGK’ya üye

Türk Eczacıları Birliği ile iletişime geç-

9. Eczacılık Kongresi’nde bir “Öğrenci

mek ve bazı ortak projeler üretmek

Platformu” düzenleyerek tüm eczacı-

fikri, ilk kez 2003 yılında Mersin’de

lık fakültelerinden pek çok öğrencinin

düzenlenen Ulusal Eczacılık Öğren-

bir araya gelmesini sağlamıştır. Erte-

cileri Kongresi’nde ortaya atılmıştır.

si yıl, 2009’da yapılan TEB’in “Büyük

rilmektedirler. Seçilen isimler TEB Ge-

Ardından 2005’te bu komisyonun

Kongresi”nde TEB çatısı altında “TEB

nel Merkezi’nde yapılan ilk toplantıda

kurulması için bazı çalışmalar yapıl-

Gençlik Komisyonu (TEBGK)” resmen

kendi aralarında yönetim kadrosunu

faaliyete geçmiştir.

oluşturmaktadırlar.

mış; ancak neticeye varılamamıştır.  

vermektedir. Fakültelerde bu görev için
belirlenen 4 kişi, öğrenciler arasında
yapılan bir seçimle komisyona gönde-

2008’e gelindiğinde bu kez Türk Ec-

TEB Gençlik Komisyonu bünyesinde

zacıları Birliği ilk adımı atmış, o dö-

yer alan öğrenciler ileride uzmanlaş-

nem eczacılık fakültelerine birer yazı

mış, mesleğinin sorunlarına duyarlı, bu

göndererek kurulacak “Gençlik Komis-

sorunlara çözüm üreten, meslek örgüt-

yonu” için birer öğrenci istemiş ve bu

leriyle birlikte çalışarak topluma yararlı

olan üçüncü ve son Yönetim Kurulu-

suretle kurum bünyesinde ilk komis-

olmayı amaç edinmiş bilinçli eczacılar

muz:

Gençlik Komisyonu’nda bugüne kadar 3 yönetim kurulu görev yapmıştır.  
2013-2014 yıllarında görev yapacak

TEBGK

Başkan: Ender UÇAN

nemde Türkiye’den yurtdışına giden

ayağı 26.09.2013 tarihinde başlamış-

İkinci Başkan: Halime Ceren ATEŞ

öğrenci sayısı ise 133’tür. Bu sayılar

tır. Bu satırların kaleme alındığı sırada

Mali Sorumlu ve Halkla İlişkiler Koor-

her yıl artarak devam etmektedir.

Fransız kardeşimiz Guillaume Brun, ilk

TEB Gençlik Komisyonu kurulduğun-

durağı olan İstanbul’da çalışmalarını

dan bugüne kadar ulusal çapta ecza-

sürdürmektedir. Gezisi sırasında An-

cılık öğrencilerinin katıldığı önemli or-

kara, Ürgüp, Antakya, Van’a uğraya-

ganizasyonlara imza atmıştır Bunlar:

cak, buradan sonra Irak’a geçecektir.

İç İlişkiler ve Staj Koordinatörü: Eyüp
Talha KOCACIK
Eğitim Koordinatörü: Leyla ŞAHİN
İç İlişkiler ve Staj Koordinatör Yardımcısı: Sadık Ahmet CANAN
Ayrıca Öğrenci Değişim Sorumlusu

• 9. Eczacılık Kongresi Öğrenci Platformu, 16 Kasım 2008; Ankara

(SEO) görevi, 2012 yılında olduğu gibi

• 11. Türkiye Eczacılık Kongresi, Öğ-

2013 yılında da Veli Caner YILDIZ ta-

renci Çalıştayı, 20 Ekim 2012; An-

rafından yürütülmektedir.

kara   

2009 yılında kurulmasına karar verilen 4 kişilik fakülte temsilci ekibi

daki gibi yapılmıştır:

sonraki sayıda anlatılacaktır.
İkinci etkinliğimiz 25-27 Ekim, Farmavizyon Eczacılık Fuarı’nda gerçekleşmiştir, burada açtığıımız stand ile TEB
Gençlik Komisyonu’nu ve projelerini

• TEBGK Çalıştayı, 26-27 Şubat
2012; İzmir

uygulaması bugün de devam etmektedir. Bu ekibin görev tanımları aşağı-

Bu çalışma ile ilgili olarak detaylar bir

• II. TEBGK Çalıştayı, 27-29 Nisan
2012; Çeşme

meslektaşlarımıza çok daha kapsamlı
bir şekilde anlatma imkani bulduk.
Kesinleşen bu program dışında sağlık konulu gün ve haftalarda (Diyabet

Fakülte Temsilcisi

TEBGK, kendi düzenlediği organizas-

Günü, Dünya AIDS Günü vb.) öğrenci-

Leo (Fakülte Öğrenci Değişim Sorum-

yonların yanı sıra eczacılık fakültele-

leri ve halkı bilinçlendirmek amacıyla

lusu)

rinde düzenlenen öğrenci kongrelerine

fakültelerimizde ve bulundukları şe-

de katılarak Gençlik Komisyonu’nu ve
Eğitim Koordinatörü

IPSF’i tanıtan sunumlar yapmıştır.  

Mali Sorumlu ve Sosyal Projeler Koordinatörü
TEBGK sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip etmek için
Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliği (IPSF)’nin üyesi olmuş, Avrupa
Eczacılık Öğrencileri Birliği’ne (EPSA)

hirlerin önemli merkezlerinde bilgilendirme projeleri gerçekleştirilecek, lise

Yeni yönetim kurulumuz, geçmişte

ve dengi okullarda okuyan öğrencile-

gerçekleştirilen projelerine yenilerini

rin eczacılık mesleğini doğru tanıya-

ekleyip, eczacılar ve eczacılık öğren-

bilmelerini sağlamak amacıyla “Ec-

cileri arasında ses getirecek çok daha

zacılık: Nedenleri ve Niçinleri” konulu

kapsamlı projeleri hayata geçirmeyi

toplantılar düzenlenecektir. Böylelikle

planlamaktadır.

mesleğimize çok daha bilgili ve bilinçli
gençlerin adım atması sağlanacaktır.

üye olma yönünde de ilk adımı bu

Bunların ilki IPSF tarafından baş-

yıl atmıştır. Yurtdışındaki öğrenci bir-

latılan “Pharmacist On The Road”

likleriyle kurulan bu köprü sayesinde

projesidir. Bu projede Dijon Eczacı-

Türkiye’de okuyan öğrencilere yurtdı-

lık Fakültesi’nde okuyan Guiilaume

şında staj yapma imkânı sağlanmış,

Brun, 20 ay zarfında 40 ülkeyi dolaşıp

karşılığında yabancı uyrukluklu öğ-

ecza odalarının yöneticileri, eczacı-

renciler de Türkiye’de staj yapmaya

lar, üniversite öğretim görevlileri, öğ-

tayı koymak istiyorum. Bu Kongre'de

başlamışlardır.  2011, 2012 ve 2013

renciler ile görüşerek ortak sorunları

mesleki içerikli oturumlarda, yeni

yıllarında yurtdışından staj yapmak

tespit edecek ve bu sorunlar üzerinde

ufuklar açacak çalışma gruplarında ve

üzere ülkemize gelen yabancı öğren-

IPSF’de çalışılarak doğru ve akılcı çö-

sosyal içerikli programlarda buluşmak

cisi sayısı 109’u bulmuştur. Aynı dö-

zümler üretilecektir. Projenin Türkiye

ümidiyle…

Yazıma, TEBGK’nun hedeflediği, tüm
eczacılık fakültesi öğrencilerinin ve
TEB yöneticilerinin katılacağı büyük
bir kongrenin müjdesini vererek nok-
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dinatörü: Abdüssamet AKŞİT
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Eczacılık Akademisi
Dr. Ecz. Melike Hacer ÖZKAN / Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD

Geçmişten Günümüze
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Tedaviye Bakış
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Modern tıp ve gelişen ilaç sanayii ile

bugün bu çocuklar dokuz yaşındalar.

adım giden ve insan kopyalamayı ba-

birlikte, insan ortalama yaşam süre-

Sağlıklı doğdular ve şu anki sağlık

şarmış olan modern tıp bilimi ve onun

sinin 70’li yıllara uzadığı bir çağdayız.

durumları da çok iyi.” ifadesini kul-

ayrılmaz bir parçası olan ilaç ve kimya

Fakat, “Günümüz insanı yaşamını es-

lanmıştır. Severino Antinori, Doğu

sanayii, bütün bu gelişmelere rağmen,

kiye göre daha sağlıklı mı sürdürüyor?”

Avrupa ülkelerinde yaşayan çocukların ailelerinin özel yaşamlarına saygı

geçmişten çok daha ileri bir noktada

sorusunun cevabı pek çoğumuz için
“hayır” olacaktır. Yani uzayan yaşam

göstermek zorunda olduğu için ayrıntı

ömrüne rağmen bizler, halen modern

veremeyeceğini, ancak İskoç profe-

çağın kronikleşen hastalıkları ile iç içe

sör Ian Wilmut’un ilk kopya hayvan

ve ilaçlara bağımlı olarak yaşıyoruz.

Dolly’yi üretirken kullandığı tekniğin

İnsan kopyalama ile uğraşan ilk dok-

lirtmiştir. Ekim 2010’da ise J. Craig

tor olarak tanınan İtalyan bilim insa-

Venter Enstitüsü bilim insanları, insan

nı Seveniro Antinori, Mart 2009’da

yapısı DNA’yı kullanarak yaşayan bir

gesinde kalıyor. Günümüz insanı da

İtalya’da yayımlanan Oggi Dergi'sine

hücre yaratmayı başarmışlar ve dün-

ilaçlara bağımlı yaşamak fikrine karşı

verdiği bir demeçte, “İnsan klonlama

yada ilk kez sentetik hücre yaratıldı-

arayış içinde geçmişin alternatif te-

tekniğiyle ikisi erkek, biri kız üç çocu-

ğını bildirmişlerdir.  “Moleküler biyoloji

davilerine yönelmeye devam ediyor

ğun doğmasına yardımcı oldum ve

alanında sentetik DNA’ya doğru koşar

veya yönlendiriliyor.

geliştirilmiş halini kullandıklarını be-

olduğunu düşündüğümüz modern tedavi yöntemleriyle, mikrobiyal hastalıkların tedavisi dışında bugün hangi
rahatsızlıkları kökten yok edebiliyor?”
sorusuna net bir cevap veremiyoruz
veya bu sorunun cevabı dünyadaki
milyar dolarlık ilaç endüstrisinin göl-

Eczacılık Akademisi

Peki bilimsel, teknolojik, etik ve hümanist açılardan dünyamız bugün mü
daha ileridedir yoksa geçmişte bugün
gelinen noktalardan çok daha ileride
olduğumuz zamanlar olmuş mudur?
Örneğin orta çağda hastalıklar ve
tedavileri üzerine söz sahibi olan insanlar, bir bodrum katında, bilinmeyen köpüren sıvı dolu şişeler üzerine
eğilmiş veya bir fırın önünde erimiş
kurşunu altına çevirmeye çalışan simyacılar, gerçek hedeflerine ve tedavi
edici bilgiye acaba bizden daha yakın
simya ile uğraşanların uyguladığı te-

Simyanın günümüz alternatif tıbbına

Türkiye ilaç pazarına yeni yeni gir-

davi yöntemlerine ve onların edindi-

doğru bir uzantısı homeopati olmuş-

meye hazırlanan homeopatik ürünler

ği tecrübelere ne oldu? Günümüzde

tur. Geçmiş dönemlerde kullanılan

Resmi Gazete’de 31/05/2012 tarihin-

bu bilgilere ulaşmak, onları tarihteki

simya tentürleri homeopatik ilaçlar

de yayımlanan 6308 sayılı yeni ec-

efsanelerden ayırmak tabii ki kolay

gibi bitki, mineral ve metallerden ya-

zacılık yasasının yürürlüğe girmesi ile

değil. Örneğin, meşe palamudundan

ratılmışlardı. Avrupa ülkelerinde çoğu

eczanelerde satılabilir hale gelmiştir.

dikkatle hazırlanmış bir tentür veya

eczanelerde ve süpermarketlerde bu-

Bu ürünlerin etkililiği ve ülkemizdeki

lunabilen homeopatik ilaçların kökeni

geleceği, haklı olarak akademik çev-

de İsviçreli bilim insanı Paracelsus’un

reler tarafından halen tartışılmaktadır.

(1493-1541) simya uygulamalarına

Ancak bu konuda yeterli bilgi ve de-

dayandığı bilinir. “Benzer benzeri te-

neyime sahip olmadan halkımızın ilaç

davi eder” ve “ilaçların küçük dozları

dışı alternatif tedavi seçeneklerine

de gereksiz, faydasız veya yeterince

büyük dozlarına nazaran daha çabuk

olan ilgisini kullanarak, onları maddi

faydalı olmadıkları düşüncesiyle unu-

tedavi edebilir” fikri ise 19. yy da ho-

ve manevi açıdan zarara uğratabile-

tulup, geçmişin gizemli dünyasında

meopatik tedavinin temelini oluştur-

cek kişiler homeopat kimliği altında,

kaybolup gitmiştir.

muştur.

bu işin ticaretini yapmaya soyundular

arındırılmış alkol kullanılarak simya teknikleri ile hazırlanmış bir ilacın
kanser ve bazı otoimmün hastalıklara
karşı mücadelede yararlı olabileceği
simyagerler tarafından önerilmiştir.
Bu gibi bilgilerin çoğu zaman için-

bile. Kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldığında insan sağlığını tehdit edebilecek homeopatik ürünlerin satışının
eczaneler tarafından denetim altında olması bir ihtiyaçtır. Bu nedenle
homeopatik ürünlerin hazırlanması
ve kullanımına yönelik olarak eczane
eczacılarımızın ve başta doktorlar olmak üzere diğer sağlık çalışanlarının
bu konuda yetkili uzmanlar tarafından
düzenlenecek kurslar veya seminerler
ile en kısa zamanda bilgilendirilmesi
gerektiği ortadadır.
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Teknisyen Eğitimi
Serdar KILIÇ
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Eczane Destek
Personeli Eğitimleri
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2005-2007 yılları arasında Avrupa

programını alan eczacı meslektaşla-

2005-2007 yılları arasında TEB Ecza-

Birliği Projesi kapsamında TEB Ecza-

rımız tarafından, yine TEB Eczacılık

cılık Akademisi tarafından gerçekleş-

cılık Akademisi tarafından eczanede

Akademisi'nce hazırlanan ders not-

tirilen eğitimlere katılıp sertifika alan

çalışan destek personellerine yönelik

ları ve görsel malzemeler kullanıla-

kişilerin protokol çerçevesinde ger-

eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu eği-

rak verilmiştir. Teorik ve pratik eğitim

çekleştirilen eğitimlere katılmalarının

tim programlarında birçok eczacılık

sonunda o eğitimde görülen her ders

zorunlu olup olmadığı konusunda ise  

fakültesindeki değerli akademisyen-

için ayrı ayrı değerlendirme yapılmış-

Sağlık Bakanlığı'na 04 Haziran 2008

lerimiz görev almıştır.

tır. Teorik düzeyde alınan derslerin

tarih, 2067 sayılı bir yazı gönderilmiştir.

ders bazlı değerlendirmesi sonuçları
Lise mezunlarına yönelik olarak Anka-

ortalaması 2 ve üzeri olanlar pratik

Sağlık Bakanlığı’nın Birliğimize gön-

ra, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Eski-

düzeye devam etmiştir. Pratik eğitim

dermiş olduğu 30.06.2008 tarih,

şehir ve Erzurum illerinde gerçekleş-

değerlendirmesi de aynı şekilde yapı-

042109 sayılı cevap yazısında mezkur

tirilen   52 eğitim programında 1971

larak başarılı olan kişilere sertifikaları

Protokol'ün imzalandığı 05.12.2007

kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

verilmiştir.

tarihinden önce TEB Eczacılık Akade-

Eczane çalışanlarına yönelik olarak

Bu Protokol'ün süresi başlıklı 17 mad-

gerçekleştirilen bu eğitim programla-

desinde; Protokol'ün imzalandığı ta-

rından sonra, eğitimlere katılamayan

rihten itibaren 2 yıl geçerli olduğu, 2

eczane çalışanlarından gelen yoğun

yıllık sürenin bitiminden 30 gün evvel

talepler üzerine tekrar bir sertifikalı

taraflardan herhangi birinin protoko-

eğitim programı açma ihtiyacı doğ-

lün feshi yönünde bir talebi bulun-

muştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacı

madığı takdirde mezkur Protokol'ün

ile Türk Eczacıları Birliği, T.C. Sağlık

kendiliğinden 1 yıl uzayacağı öngörül-

Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

müştü. Buna istinaden 1 defaya mah-

arasında 05.12.2007 tarihinde ec-

sus olmak üzere 1 yıl süreyle uzatılan

zane çalışanlarının eğitimine dair bir

söz konusu Protokol, 05.12.2010 tari-

protokol imzalanmıştır.

hinde sona ermiştir.

Teorik ve pratik eğitimden oluşan

Protokol çerçevesinde yurt genelin-

çalışanı, eczanede pratik eğitimini ta-

programdaki, eczacılıkla ilgili dersler,

de düzenlenen eğitimler sonrasında

mamlayarak, sertifikaları 05.12.2007

TEB Eczacılık Akademisi tarafından

40.000’in üzerinde eczane çalışanı

tarihli Protokol'e istinaden verilen ser-

Ankara’da düzenlenen oryantasyon

sertifika almaya hak kazanmıştır.

tifikalara denk hale getirmiştir.

misi tarafından düzenlenen eğitimlere
katılıp sertifika alan kişilerin sertifikalarının Eczane Destek Personeli’nin
Eğitimine Dair Protokol’de yer alan
1200 saatlik işletmede mesleki eğitim şartının yerine getirilmesi koşulu
ile eczanelerde çalışabilme yönünden
protokol kapsamında verilecek sertifikalara eşdeğer sayılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda 2005-2007 yılları arasında TEB Eczacılık Akademisi
tarafından düzenlenen eğitimlerde
başarılı olan kişilerden 917 eczane

Teknisyen Eğitimi

Mevcut Protokol'ün 05.12.2010 tari-

12 Temmuz 2012 tarihli 28351 sa-

de; pratik eğitim ise adayın çalıştığı

hinde sona ermesinden sonra eczacı

yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

eczanede gerçekleştirilecektir. Eğitim

odaları le yapılan görüşmeler sonu-

yürürlüğe giren 6354 sayılı “Sağlık

tamamlandıktan sonra müştereken

cunda, sözkonusu eğitimlere gerek

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teş-

belirlenen merkezlerde sınav yapıla-

sigortalılık süresinin yeterli olmaması,

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun

cak olup 100 üzerinden 60 puan alan

gerekse askerlik, işten ayrılma vb. se-

Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun

eczane çalışanları sertifika almaya

beplerden ötürü katılamayıp sertifika

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

hak kazanacaktır. Yasal mazeretleri

alamayan eczane çalışanları olduğu

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un

nedeniyle sınava katılamayan ya da

ilgili maddesi ve Sağlık Bakanlığı’nın

sınavda başarılı olamayanlara bir sı-

duyurularına   istinaden 12.07.2011

nav hakkı daha verilecektir.

rından bu konuda görüş alınmış olup,
ilgili yasa gereği yapılması planlanan
eğitimlerin “Uzaktan Eğitim” şeklinde
yapılmasının uygun olacağı fikri benimsenmiştir.

– 12.07.2012 tarihleri arasında kesin-

Teorik

tisiz olarak eczanede sigortalı olarak

lanması

çalıştığını belgeleyen eczane çalışan-

lığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan

yetkilileri ile “Eczanelerde Çalışan

Eğitim Merkezi’nin internet sayfası

Destek Personeli’nin Eğitimine Yönelik Protokol”ün hazırlanması ve uy-

TEB

hazır-

Eczacılık

Hacettepe,

Anka-

ra ve Gazi Üniversitesi Eczacılık

yaptırmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından başvuruları kabul edilen adaylar

programının

amacıyla

Akademisi’nce;

ları İl Sağlık Müdürlükleri’ne kayıtlarını

Birliğimiz tarafından Sağlık Bakan-

eğitim

Fakülteleri’nin de desteği ile bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon
tarafından eğitimde anlatılacak konu
başlıkları ve ders saatleri belirlenmiş

üzerinden başvuruda bulunarak kayıt

olup, eğitim sunumları hazırlanarak

işlemlerini tamamlayacaklardır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan

gulama esasları hakkında çalışmalar

Protokol'e göre; eğitim programı teo-

Eğitim Merkezi’ne gönderilmiştir. Eğiti-

yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ve ha-

rik ve uygulamalı olarak gerçekleşti-

me katılacak eczane çalışanları Ondo-

zırlıklar sonrasında 20.09.2013 ta-

rilecektir. Teorik eğitim programı 265

kuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim

rihinde ”Eczanelerde Çalışan Destek

saat olarak düzenlenmiştir. Teorik eği-

Merkezi’nin kendilerine sağlayacağı

Personeli’nin Eğitimine Yönelik Proto-

timin başlamasıyla birlikte eczanede

portal üzerinden kullanıcı adı ve şifre

kol” T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacı-

yapılacak olan uygulamalı eğitim de

ile giriş sağlayacak olup, eğitim video-

ları Birliği ve Ondokuz Mayıs Üniversi-

başlayacaktır. Teorik eğitim, üniversi-

larına ve Power Point sunumlarına bu

tesi arasında imzalanmıştır.

te tarafından uzaktan eğitim şeklin-

alandan ulaşabileceklerdir.

Eczane Destek Personeli Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Konu Başlıkları ve Ders Saatleri
Eğitim Adı

Ders Saati

Eğitim Adı

Ders Saati

1. Analitik Hesaplamalar

10 saat

8. Tıbbi Terminoloji ve Hastalık Bilgisi 1-2

20 saat

2. Temel ve Mesleki Bilgisayar Uygulamaları

25 saat

9. İlaç Şekilleri

35 saat

3. İşletme – Muhasebe

20 saat

10. Tıbbi Malzemeler

5 saat

4. Yasalar, Yönetmelik ve Etik

10 saat

11. Kozmetik

15 saat

5. İlkyardım

15 saat

12. Doğal Ürünler

15 saat

6. Halk Sağlığı

20 saat

13. Temel İlaç Bilgisi 1-2

45 saat

7. Psikoloji ve İnsan İlişkileri

15 saat

14. İlaç Zehirlenmeleri

15 saat
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tespit edilmiştir. Ayrıca eczacı odala-
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Eczacı Bilgi Sistemi
Burçin AKYÜZ

Eczacı

Bilgi Sistemi
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TANIM, MEVZUAT VE SİSTEM
GEREKSİNİMLERİ
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Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi, eczacılara ait verilerin standart bir
biçimde tutulmasını; gerektiği zaman
ilgili kurum ve kuruluşlarla sağlıklı bir
şekilde bilgi paylaşılmasını sağlamak
üzere geliştirilmiş olan web tabanlı bir
yazılım uygulamasıdır.” Türk Eczacıları
Birliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamanın tüm Türkiye’de yürütülmesi
hedeflenmiştir.
Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre;
MADDE 1 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından,
ülke genelinde eczacıların mesleki
bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı
odalarının kullanmak zorunda olduğu
sistemi ifade eder.
MADDE 2 – “Giriş parasını ödemeyenlerin ve Eczacı Bilgi Sistemi'ne
girişi yapılmayanların kayıt işlemi yapılmaz.”
MADDE 4 − “Odalar, üye kayıtlarını
takip etmekle, mevcut ve yeni üyeleri ile ilgili tüm bilgileri Eczacı Bilgi
Sistemi'ne kaydetmekle ve bu bilgilere ilişkin değişiklikleri, değişikliğin
meydana geldiği günden itibaren en

geç yirmi işgünü içinde Eczacı Bilgi
Sistemi'nde güncellemekle yükümlüdür” denmektedir.
Diğer taraftan, 31.05.2012 tarih ve
28309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (6308 Sayılı) Eczacılar
ve Eczaneler Hakkında Kanun ile
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2 numaralı
maddesinde yer alan “Eczane açmak,
devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin
Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname
düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye İlaç ve
Tıbbî Cihaz Kurumu’na ve Türk Eczacıları Birliği’ne bildirilir. Eczaneler için
belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı
alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez” ifadesi de EBS’nin yasal
dayanağını oluşturmaktadır.
Eczacı Bilgi Sistemi ile amaçlanan;
6308 Sayılı Kanun’la değişen açılış,
devir, nakil ve kapanış kriterlerinin ölçülmesi,
Eksik verilerin tamamlanması,
Bilginin standartlaşmasına olan ihtiyaç,
Gözle kontrollerin azaltılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır.

Eczacı Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar ise şöyledir;
• Haziran-Ağustos 2012 tarihleri arasında EBS Ekibi oluşturulmuş ve süreç projelendirilmiştir.
• Proje çerçevesinde İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Konya, Samsun, Bursa,
Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Manisa, Ordu, Edirne, Batman
illerinde mevcut kullanılan sistemler incelenmiş ve Üye Bilgi Sistemi
ile karşılaştırması yapılmıştır.
• Web’de bir alan açılarak EBS’nin
içereceği bilgiler tanımlanmış ve
eksiklikler sorulmuştur.
• EBS, Faz 1’i içeren pilot uygulamaya hazır hale geldiğinde Antalya,
Konya, Samsun ve Erzurum eczacı
odalarının kullanımına açılmıştır.
• 11.03.2013 tarihinde Ankara’da Eczacı Odalarının Genel Sekreterleri ile
yapılan toplantıda, Eczacı Bilgi Sistemi sunum yapılarak tanıtılmış ve
oda genel sekreterlerinin görüşleri
alınmıştır. Bu görüşler ve öneriler çerçevesinde sistem tekrar gözden geçirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.
• 18.03.2013 tarihinde Ankara’da
bir eğitim toplantısı yapılarak eczacı odaları çalışanları EBS’nin kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş ve
18.03.2013 tarihinde EBS’nin tüm
Türkiye’de uygulamasına geçilmiştir.
• Tüm odalardaki ilgili personel ve Oda
Yönetim Kurulu Yöneticileri’ne sistem
kullanıcı adı ve şifreleri dağıtılmıştır.

Eczacı Bilgi Sistemi

ÜYE İŞLEMLERİ
Yeni Üye Kaydı: Eczacı Odası’na kayıtlı her eczacının Eczacı Bilgi Sistemi’ne
de kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt
esnasında eczacının nüfus ve ikametgah bilgileri T.C. İçişleri Bakanlığı Kimlik
Paylaşım Sistemi’nden sorgulanarak
öğrenim, iletişim, branş bilgileri ile birlikte sisteme kaydedilmekte; eczacıların eczacı odasına kayıt olabilmesi için
gerekli belgeler de sistem üzerinden
yüklenebilmektedir. Böylece gerçek
evrak aramak yerine, çevrimiçi arşiv
sistemi ile bir eczacının evrakları çok
kısa sürede bulunabilmekte ve sistem
üzerinden görüntülenebilmektedir. Eczacı Bilgi Sistemi’nde bir üyenin aktif
olması için, üç onaya gerek vardır. Bu
onaylar birbirinden bağımsızdır ve herhangi bir onayın eksik olması halinde,
eczacı sistemde pasif durumda bulunmaktadır. Pasif olan eczacı için Eczacı
Bilgi Sistemi’nde eczane açılışı, sözleşme ve defter satışı dahil hiçbir işlem
yapılamamaktadır.
Oda Onayı: Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde Bölge Eczacı Odası Yönetim
Kurulu’nun verdiği karara göre, eczacıya Odadaki yetkili kişi tarafından onay
verilmekte veya onayı askıya alınmaktadır.

Muhasebe Onayı: Türk Eczacıları Birliği muhasebe birimindeki yetkili kişi
tarafından, eczacının geçmiş yıllara ait
borçları araştırılarak muhasebe onayı
verilmekte veya onayı askıya alınmaktadır.
Yardımlaşma Sandığı Onayı: Türk
Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı
birimindeki yetkili kişi tarafından, eczacının geçmiş yıllara ait borçları araştırılarak Yardımlaşma Sandığı onayı verilmekte veya onayı askıya alınmaktadır.
Eczacı Bilgi Sistemi ile odalar arası
nakil işlemleri de kolaylaştırılmıştır. Bir
eczacı, başka bir Eczacı Odası'na kayıt
olmak istediğinde, sistemdeki evrakları
yeni kayıt olacağı eczacı odasına aktarılmaktadır. Mevcut eczacı odası söz
konusu eczacının üyelik bağını kesmeden, yeni eczacı odası nakil kabul işlemini gerçekleştirememektedir. Böylece
mükerrer kayıtların önüne geçilmesi
sağlanmıştır.
Eczane açılışı sırasında eczacının İl
Sağlık Müdürlüğü ve diğer kamu kuruluşlarına teslim etmesi gereken
belgeler istenmektedir ve sisteme
yüklenmektedir. Böylece gerçek evrak
aramak yerine, çevrimiçi arşiv sistemi
ile bir eczacının evrakları çok kısa sürede bulunabilmekte ve sistem üzerinden görüntülenebilmektedir.
Kamu ve Özel Sektör Eczacıları için işe
giriş bildirimleri de sisteme tanımlanabilmekte ve takip edilebilmektedir.
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ECZACI BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE YER ALAN KULLANIM
ALANLARI:
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Eczacı Bilgi Sistemi

T.C.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

115.2 TL.
(Nakit)

İş bu makbuzun bastırılması ve odalara
dağıtımı 8/3/1995 gün ve 22221 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 6643 sayılı
Kanun değişik 55. maddesi gereğince
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Merkez
Heyetine verilmiş olup kopya edilemez
çoğaltılamaz.
©Her Hakkı T.E.B'e aittir.

NO: 021000000319
TARİH:09.10.2013

ECZ. YUSUF ÇIKILI
TC Kimlik No:17096451272
Tahakkuk Yıl

den/dan

Bedel

Oda Aidatı

2013 38.40 TL.

Afet Fonu

2013 76.80 TL.
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NO:

Adet Ürün / Hizmet

073000001091

Muhasip

115.2 TL.

TARİH:08.10.2013
den/dan

Birim Fiyatı

(Kredi Kartı)

Sayman

NO: 032000000558
TARİH:04.10.2013

den/dan
Yıl

Bedel

Yardımlaşma Sandığı Aidatı 2013 115.20 TL.
Yukarıda yazılı olan yüzonbeşlirayirmikuruş ECZACI ODASI Veznesince alınmıştır.
Verildiği Oda:İzmir Eczacı Odası

•ASLI ECZACIYA VERİLECEK
●
●
●

1. ASLI ECZACIYA VERİLECEK
2. SURETİ T.E.B'e GÖNDERİLECEK
3. ve 4. SURET ECZACI ODASINDA KALACAK

İş bu makbuzun bastırılması ve odalara
dağıtımı 8/3/1995 gün ve 22221 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 6643 sayılı
Kanun değişik 55. maddesi gereğince
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Merkez
Heyetine verilmiş olup kopya edilemez
çoğaltılamaz.
©Her Hakkı T.E.B'e aittir.

ECZ. MEHMET LİMONCU
TC Kimlik No:36334709050
Tahakkuk

2013 İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ 100.00 TL.

Yukarıda yazılı olan yüzlira ECZACI ODASI Veznesince alınmıştır.

Veznedar
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100.00 TL.

(Nakit)
Ecz. GÜRKAN YILDIRIM / GÜRKAN Eczanesi
TC Kimlik No:37268078618
1

Yukarıda yazılı olan yüzonbeşlirayirmikuruş ECZACI ODASI Veznesince alınmıştır.
Verildiği Oda:Ankara Eczacı Odası

●
●
●

Bursa Eczacı Odası

T.C.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
YARDIMLAŞMA SANDIĞI

Veznedar

Muhasip

1. ASLI ECZACIYA VERİLECEK
2. SURETİ T.E.B'e GÖNDERİLECEK
3. ve 4. SURET ECZACI ODASINDA KALACAK

TEB Merkez Heyeti Dekontu

TEB Oda Dekontu

TEB Yardımlaşma Sandığı Dekontu

MALİ İŞLEMLER
Eczacı Bilgi Sistemi üye ile Eczacı
Odası arasında, üye ile Türk Eczacıları
Birliği arasında ve Oda ile Türk Eczacıları Birliği arasındaki mali işlemleri
düzenlemektedir.

Eczacı Bilgi Sistemi’nde sözleşme satışı ve SGK ile daha sağlıklı müzakere
yapabilmek için 10.04.2013 tarihli
38.A.00.004911 sayılı Bölge Eczacı
Odası yazısı ile eczacılardan 2012
yılı Eczane Bilgi Formu’nu (EK-5) doldurmaları ve sistemden alınan çıktıyı
Kurum Taşra Teşkilatı’na ibraz etmeleri gerektiği duyurulmuştur. Eczacılar e-imzaları var ise FarmaInbox’tan
direkt giriş yaparak, yok ise Sıralı Dağıtım Sistemi kullanıcı adı ve şifreleri
ile Eczacı Bilgi Sistemi’ne girerek sistemdeki EK-5 formunu doldurmuş ve
formu bastırabilmiştir.

ENTEGRASYON ve DESTEK
ebs@teb.org.tr adresi açılmış ve eczacı odalarından gelen görüş ve talepler
değerlendirilmiş ve değerlendirilmektedir. Bildirilen sorunlar ve taleplere
en kısa zamanda müdahale edilerek
Eczacı Odaları bilgilendirilmektedir.
Mevcut üyeler Türk Eczacıları Birliği’nin
veri tabanından Eczacı Bilgi Sistemi’ne
aktarılmıştır. Kimlik Paylaşım Sistemi
ve diğer sistemlerden de üyelerin bilgileri de sisteme aktarılmıştır. Böylece Eczacı Odası personellerine en az
iş yükü getirecek şekilde sistemin ilk
kurulumu tamamlanmıştır.

Sözleşme menüsü eczacıların girdikleri satış hasılatlarına göre iskonto
baremlerine ayrılmıştır ve sözleşmeler
menüde filtrelenmiştir. Böylece eczacıya yanlış iskontolu sözleşme verilmesinin önüne geçilmiştir.

Eczacı Odası personellerine kolaylık
sağlamak amacıyla Excel dosyasından üye bilgileri ve dekont bilgilerini
sisteme otomatik yükleyen bir yazılım
hazırlanmıştır. Mevcut üyelerin bilgileri bu yazılım sayesinde kısa sürede
sisteme yüklenmiştir.

Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla Eczacı
Odası'na Türk Eczacıları Birliği tarafından defter, sözleşme ve diğer ürünler
gönderilebilmekte, Eczacı Odası da
üyeye Eczacı Bilgi Sistemi üzerindeki
“Satış” menüsünden defter, sözleşme
ve diğer ürünlerden satabilmektedir.
Söz konusu işlemde eczacı odasına
ait dekont sistem tarafından otomatik
bastırılmaktadır.
Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden Oda
aidatı, Oda giriş aidatı, afet fonu, yardımlaşma sandığı aidatı, yardımlaşma
sandığı giriş aidatı ve Oda hizmetlerinden yararlanma payı tahsilatı yapılabilmektedir. Tahsilat sonucunda Eczacı
Odası ve Türk Eczacıları Birliği’nin aktarılacak miktarlar sistem tarafından
hesaplanarak eczacı odası dekontu,
Yardımlaşma Sandığı dekontu ve Türk
Eczacıları Birliği Merkez Heyeti dekontları ayrı ayrı bastırılabilmektedir.
Tüm dekontlar sistemde saklanır ve
tekrar görüntülenebilir, raporlanabilir,
iptal edilebilir özelliktedir.

Diğer kamu kuruluşlarının sistemleri
ve muhasebe programları ile entegrasyon çalışmaları ve görüşmeleri devam etmektedir.

RAPORLAMA
Eczacı Bilgi Sistemi’nin arayüzü kullanım kolaylığı esasına dayanarak tasarlanmıştır. Çeşitli arama kriterlerine
göre bir eczacı ve/veya eczaneyi bulmak oldukça kolay ve hızlıdır. Menüler
arasında geçişler sağlanmaktadır.

YAZILIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eczacı odası yetkilileri, eczacıları ve
eczaneleri farklı kriterlere göre süzebilmekte ve gruplayabilmektedir. Böylece istatistik çalışmaları için olanak
sağlanmaktadır. Eczacıların iletişim
bilgileri süzülerek
bir
organizasyon
ve duyuru için
hızlı iletişim
olanağı sağlanmaktadır.

Sistem için tamamen Türk Eczacıları Birliği’nin kaynakları kullanılmıştır.
Sistem Türk Eczacıları Birliği personeli
tarafından geliştirilmiştir. Maliyet ve
güvenilirlik açısından uygun olan açık
kaynak kodlu veri tabanı sistemleri ve
programlama dilleri kullanılmıştır. Sisteme mobil cihazlar dahil olmak üzere
internete bağlanabilen her cihazdan ve
kişisel bilgisayarlardan erişilebilmektedir. Sistemin hızlı çalışması için tüm optimizasyon çalışmaları tamamlanmış,
güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli
görülen yerlerde düzenlemeler yapılmaya devam etmektedir.

Yeni Bir Eczacılık Modeli
Ecz. Vildan ÖZCAN

Avrupa’da Sağlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Araştırma Raporu’nda
temel olarak 6 değişkenin sağlık
hizmetlerine olan talebi sürekli bir
biçimde artırdığından bahsedilmektedir. Söz konusu değişkenler; zenginlik artışı, yeniliklerin artması, tüketim
kültürünün artması, uzmanlaşma,
demografik değişimler ve yaşam tarzı
değişiklikleri olarak tanımlanmıştır.
Günümüzde bir taraftan sağlık ve ilaç
harcamalarının toplam bütçe içerisinde tuttuğu yekûn giderek artarken diğer yandan etkinlik, verimlilik ve yönetişim gibi kavramlar sağlık alanındaki
yasal ve kurumsal düzenlemelere yön
vermektedir. Eskiden olduğu gibi deneme yanılma metotlarına dayanan
verimsiz müdahaleler yerine artık
üretkenliği baz alan çözümlemelere odaklanılmakta ve bu doğrultuda
reform politikaları yaşama geçirilmektedir. Araştırma Raporu’nda bu
tip reformlarda kullanılan düzenleyici
önlemler/yöntemler arasında:
- Fona daha fazla para akışını sağlamak gibi fonun tabanını genişletmek,
- Sağlık otoritelerinin belirli hizmetlerin ödemelerinde kısıtlama veya
kaldırmaya gittiği kotalama hizmetleri,
- Zorunlu iskonto, fiyat düşürme gibi
fiyat kesintileri veya fiyat tavanı
oluşturma gibi uygulamalar ile sanayinin elde etmiş olduğu kârların
bir bölümünün devletin müdahalesi
- Her alanda üretkenliğin arttırılması.

YENİDEN YAPILANMA
SÜRECİNDE ECZACILIK
UYGULAMALARI
Eczacılık mesleğinin geleceği üzerine
sadece Türkiye’de değil, dünyada da
bugün çok çetin bir mücadele yürütülmektedir. Ekonomik liberalizasyon
ve bunun üzerine eklenen krizin, tüm
kilit sektörler gibi sağlık-eczacılık sektöründe de yarattığı “yeniden yapılanma” gündemi, eczacılık mesleğinin
sağlık sistemi içerisinde nasıl konumlandırılacağı, mesleğin konumlandırıldığı noktada biz eczacıların payına
neyin ne kadar düşeceği konusunda
pek çok tartışmanın yürütülmesine
neden olmaktadır. Tüm bu yeniden
yapılandırmaların ana hedefi artan
sağlık harcamalarının azaltılması olarak tanımlanmakta ve sağlık politikaları bu çerçevede yapılandırılmaktadır.
Sorunun çözümünü hedef alan uygulamalar sektör içinde yer alan
faktörleri farklı boyutlarda ve farklı biçimlerde etkilemektedir. Dünya
uygulamalarına baktığımızda genel eğilim olarak ilaç sanayi azalan
kârlılıklarının telafisinde yeni dağıtım
modellerinin oluşturulmasını bir yöntem olarak benimsemekte, ilaç sanayinin bu eğilimi ise dağıtım kanallarını
eğitim, IT teknolojileri gibi farklı yönelimler içerisine sokmaktadır.
Eczacılık mesleğindeki eğilimi, bu diğer
alanlardaki mevcut durum ve eğilimler ele alınmaksızın değerlendirmek
mümkün değil. Geçmişte eczacının
rolü hastaları iyileştirmek için ilaç ma-

mullerini tedarik etmek, depolamak,
hazırlamak ve sunmak şeklinde yani
üretici konumunda yapılandırılmışken
1950’lerden itibaren ilaç sanayi bu ilk
üç sorumluluğu büyük ölçüde devralmış, eczacılara sadece ilaçların hastalara ulaştırılması, hastanın ihtiyaçları
doğrultusunda tavsiyelerde bulunma
ve ilaç tedarikinin getirdiği bürokratik
süreçlerle savaşma sorumluluğu yüklenmiştir. Eczacı her geçen gün daha
çok reçetenin arkasında kalmaya
başlayarak, eczacılık mesleği giderek
artan oranlardan üretimden hizmet
sektörüne kaymıştır. Bu hizmet sektörüne kayış bugün hala bütün dünyada
devam etmektedir. Eczacılık mesleği
bu yeni değişime ve toplumun bununla ilgili olarak ortaya çıkan yeni gereksinimlerine yanıt vermek üzere sürekli
bir gelişim içerisindedir.Birçok ülkede
eczacıların potansiyellerinin tümünü
kullanmadıklarına dair bir fikir birliği bulunmaktadır. Ülke uygulamaları
değerlendirildiğinde hükümet politikaları, değişen mesleki istekler, halkın
beklentileri eczane eczacılarının rolünün giderek ilaç sunumunun ötesine
geçilerek klinik bir role doğru kaydığını
göstermektedir.
Günümüzde her ne kadar etkili ilaç
tedavileri ve işlevsel ilaç-dışı tedavi
yöntemleri hastalar tarafından erişilebilir bir nitelik taşısa da büyük oranda
hastanın tedavi rejimine uymaması
nedeni ile çoğunlukla tedavi süreci
etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle süreç daha çok ciddi komplikasyonların
oluşması ile birlikte ilk basamakta önlenmesinin ötesinde bir noktada teş-
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İşbirliğine Dayalı Eczacılık
Uygulamaları ve
Bir Hizmet Modeli
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his edilmekte, başlangıç aşamasında
hastalığa müdahale edilme oranı
oldukça kısıtlı kalmaktadır. Söz konusu durum hastanın sağlıklı yaşam
koşullarında geri dönülmez sorunlar
bırakabildiği gibi ilermiş bir aşamada
yapılan bu teşhisin tedavi maliyetleri de sağlık ekonomisine ağır bir yük
olarak geri dönmektedir. Eczacılar
hastaya ilaç vermenin yanı sıra hastaların ilacı en iyi biçimde kullanmalarına yardımcı olacak pek çok hizmeti
sunma kabiliyetine sahiptir. Bugün
tüm dünyada ilaçların uygun olmayan
biçimde kullanılmasının yarattığı sorunlar ve bunlarla ilişkili sağlık maliyetleri konusunda artan bir farkındalık
söz konusudur. Bu durum, beraberinde
güvenliği arttıracak ve tedavi sonuçlarını iyileştirecek eczacılık mesleğinin
verdiği hizmetlere yönelik bir ihtiyaç
yaratmaktadır. Mesleki hizmetler, bireysel olarak hastalara ya da faydalanıcılara sunulan ve bu hasta veya
faydalanıcının bireysel ihtiyacına dayanan, uzman eczacının akademik
mesleki eğitim ve öğrenimi süresince
aldığı alanına özgü bilgisini kullanarak
ve meslek örgütünün tanımladığı etik
kodlara uyarak gerçekleştirdiği hizmetler anlamına gelmektedir.
“Eczacılık hizmeti” ilaç tedavisinin
yüksek kalitede ve rasyonel bir biçimde gerçekleştirilmesine eczacıların
yapabileceği katkıya gönderme yapmaktadır. Bu katkı, doktorlar ve diğer
sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde
hastalara sunulan bakımda bütünün
bir parçası olarak düşünülmeli ve ilaç
tedavisinin verimliliğini, etkililiğini ve
güvenliğini en üst düzeye çıkarma
amacı taşımalıdır.
Günümüzde giderek daha da karmaşıklaşan sağlık sorunları ve bakım
hizmetleri multidisipliner bir yaklaşımı
ve sağlık profesyonellerinin işbirliğini
gerektirmektedir. Bugün sağlık hizmet
sunumu açısından belirli bir düzeye
gelmiş olan ülkelerde özellikle birinci
basamak sağlık hizmetleri içerisinde
sağlık profesyonellerinin bir ekip şeklinde çalışmalarını destekleyen, bu

ekiplerin güçlendirilmesini ve geliştirilmesini önceliklendiren sağlık politikalarına yer verildiği görülmektedir.
Zira ilaçlara daha fazla erişim hastalık tedavisinde bazı yararlar sağlasa
da bu gelişme aynı zamanda ilaçilaç, ilaç-hastalık etkileşimleri, advers
reaksiyon ve tedaviye uyunçsuzluk
risklerini de artırmaktadır. İlaçların
faydalarını artırmak sisteme katılan
tüm paydaşların ortak çabasını gerektirmektedir. Özellikle tüm dünyada
yaşlanan nüfus ve bu nüfusun artan
sağlık hizmeti ihtiyaçlarından bahsedildiği günümüzde, yetişmiş sağlık
uzmanlarının sağlık sistemi içerisinde
doğru konumlandırılması, bu uzmanlardan optimum faydanın sağlanabileceği bir sistemin kurgulanmasının
gerekliliği açıktır. Sağlık hizmetlerinin
sunumunda işbirliğine dayanan sağlık hizmet sunumu içerisinde en kolay
ulaşılabilen sağlık profesyonellerinden birisi olarak eczacılar koruyucu
sağlık hizmetlerinin sunumu ve sağlıkta akılcı yararlanımın önceliklendirilmesi açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir.  
Dünya Eczacılık Federasyonu işbirliğine dayalı eczane modelini hayata
geçirmek için geliştirilecek stratejilerin
kritik unsurlarını bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakileri içermesi
gerektiğini belirtmiştir;
• Hükümetler ve geri ödeme kurumlarının işbirliğine dayalı eczacılık
uygulamalarının hem hastalar hem

de sağlık sistemleri için yararlarını
anlaması ve desteklemesi
• Hasta kayıtlarına belirli derecelerde
ulaşım
• Diğer sağlık bakım profesyonelleri
ile iletişimin açık olması
• Kanıta dayalı araştırma
• Eczacı yetkinliği
• Kalite güvencesi
• Düzenlemelerle sisteme destek verilmesi
• Sürdürülebilir ekonomik model    

AİLE HEKİMLİĞİ İLE
ENTEGRE ECZACILIK
HİZMETLERİ
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren,
sağlık alanında maliyetleri azaltmak
için önleyici hizmetlere yönelinmesiyle birlikte birinci basamak sağlık
hizmetlerinin önemi artmış, bu da eczacıların sağlık hizmet zinciri içerisindeki rollerinin artmasını beraberinde
getirmiştir. Özellikle ilaç kaynaklı maliyetlerin azaltılmasına yönelik ihtiyaç
aile hekimi ve eczacı işbirliğine dayalı
projelerin geliştirilmesinde, kapsamlı
programların uygulanmasında etkin
olmuştur. Bu anlamda, eczacı ve aile
hekimi işbirliğini içeren birinci basamak sağlık hizmeti uygulamaları Kanada, ABD, Birleşik Krallık, Almanya
ve Hollanda gibi ülkelerde yaygınlık
kazanmıştır.
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BİRLEŞİK KRALLIK:
Ülkede eczacılar, oldukça detaylı ve
ücretlendirmeye tabi eczacılık hizmetleri sunmaktadırlar. 2000’li yıllardan
itibaren eczacıların sağlık sistemi içerisindeki rolü arttırılmış ve bu da birinci basamak sağlık hizmeti alanındaki
sağlık profesyonelleriyle daha sıkı
işbirliği yapılması gereğini doğurmuştur.  Özellikle de 2005’te yürürlüğe giren yeni sözleşmeyle eczacılara daha
klinik hizmet odaklı roller verilmiş ve
eczacı-aile hekimi işbirliği bir tür mecburiyet haline gelmiştir.    Eczacıların
yürüttüğü bu yeni hizmetler arasında
özellikle yeni ilaç hizmeti ve ilaç kullanım kontrolü hizmeti aile hekimi ile
sürekli ve verimli bir iletişimi zorunlu
kılan hizmetler arasındadır.
Yeni ilaç hizmeti; astım, KOAH, tip 2
diyabet, antikoagülan veya hipertansiyonhastalarına yeni bir ilaç yazılması durumunda doktorun yönlendirmesi
veya eczacının bilgilendirilmesi ile
hastanın dâhil edildiği bir hizmettir.
Hastaya gerekli olduğu takdirde bilgi-

lerinin aile hekimiyle paylaşılabilmesi
için bir form doldurtulur. İlacın hastaya
verildiği bu ilk görüşmenin ardından
7 gün ya da 14 gün içerisinde eczacı hastayla telefonla ya da yüz yüze
görüşerek hastanın tedaviye uyumunu, ortaya çıkan sorunları ve hastanın
ihtiyaçlarını belirler ve gerekli bilgileri
verir. Bu görüşmenin takip eden 1421 gün içerisinde eczacı hastayla
tekrar görüşür, doktorun reçete ettiği
ilacı tekrar gözden geçirmesini gerektirecek bir sorun tespit etmesi halinde,  
sorunla ilgili detaylı bilgileri içerenYeni İlaç Hizmeti Geri Bildirim Formu’nu
doldurarak aile hekimine ulaştırır.
İlaç kullanım kontrolü hizmeti ise, diüretikler, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, antiplateletler ve antikoagülanlar gibi riskli ilaçları belirli
bir süredir kullanan, hastaneden yeni
çıkmış ve ilaç tedavisi rejimi değiştirilmiş ve solunum sistemi hastalığı
olan hastaları hedef alır.   Ancak eczacı gerekli gördüğü durumlarda bu
kategoriler dışındaki hastalara da ilaç
kullanım kontrolü hizmeti verebilir. Bu
hizmet kapsamında eczacı hastaya
tavsiyelerde bulunur ve yaptığı görüşmelerin kaydını tutar, bu kayıtların bir
kopyasını aile hekimine gönderir. İlaç
tedavisine ilişkin aile hekimine herhangi bir önerisi varsa kayıtlarla birlikte iletir.  Bunun yanı sıra, söz konusu
sözleşmeye göre, gerekli ek eğitimi
alan eczacılar destekleyici reçeteleme
hizmeti de verebilmektedir.
Birleşik Krallık’ta eczacıların birinci
basamak sağlık hizmetindeki rolünün
artması ve bu rolün oldukça çeşitlenmesi ulusal düzeydeki yetkili kurumları, aile hekimi ve eczacı örgütlerini
harekete geçirmiş; Britanya Tabipler
Birliği (BMA) Aile Hekimliği Komitesi,
Ulusal Eczacılık Birliği (NPA), Eczacılık
Hizmetleri Müzakere Komitesi (PSNC),
NHS gibi kuruluşlar aile hekimleri ve
eczacılar arasındaki iletişimi arttırmak
için ortak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar arasında, eczacıların
yeni görevlerine ilişkin aile hekimlerine yönelik hazırlanan kılavuzlar, ecza-

cılara yönelik aile hekimlerinin görevlerini ve yetkilerini açıklayankitaplar
ve iletişimin nasıl arttırılacağına ilişkin
katılımcılığı da teşvik eden yayınlar
yer almaktadır.
ALMANYA:
Almanya’da ilk kez 2003 yılında serbest eczane sahipleri temsilcileriyle
Almanya’nın en büyük sağlık sigortası
fonu (BARMER) arasında “aile eczanesi sözleşmesi” adı verilen bir sözleşme
imzalanmış, bu sözleşmeyle farmasötik bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesi için de başarılı bir müzakere
süreci yürütülmüştür.2004 yılında
sözleşmenin imzalanmasından bir yıl
sonra, Almanya Aile Hekimleri Birliği,
Serbest Eczane Sahipleri (DAV) ve
BARMER arasında üç taraflı bir anlaşma imzalanarak hastaların sisteme
kayıtlı eczaneler arasından bir yıl süre
ile hizmet alacağı bir eczane ve aile
hekimi seçmesi sağlanmıştır.
Serbest eczanelerin tarafı olduğu, aile
eczanesi sözleşmeleri farklı düzeylerde farklı kurumlarla yapılabilmektedir;
eyalet düzeyinde bölgesel sağlık sigortası kuruluşlarıyla, ülke düzeyinde
BARMER’le sözleşme yapılmaktadır.
Entegre bakım hizmeti sözleşmesi ise
daha önce belirtildiği gibi serbest eczane, aile hekimi ve BARMER’in taraf
olduğu sözleşmelerdir.
Aile eczanesi sözleşmesi koşullarına
göre eczanelere, ilaç tedavisi yönetimi, ilaç profillerini birleştirilmesi,  kısa
ilaç kullanım kontrolü, konsültasyon,
astım, KOAH hastalarının ilaç tedavilerinin raporlamasını ve genel olarak
ilaç tedavisi kaynaklı sorunların aile
hekimine bildirilmesi karşılığında ücret
ödenmektedir. Eczacılar bu hizmetlerde özel olarak geliştirilmiş farmasötik
bakım yazılımları kullanırlar ve hastalar genellikle en az bir yıllık sözleşme
imzalarlar. Sözleşme kapsamındaki
hizmetler kapsamı;
- İlaç nedenli sorunlara ilişkin bireysel
danışmanlık hizmeti (örneğin, inhaler tekniği)
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HOLLANDA:
Eczacı - aile hekimi işbirliğinin
1980’lerde başladığı Hollanda da aile
sağlığı giderek daha da çok disiplinli bir alan haline gelmekte ve hizmet
işbirliği içerisinde çalışan ekiplerce
verilmektedir. Ekipte, aile hekiminin
yanı sıra aynı bölgede görev yapan
hemşireler, ebeler, fizyoterapistler,
psikologlar, sosyal hizmet uzmanları,
diyetisyenler, ayak hastalıkları uzmanı, konuşma terapisti ve serbest
eczacılar görev almaktadır. Ekipteki
serbest eczacı, hizmet bölgesinde bulunan aile sağlığı uygulamasına katılır
ve akılcı reçeteleme ve ilaç kullanımını sağlamak adına  ‘farmakoterapi
danışmanlığı” temelinde aile hekimiyle ortak çalışır.  Ayrıca hastalar tek bir
eczaneye kayıtlıdır ki bu aynı zamanda ilaca erişim de hastaya kolaylık
sağlar.   Bunun yanı sıra bu sistemin
eczacı ve aile hekimi arasındaki iletişimi, hastanın tedavisinde sürekliliğin
sağlanması gibi avantajlarından da
söz edilmektedir.
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- Tedaviye uyum, bir hastalığın tedavisi için aynı sınıftan iki ya da daha
fazla ilacın yazılması, yanlış doz
gibi hataların kontrolü için sürekli
ilaç profilinin çıkarılması
- Kontrendikasyonların, etkileşimlerin
düzenli kontrolü
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- Eczanenin 3’er aylık dönemlerle
hasta ve doktora ilaç tedavisi raporu sunması
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Bu hizmetlerin yanı sıra eczanenin
eve ilaç teslimi yapması da sözleşme
kapsamındaki hizmetler arasındadır. 2008’de geçerli olan sözleşmede
eczacıya, astım ve KOAH hastalarına verilen farmasötik tedavi yönetimi hizmeti karşılığında aylık 5€, ilaç
nedenli bir sorunun tespiti ve bunun
aile hekimine bildirilmesi durumunda,
kayıtlı hastaların %10’unun ¼’üne karşılık 8€ ücret ödenmesi öngörülmekteydi.  2008 yılından sonra sözleşme
kapsamında ücrete tabi hizmetler
arasına hastanın kendi kendine yaptığı kan şekeri ölçümünün ve tip 2 diyabet hastalarının ölçümlerinin kontrolü
de girmiştir. 2007 yılı verilerine göre
18.000’in ( %87) üzerinde serbest eczane, 38.000’in (yaklaşık %75) üzerinde aile hekimi ve 2.3 milyonun üzerinde hasta aile eczanesi sözleşmesi
sistemine dahil olmuştur.  
2012 yılı içinAlmanya’da eczacılar
8, 15€ (+depocu fiyatına eklenen
%3) sabit ücret almaktadır. Bu taban
ücret, ilacın hastaya verilmesi, ilaca
ilişkin danışmanlık, ilaç etkileşimlerinin kontrolü ve hastanın ilaç tedavisi
geçmişinin tutulmasını içermektedir.
Bu ücret, kan basıncı ya da kan şekeri ölçümü, eve hizmet, hastanın ilaç
tedavisi geçmişinin tamamen kontrol
edilmesi, sigarayı bıraktırma desteği
gibi hizmetleri kapsamaz.   Dolayısıyla, son dönemlerdeki yayınlarda
“aile eczacılığı sözleşmesi” tabirine
rastlanmamış olsa da (2004 yılından
bu yana uygulamanın devam ettiğini
varsayarsak) bu tip özel hizmetlerin,
zorunlu sağlık sigortası sistemi dışında, büyük sigorta kuruluşları ile serbest eczaneler ve aile hekimleri ara-

Multididispliner Takımlara Eczacıların Katılımı

sında yapılan sözleşmeler uyarınca
sunulan ve ücretlendirilen (doğrudan
eczacılık veya birinci basamak sağlık
hizmeti sistemine dahil olmayan) hizmetler olduğu söylenebilir.

macy to Advance Primary Care Therapeutics – Birinci Basamak Tedavileri
Geliştirmek İçin Aile Tıbbı ve Eczacılığın Bütünleştirilmesi) projesi geliştirilmiştir.

KANADA – IMPACT PROJESİ:
Kanada’da 2004-2006 yılları arasında, acil servislere yapılan başvuruların %30’unun ilaç nedenli olması
ve reçetelerin çoğunlukla birinci basamak sağlık merkezlerinde yazılmış
olmasından hareketle eczacıların aile
sağlığı merkezlerine entegresi için IMPACT adlı bir proje geliştirilmiştir. Fikrin somutlaşması 1990’larda Stoney
Creek’te bir grup aile hekiminin yaşlı
ve durumları oldukça kompleks olan
hastalara en iyi hizmeti verebilmek
için bir serbest eczacıdan konsültasyon hizmeti istemesiyle başlamıştır.
Bu süreçte gelişen başarılı işbirliği
Yaşlılarda İlaç Tedavisi Değerlendirmesi Araştırma Denemeleri (SMART)
programıyla daha da ilerlemiş sonrasında bu birikimin üzerine IMPACT
(Integrate Family Medicine and Phar-

Bu proje kapsamında bir aile sağlığı
merkezinde göreve başlayan eczacı
için hazırlanan rehberde eczacıdan
beklenenler.
Proje kapsamında aile sağlığı merkezlerinde çalışan eczacının oynadığı
rol serbest  ve hastane eczacılarından
farklıdır. Hasta bilgilerinin neredeyse
tümüne ulaşabilirler, doktor ve hemşirelerle düzenli olarak iletişim içerisindedirler. Eczacıdan beklenenler;
- Hasta ile ilaç kullanımına ilişkin
görüşmeler yaparak ilaçla tedavi
sürecine ilişkin değerlendirme yapması,
- İstenen terapötik sonuçlar açısından hastanın ilerlemesini izlemesi
ve kayda geçmesi,
- İlaç nedenli sorunları belirlemesi,  
bu sorunların önlenmesi için dok-
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torla ve hastayla müzakere etmek
üzere terapötik plan seçenekleri geliştirmesi,

Eczacılık Hizmetlerinin Aile Sağlığı Ekiplerine Entegrasyonu Modeli

Hasta

- İlaç kullanımı sürecini daha etkili
hale getirecek ofis sistemi değişikliklerine ön ayak olması,

- Etkili farmasötik bakım sağlamak
adına ilaç, hastalığın önlenmesi ve
sağlığın desteklenmesine yönelik
bilgi toplaması ve bunu hastalarla
ve diğer sağlık hizmeti çalışanlarıyla paylaşması,
- Piyasadan çekilen veya piyasaya
yeni giren ilaçlarla ilgili ekibe yardımcı olması şeklinde sıralanabilir.
IMPACT projesi diğer yerel insiyatifler
ve politikalardaki değişiklerle birlikte
sağlık hizmetlerinin iletiminde sürdürülebilir değişiklikler yapılmasına yardımcı olmuştur. Projenin uygulandığı
Kanada’nın Ontairo eyaletinde 2008
yılına kadar, doktor, hemşire ve eczacı
içeren 150 Aile Sağlığı Ekibi oluşturulmuştur.  Birçok örneğinde olduğu gibi
Ontairo’daki Aile Sağlığı Ekibi de, hizmet verilen topluluğun büyüklüğü ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilse
de, doktor, hemşire, eczacı, diyetisyen,
sosyal hizmet uzmanı, sağlık eğitimcileri, ruh sağlığı alanında hizmet veren
sağlık çalışanlarını içeren çok disiplinli
ekiplerden oluşur.
Ontairo Eczacılar Birliği (OPA),
ASE’lerde eczacı bulunsa da bu eczacıların ekibe kayıtlı hastaların ilaç
tedavisi yönetimine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını dolayısıyla bu ekiplerin serbest eczanelerle işbirliği yapmaları gerektiğini
belirtmektedir.  Zira serbest eczaneler
daha yaygın bir ağa sahiptir ve daha
uzun saatler halka hizmet vermektedir. Bu anlamda, OPA eyalette oldukça yaygınlaşan Aile Sağlığı Ekiplerine
eczacıların ve serbest eczacıların entegre edilmesine ilişkin bir model  hazırlamıştır:

Eczacılık Hizmetleri
ASE

Kayıtlı Hasta

Serbest
Eczacı

ENTEGRASYON

ASE Eczacı
(ekipte varsa)

Kompleks sağlık
durumları olan
hastalar için Özel Hizmetler

Ontairo Eczacılar Birliği’nin ASE modeline göre işbirliği içerisinde olan
serbest eczacının rolleri şu şekilde tanımlanmıştır;
- Belirli bir protokol çerçevesinde ASE
veya ASE eczacısı tarafından sevk
edilen hastalara Konsültasyon hizmeti verme
- Kronik hastalık yönetimi hizmetleri
sunma
- İlaç tedavisi uygulanmasına ilişkin
ihtiyaç değerlendirmesi yapma ve
öncelikleri belirleme
- Uygun bir sağlık kaydı yöntemiyle
verilen hizmeti belgeleme
- Sınırlı kullanım ya da daha önceki
onay programları gibi hastanın erişimine ilişkin politikalar hakkında
ASE’ye eğitim verme ya da mevcut
bilgilerini güncelleme
- Sigara bıraktırma ve grip aşısı gibi
kamu sağlığı hizmetleri sunma
- İlaç tedavisine uyum programları
kapsamındaki hizmetleri sunmaMetadon tedavisi ve uygun olduğu
durumlarda özel majistral ilaç hazırlama gibi ek hizmetler verme
- ASE üyelerinin ve hizmet verilen
toplumun güvenli ilaç kullanımına
ilişkin farkındalığını arttırma ve onlara bu konuda eğitim verme.

diğer
ri ve
metle inasyonu
iz
H
Bakım rin koord
tle
hizme

ABD:
ABD’de eczacıların birinci basamak
sağlık hizmeti uygulamalarında yer
almalarının yaklaşık olarak 20 yıllık
bir tarihi vardır. Özellikle hastalıkların
önlenmesi, hastanelerin iş yükünün ve
sağlık maliyetlerinin azaltılmasında
birinci basamak sağlık hizmetlerinin
öneminin fark edilmesi, bu alanın ayrı
bir uzmanlık alanı olarak gelişmesine
ve devamında ortaya çıkan aile sağlığı alanı sağlık profesyonelleri arasında işbirliğine dayalı bir sağlık hizmetinin gelişimine yol açmıştır. Bu alanda
kilit önemde olan aile hekimlerinin
sayısının talebi karşılamaması işbirliğine dayalı hizmetin önemini daha da
arttırmıştır.  
Böylelikle klinik eczacılar da genel
olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve - daha kısa bir tarihe sahip
olmakla birlikte- özelde aile sağlığı
ekiplerinde görev almaya başlamışlardır. Bu durum klinik eczacıların aldıkları eğitimin de değişmesine neden
olmuştur. Aile Sağlığı Eczacılık İhtisası
Programı, bu kapsamda aile sağlığı
alanında görev yapmak isteyen eczacıların bitirmek zorunda olduğu bir
programdır. Amerika’da birinci basamak sağlık alanında ihtisas yapmak
isteyen eczacılar, Amerika Sağlık Sistemi Eczacıları Birliği (ASHP) onaylı
(ASHP’nin akredite ettiği) genel an-
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- Hastaları ilaç tedavisine ilişkin eğitmesi,
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lamda, birinci basamak sağlık alanı
ihtisas programlarını [(PGY-1) Lisansüstü Yıl-1   ve (PGY-2) Lisansüstü
Yıl-2)] tamamlamalıdırlar. Bu eğitim,
doğrudan hasta bakımı sırasında eczacının, sağlık hizmeti veren ekiple
işbirliğine dayalı mesleki ilişkiler kurması, hastaya ilişkin bilgi toplaması
ve bilgileri analiz etmesi, gerekli olduğu durumlarda hastayı ilgili kişi veya
kurumlara sevk etmesi, somut bulgu
ve bilgiye dayalı tedavi rejimi ve ilaç
tedavisini izleme planı oluşturması,
uygulanabilir olduğu durumlarda hasta eğitimleri düzenlemesi, hastanın
ilaç tedavisini kontrol etmesi, değerlendirmesi ve gerekli olduğu durumlarda tedaviyi yeniden yapılandırması,
hastanın ayakta bakım ortamına aktarılması gibi becerileri gerçekleştirebilmesini sağlama amacı taşır.   
Doğrudan Aile Sağlığı Merkezlerinde görev alan Aile Sağlığı Eczacılığı
ihtisasına sahip eczacıların yanı sıra
yine birinci basamak sağlık kuruluşları arasında olan Hasta Odaklı Bakım
Merkezleri’nde [görev yapan eczacılar
da vardır. Ayrıca özel aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri ilaç tedavisi
yönetimi için eczacı istihdam edebilmektedir.  Bunların yanı sıra, örneğin,
Pennyslvania’da 2010 yılında eyalet
düzeyinde çıkarılan Eczacılık Uygulamaları Yasası ile birinci basamak sağlık hizmetinde eczacılar ve hekimler
arasındaki işbirliği için yasal bir zemin
de elde etmiştir. Bu yasa, eczacıların
bakım evlerinde sunulan sağlık hizmetlerine katılımı açısından olumlu
bir adım olarak değerlendirilmektedir.
ABD’de klinik eczacılık düzeyinde,
tarif edilmeye çalışıldığı üzere birinci basamak sağlık hizmetinde görev
alan aile hekimleriyle, hemşireler ve
diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliğine dayalı bir model gelişirken, serbest eczacıların da birinci basamak
sağlık hizmetindeki ve genel olarak
sağlık sistemindeki rolü oldukça artmıştır. Özellikle 1990’ların sonu ve
2000’lerin başı itibariyle, çeşitli eyalet
ve kentlerde uygulanmaya başlanan

(Collaborative Drug Theraphy Management -CDTM), birinci basamak
sağlık hizmetinde eczacı- aile hekimleriyle işbirliği uygulamasının iyi
bir örneğidir. Amerika Klinik Eczacılık
Okulu (American College of Clinical
Pharmacy -ACCP),İşbirliğine Dayalı
İlaç Tedavisi Yönetimi’ni,   “Belirli bir
protokol çerçevesince çalışan kalifiye
eczacıların hasta durum değerlendirmesi yapma, ilaç tedavisiyle ilgili
laboratuvar testleri isteme, hastaya
ilaç uygulama, hasta için ilaç seçme,
başlatma, ilaç tedavisini izleme, sürdürme ve ortaya çıkan koşullara göre
uyarlama sorumluluğu üstlendiği,  bir
ya da daha fazla doktor ile eczacılar
arasında yapılan bir işbirliği uygulama
anlaşması” biçiminde tanımlamıştır.
Tanımda sözü geçen protokollerin
standardı, onaylayıcı mercii, hizmetin
nerelerde halka sunulabileceği gibi
hususlar eyaletlere göre değişmekte,
tüm ülke genelinde geçerli standart
bir uygulama bulunmamaktadır.
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25 Eylül Dünya Eczacılık Günü

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP)

Uluslararası Eczacılık Federasyonu
(FIP) bütün dünyadan üye örgütleri
ve eczacıları 25 Eylül Dünya Eczacılık
Günü’ne katılmaya davet ediyor. Bu
yılın Dünya Eczacılık Günü teması, “Ne
kadar karmaşık olursa olsun, eczacılar
ilaç kullanımınızı basitleştiriyor.”
Bu tema, 73. FIP Dünya Kongresi’nin
“Birden Fazla Hastalığı olan Hastalar
İçin Bir Gelecek Vizyonuna Doğru:  Dinamik Bir Süreklilik İçerisinde Entegre
Bakım” şeklindeki temasıyla paraleldir.
Değişim, eczacılığı ve sağlık hizmetini
küresel bir boyuta taşımaktadır. Sağlıkta gelişme yeni çağ ile birlikte daha
fazla umut getirmektedir. İster ilaç ve
tedaviler ister sağlık hizmeti sunucularının verdiği hizmetler şeklinde olsun
hastalara daha fazla çözüm sunuldukça  eczacılar ve eczacılık bilimcileri de
çok daha komplike bakım hizmetleriyle
hastalara yardımcı olabilir.

İnsanın yapısı itibariyle hastaların
bizzat kendileri komplike olduğundan
beşeri hastalıkların anlaşılması ve
tedavisi de karmaşık ve zordur. Çoklu
düşünmeyi gerektiren bu karmaşıklık
(complexity) – biyolojik, tıbbi, davranışsal ve toplumsal yapıları içeren
ancak bunlarla sınırlı olmayan- bir çok
faktörden kaynaklanmaktadır.   Daha
açık ve basit ilaç tedavisi rejimleri izlendikçe hastanın tedaviye sadık kalması olasılığı da artacaktır. Eczacılar
hastaların verilen tedaviden tam anlamıyla faydalanmalarını sağlamada
ve ilaçlarını zamanında ve doğru bir
şekilde almaları için hastalara yardımcı olunmasında kilit bir konumda
bulunmaktadır.   Örnek olarak, kanser
hastalarının ya da organ nakli uygulanmış hastaların zamanlama açısından son derece hassasiyet gerektiren
ilaç tedavisi rejimleri vardır. İlacın geç

alınması ya da ilaç tedavisine uyulmaması hastanın tedavi düzenini ve
genel olarak sağlığını önemli ölçüde
etkileyebilecek durumlardır ve eczacılar bu tip durumların ortaya çıkmasını
engellemeye yardımcı olabilirler.
Eczacılar olarak bizler, hastaların ihtiyaçlarını ele almak ve bu ihtiyaçları
karşılamak adına neler yapıyoruz?
Hastaların   tedavisi için stratejiler
üretmek ve eczacılık eğitimini hastaya sunulan bakım hizmetini en yüksek
seviyeye çıkaracak şekilde dönüştürmek bütün dünyada eczacılığın ve
eczacılık bilimlerinin geleceğe dönük
açılımlarının bir parçası olmalıdır.
Durumları ne kadar komplike olursa
olsun, hastalarınız için ilaç kullanımını
basitleştirmeye dönük düşüncelerinizi,
öngörülerinizi ve çözümlerinizi paylaşmanızı istiyoruz.
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Ecz. Erkal ALPHAN’I
Kaybettik
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Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döker ya, eczacılık mesleğinin çınarlaşmış isimleri de bir bir
yapraklarını döküyor. Neşe Gülersoylar, Işık Boyacıgiller, Olcay Selesler, Levent Kamacıklar… Şimdi
de Türk Eczacıları Birliği yöneticileri arasında çok özel bir yere sahip olan meslektaşımız Ecz. Erkal
Alphan’ı kaybettik.

Acımız büyüktü ve değerli dostumuzu son yolculuğuna, birlikte
başladığımız yerden, Türk Eczacıları Birliği’nden uğurlamak istedik.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
sevenleriyle, meslektaşlarıyla, çok
değer verdiği ailesiyle ve çalışma
arkadaşlarıyla birlikte uğurladık
Erkal Alphan’ı…

Türk Eczacıları Birliği’nin 28., 29.,
30. ve 31. Dönem Merkez Heyetlerinde Saymanlık görevini yapmış
olan değerli meslektaşımız, dostumuz Ecz. Erkal Alphan, 07 Ekim
2013 Pazartesi sabahı geçirdiği
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çünkü hep söylediği gibi, inandığı
gibi, örgüt kültürünü geliştirmek
ancak birlikte hareket etmekle mümkün olabilirdi. Bizler de 8
Ekim 2013 Salı sabahı, Ankara’da
toplandık bu kez; O’nun için.

Bugün, bizler için bir çınar olan,
ilaca ve eczacılık mesleğine ulusal
bir yaklaşımla, farklı bir ivme ve
onur kazandırmak için çabalayan,
çok iyi bir yönetici, çok iyi bir eş,
çok iyi bir baba olan Alphan’ı uğurladığımız gün, bir kez daha birbirimize kenetlendik.
Türk Eczacıları Birliği olarak bir
kez daha, eczacılık mesleğine çok
önemli katkıları olan değerli dostumuz Erkal Alphan’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve ailesine
başsağlığı diliyoruz.
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ECZ. ERKAL ALPHAN
Ecz. Erkal Alphan, 1974 yılında İstanbul Üniversite'si Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.
Sağlık Bakanlığı’nın değişik birimlerinde çalıştı. Ankara Eczacı Odası’nda komisyon üyeliği,
işyeri temsilciliği görevlerinde bulundu. 1991-1993 döneminde Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 1993-1995 döneminde II. Başkan olarak görev yaptı. 1995 Yılında
Türk Eczacıları Birliği Saymanı olarak göreve seçilen Alphan, 2002 yılına kadar Saymanlık
görevini yürüttü. Ecz. Erkal Alphan Ankara’da Refik Saydam Eczanesi’nin sahibi ve sorumlu
müdürüydü.

Kısa Kısa Sağlık
Gaye SARIKAYA

Sağlık
Kısa Kısa
Sağlık Sağlık
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Kısa Kısa

Alzheimer İçin Tek İlaç

Vücutta Acı Hissini Yok Eden İlaç Yolda

Beyin dokusunun ölümüyle gerçekleşen Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi hastalıkları iyileştirecek ilaçta sona
gelindi. ‘Beyin hastalıklarında çığır açan keşife İngiltere’deki
Leicester Üniversitesi bilim insanları imza attı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, beyni süngere çeviren ‘prion hastalıklara’ bağlı beyin hücresi ölümleri keşfedilen kimyasal
kullanılarak engellendi. Deneyler, beyin hücrelerinin kendi
doğal savunma mekanizmaları üzerinde yoğunlaştı. Araştırma, beyni süngere dönüştüren prion hastalıklara sahip
farelerde denendi ve çok başarılı sonuçlar alındı. Araştırmayı
yürüten Prof. Giovanna Mallucci, bileşimin sinir sisteminde
dejenerasyonu tümüyle engellediğini söyledi. Profesör Roger Morris de bu keşif konusunda “Bu bulgular, Alzheimer
hastalığının kontrol altına alınması ve önlenmesinde bir dönüm noktası olacaktır” yorumunu yaptı. (AKŞAM)

Bilim insanları, acı dağılımını bozan bir genetik mutasyon
keşfetti. Almanya’daki Jene Üniversitesi Hastanesi’nden
Dr. Ingo Kurth, acıyı hissetmeyen, konjenital analjezisi bulunan bir genç kızla, bu rahatsızlığı bulundurmayan annebabasının gen dizilimini karşılaştırdı ve SCN11A adı verilen
bir genetik mutasyon tespit etti. SCN11A, acıyı hisseden
sinirler boyunca uzanan kanalların gelişiminden sorumlu.
Bu gendeki mutasyon ise elektriksel sinyallerin iletilmesini engelliyor. SCN11A kanalları bloke edecek bir ilaç için
çalışmalara başlayan deney ekibi, başarılı olmak için hedeflenen kanalın dışındaki diğer sodyum kanallarını bloke
etmemek zorunda. Deneyler fareler üzerinde sürdürülüyor
ve büyük oranda başarı sağlanıyor. Keşif, benzer şekilde
acı sinyallerini bloke eden ağrı kesicilerin geliştirilmesini
sağlayabilir. (STAR)

Alzheimer’e Erken Tanı

Alzheimer’a erken tanı İspanyol bilim insanları, omurilik sıvısında alzheimer’ın erken teşhisine imkan verecek bir madde
keşfetti. Böylece alzheimer riski taşıyanlar hastalık belirtileri
başlamadan 10 yıl önce belirlenebilecek. Yeni test sayesinde tedaviye yönelik umutlar arttı. Bilim insanları şimdi erken
teşhis edilen hastalarda alzheimer’ın gelişimini gözleyerek
hastalığın ilerlemesini engelleyecek ilaçlar üretmeyi hedefliyor. Avrupa’da 65 yaş üzerindeki her 3 kişiden birinde çeşitli
seviyelerde alzheimer’a rastlanıyor. (BUGÜN)

Kısa Kısa Sağlık

Laboratuvarda İnsan Beyni Üretildi

Kanserin Sonu Yakın
Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan New South Wales Üniversitesi’nden bilim insanları kanserli hücrelerin kendilerini öldürmelerini sağlayan bir tedavi yöntemi keşfetti. Devrim niteliğinde kabul edilen tedavinin beş yıl içerisinde kullanılabileceği
belirtildi. Üniversitenin araştırmacılarından Profesör Peter Gunning, sağlık dergisi Cancer Research’e yaptığı açıklamalarda
“Kemoterapi gibi kanser tedavileri genellikle kanserli hücre içindeki genleri yok ediyor. Bizim geliştirdiğimiz terapide, kanserli
hücrenin tümden intihar etmesi sağlanıyor” diyerek ilacın işlevini özetledi. (MİLLİYET)
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Bilim insanları, laboratuar ortamında minyatür insan beyinleri geliştirmeyi başardı.
Avusturya Bilimler Akademisi Moleküler BiyoTeknoloji Bölümü araştırmacıları, embriyonun beyin ve omuriliği geliştiren kısmını üretebilmek için hem embriyolardan alınan kök hücreleri hem de yetişkinlerden alınan deri hücrelerini kullandı. Büyümeleri
için jel damlacıklar içine konulan hücreler, daha sonra besin ve oksijen alabilmeleri
için özel bir biyolojik reaktörün içine yerleştirildi. Bilim insanları, laboratuvar ortamında üretilen beyin dokularının 2 aylık bir süre içinde 4 milimetrelik büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan çalışmanın şizofreni, otizm ve
hatta Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesinde çığır
açacak gelişmelere yol açması bekleniyor. (DÜNYA)
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Cilt Kanserinde Yeni Umut
Bağışıklık sistemini tetikleyen yeni bir ilaç kombinasyonunun, hastalığı ilerlemiş birçok cilt kanseri hastasının hayatını kurtarabileceği açıklandı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Kanser Kongresi’nde konuşan uzmanlar, yeni
immunoterapi ilaçları sayesinde birçok hastanın kronik hastalıkla birlikte de olsa hayatlarına devam edebileceğini söyledi. Kongre’de yeni tedavi yöntemi üzerinde yapılmış en kapsamlı incelemeye ait verileri sunan ABD Dana Farber Kanser
Enstitüsü’nden Stephen Hodi “Birkaç yıl önce cilt kanseri ile tedavi kelimelerini aynı cümlede kullanmayı hayal bile edemezdik
ancak artık o yönde ilerliyoruz” dedi. Yeni ilaçlar sayesinde cilt kanseri vakalarının yüzde 20’sinde hastalıkların tamamen
kontrol altına alındığı belirtildi. Uzmanlara göre, yakında piyasaya sürülmesi planlanan yeni ilaçlarla cilt kanseri 5 ila 10 yıl
içinde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkacak. (HÜRRİYET)

Jetlagı Önleyen İlaç Bulundu
İngiliz bilim insanları, uzun uçak seyahatleri sonrası yaşanan jet
sendromu veya eş zamanlama bozukluğu anlamındaki ‘jetlag’
için çözüm buldu. Yapılan araştırmalarda, vücut saatini yöneten
gen grubu tespit edildi. Geliştirilen hapla, jetlagın neden olduğu
uykusuzluk ve uzun süreli yorgunluk minimuma indirildi. Araştırmaların sürdüğü ilaçla, jetlagın artık tarih olacağı ifade edildi.
(SÖZCÜ)

Sevim ÖZDEMİR

Dünyada Ne Var? Ne Yok?
Dünyada

Ne Var? Ne Yok?
Ne Var? Ne Yok?
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Frost&Sullivan tarafından yapılan bir araştırmaya göre

Birleşik Krallık’ta Aile Hekimliği Kırılma
Noktasında

2012’de 3,51 Milyar Dolar olan İran ilaç pazarının 2014’e

Birleşik Krallık’ta aile hekimleri arasında yapılan bir an-

kadar  %13 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Yeni tahminlere göre bu gelişmenin ardından pazardaki büyüme  %8’de
sabitlenecek. İlaç piyasasındaki bu büyüme İran’ın ilaç
alanında dışa bağımlılığa son vermek istemesinin bir so-

ket araştırmasında aile hekimlerinin   %80’i yüksek kalitede hizmet sunmak için gerekli kaynaklarının olmadığını
ifade ederken,  %47’si de hâlihazırda sunulan hizmetlerde

nucu olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma alanına yapılan

kesintiye gittiklerini belirtti. Bu araştırmanın ardından Aile

800.000 Dolarlık yatırımla bu ilaçların yerli firmalarca üre-

Hekimleri Kraliyet Koleji [Royal College of General Prac-

tilmesinin sağlanacağı belirtiyor.

titioners], aile hekimlerinin karşı karşıya oldukları “ikiye
katlanarak artan iş yükü ve azalan kaynaklar” sorunlarıyla

AB’de İyi Üretim Standartlarının
Karşılanmasını Sağlamak İçin İthal Edilen
Etken Maddelerde Yazılı Onay Şartı Getirildi
2 Temmuz 2013 itibariyle artık, Avrupa Birliği dışında

mücadele edebilmeleri için acil durum fonunun kurulması
çağrısında bulundu.

maddenin üretimindeki iyi üretim uygulaması (GMP) stan-

İspanya Hükümeti Eczanelerin Borç
Sorununu Gidermek İçin Harekete Geçti

dartlarının ve ürünün üretildiği tesisin kontrolünde aranan

İspanya hükümeti, devletin eczanelere yapması gereken

şartların AB’nin standart ve şartlarına denk olduğunu be-

ödemeleri 2013 sonu itibariyle bitirmeyi amaçlayan ve

üretilen ve AB’nin ithal ettiği bütün ekten maddeler için,

lirten, ihraç eden ülkenin yetkili kurumundan bir onay alınması gerekecek.

Yanlış Kanılar Eczacılar İçin Tehlikeli Bir
Alan Oluşturuyor

böylelikle eczanelerin 2011’den bu yana ecza depolarına olan borçlarını ortadan kaldıracak yeni bir ödeme planı
açıkladı.
Plan özellikle de, devletin yapması gereken ödemelerdeki

Avustralya Serbest Eczaneler Birliği bütün eczacıların

gecikmelerden en çok etkilenen, aralarında Katalonya, Va-

BMW’si olduğu algısının mesleğe dönük tehlikeli bir yanlış

lensiya ve Balear Adaları’nın bulunduğu bölgelerdeki kritik

kanı yarattığını belirtti. Avustralya Serbest Eczaneler Birliği
Ulusal Sekretarya Direktörü David Quilty, serbest eczanede çalışanlar fiyat politikalarının meslek üzerindeki etkile-

durumda olan eczaneleri rahatlatmayı amaçlıyor. Ancak
uluslararası piyasa araştırma kuruluşu Bussiness Monitor

rinin farkında olsalar da politikacıların, devlet görevlilerinin

International (BMI), hükümetin bugüne kadarki uygulama-

ve medyada yer alan yorumcuların hala eczacıların lüks

larına ve ekonominin durumuna bakıldığında ileriki dönem-

içinde yaşadıklarına inandıklarını vurguladı.

de ilaç harcamalarının daha da azaltılacağını belirtti.

Dünyada Ne Var? Ne Yok?

Eczanede İstihdam Edilen Hemşireler Bebek
Bakımında Bir Boşluğu Dolduruyor
Avustralya’da yeni yapılan bir araştırma, eczacıların devletin finanse ettiği çocuk ve aile sağlığı hizmetlerindeki açığı
kapatmak için hemşire istihdam ettiklerini ortaya koydu.

Kanada’da Eczacıların Artan Rolü Hastalara
Daha İyi Hizmet Sunmak İçin Bir Fırsat
Kanada Tabipler Birliği Dergisi’nde [Canadian Medical Association Journal- CMAJ) yayınlanan bir makalede, son

Serbest eczanelerde hemşireler tarafından verilen anne

yıllarda Kanada’da eczacıların sağlık alanında giderek

sağlığı ve çocuk bakımı hizmetlerinin kamu sektöründeki

artan rolünün hem hastaların hem de hekimlerin yara-

bir açığa piyasanın bulduğu bir çözüm olduğu belirtildi.

rına olduğu belirtiliyor; işbirliğine dayalı bakım hizmeti
olanaklarına ve hekimlerin eczacılarla nasıl birlikte çalı-

İngiltere’de 2040 Yılında 19.000 Eczacı
Fazlası Olacak

şabileceklerine değiniliyor. Makalede eczacıların özellikle

İngiltere’de, iş gücü planlamasından sorumlu, sağlık siste-

ve astım gibi alanlardaki müdahalelerinin hastalara bü-

mi ve diğer kamu hizmeti sistemlerine bilgi ve danışman-

yük fayda sağlayacağını gösteren güçlü bulgular olduğu

(Centre For Workforce Intelligence-CfWI), eczacı işgücüne

vurgulanıyor.

gütü, Rapor’u tanıtan metninde:
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lık sağlayan ulusal kurum olan İşgücü İstihbaratı Merkezi

aşı, yüksek kan basıncı yönetimi, diyabet, kalp yetmezliği

“Bütün ülkelerde Evrensel Sağlık Güvencesi’nin gerçekleş-
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ilişkin yaptığı incelemenin sonuçlarını açıkladı. Merkez,
ileriki yıllarda eczacı işgücü fazlalığının engellenmesi için
eczacılık okullarının 2020’ye kadar her yıl kontenjanlarını %
15’e kadar -en fazla % 15, daha düşük bir oran da olabilirazaltmaları gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, “2013-Dünya Sağlık
Raporu”nu Yayınladı
2013-Dünya Sağlık Raporu’nun ana temasını evrensel
sağlık güvencesi araştırmaları oluşturdu. Dünya Sağlık Ör-

ABD’de 41 Eyaletin Adalet Bakanları
FDA’e E-Sigaralara Düzenleme Getirilmesi
Çağrısında Bulundu
ABD’de yasa uygulayıcı konumda bulunan üst düzey yetkililer, Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acilen e-sigaraları düzenleyen kurallar oluşturması çağrısında bulundu.
41 eyaletin Adalet Bakanları, FDA Komisyoneri Margaret
Hamburg’a gönderdikleri mektupta FDA’in düzenlemeyi
Ekim sonuna kadar bitirmek için “elinden geleni yapmasını”

tirilmesi amacına bağlılık söz konusu olsa da sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık hizmeti sunan kuruluşların
hepsinde tüm insanların malî riskten korunmasının nasıl
sağlanacağı konusunda cevapsız kalmış birçok soru vardır.  
Son süreçte mevcut bilginin nasıl daha iyi kullanılacağından ziyade yeni teknolojilere ilişkin birçok araştırma ya-

istediler. Mektupta “FDA’den bütün tütün ürünlerinin testten

pıldı. Mevcut bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmek için

geçirilmiş olmasını ve düzenlemeye tabi olmasını sağlamak,

daha çok araştırma yapılması gerekiyor. Evrensel Sağlık

şirketlerin gençlerimize bu ürünleri satmaya ve bu ürünlerin

Güvencesi’ne ilişkin birçok soruya yerelden cevaplar bu-

reklamını yapmaya devam etmelerini engellemek için hızlı

lunması (sistemin nasıl kurulması gerektiği, sağlık desteği

davranmasını istiyoruz” denildi. Bunun yanı sıra kamu sağlığı
alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları da Başkan
Obama’ya bir mektup göndererek, Başkan’dan FDA’e süreci

arama davranışı, ilerlemenin nasıl ölçüleceği gibi) gerekiyor. Diğer yandan bütün ülkeler hem araştırmayı yapan

hızlandırması için baskı yapmasını istediler. Ancak, FDA bu

hem de araştırmanın sonuçlarından yararlanan konumun-

çağrılara karşın süreci ağırdan alıyor.

da olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Haberlerin devamı ve detaylar için:
http://teb.org.tr/images/upld2/bulten/WZ620131002094943TEMMUZBULTEN13.pdf
http://teb.org.tr/images/upld2/bulten/63d20131002095255AGUSTOSBULTEN13.pdf
http://teb.org.tr/images/upld2/bulten/pAv20131024131111EYLULBULTEN13.Pdf

Bir Gazetecinin Gözünden
Selma BIYIKLI ADABAŞ / Gazeteci
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Sağlık haberleri, hem dünyada hem

neyim gerektiren, uzmanlık isteyen bir

muhabirinin aklından, “Haber kayna-

de ülkemizde her geçen gün giderek

alan. Alt yapısı olmayan, mesleğe adı-

ğı doğru bilgi mi veriyor? Kişi tarafsız

daha fazla ilgi görüyor ve merakla

mını henüz yeni atan bu arkadaşları-

mı?” şeklinde onlarca soru geçmeli.

okunuyor. Neredeyse her televizyo-

mızın tecrübesizlikten kaynaklanan

nun bir sağlık programı, her gazetenin

hatalar yapması elbette kaçınılmaz.

sağlık köşesi var.

Çünkü bunları sormak hata yapmaktan kurtarır. Peki yeterli bilgiye sahip
olmayan, mevzuatı, işleyişi, kuralları

Ama ne yazık ki, sağlık muhabirliğine

DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞMALIYIZ

bilmeyen bir gazeteci kafasında sor-

verilen önem aynı derecede artmıyor.

Biz gazeteciler, karşımıza ilginç bir

gulama yapıp bunlara yanıt bulabilir

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sağlık

haber çıktığında heyecan duyarız,

mi? Elbette ki hayır.   Sağlık, çok bo-

bu mesleğimizin doğasında var ama

yutlu, çok fazla kuralları olan geniş

duyduğumuz bu heyecan hiçbir za-

bir alan. Bir sağlık muhabiri, kendisi-

man bizi sorgulama yapmaktan alı-

ne ulaşan bilgiyi sorgulayamaz, bunu

koymamalı.

çeşitli kaynaklardan teyit edemezse,

atmış tecrübesiz “gazeteci adayları”

İşte tecrübe dediğimiz şey de burada

kendisine ulaşan bilgiye kayıtsız şart-

yapıyor. Oysa, sağlık muhabirliği de-

devreye giriyor.   Tecrübeli bir sağlık

sız inanmak zorunda kalır.

muhabirleri deneyimli gazetecilerden
seçiliyor ama ülkemizdeki durum tam
tersi yönde. Türkiye’de bu işi genellikle
ya stajyerler ya da mesleğe yeni adım

Bir Gazetecinin Gözünden

İşte bizden, yani bizzat sağlık muhabirlerinden kaynaklanan sorunun temeli bu.
Eksik ve yetersiz bilgiyle haber yazmak… Ancak sorunun bir de iletişim
boyutu var.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Bilgi akışının iyi sağlanamadığı yerde
eksik ve yanlış haberlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Evet hasta hakları var biliyoruz, evet
kişilerin özel yaşamlarına saygı duyulmalı biliyoruz ama öyle zamanlar
vardır ki; kamuoyunun bu bilgileri öğrenme, bizim de bunları kamuoyuna
iletme hakkımız vardır.
Peki biz ne istiyoruz?
Elimize her gün onlarca bilgi ulaşıyor.
Gazetecilik refleksiyle bunları en kısa

zamanda haberleştirmek istiyoruz. Bu

Doğru bilgiyi almak için çaba göster-

bilgileri teyit etmek, doğru olup olma-

mek bizim görevimiz, bize bu bilgiye

dığını sorgulamak sorumluluğumuz

ulaşmak için yardımcı olmak da sağlık

ama bize bu konuda yardımcı olacak

kurumlarının görevi.

basın ve halkla ilişkiler birimleri olmalı. Buradaki görevliler gazetecilik

Bilgi akışını hızlı bir biçimde sağlamak

zama-

ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilme-

na karşı yarıştığımızı çok iyi bilmeli..

sini engellemek için bir sistem oluştu-

.

rulması şart. İletişim kanallarının açık

Hiçbirimiz, yazdığımız haberden dola-

olması her türlü yanlış anlamayı or-

yı bir kişiye bile zarar gelmesini iste-

tadan kaldırır. Bunun iletişim çağında

meyiz.

başarılması zor olmasa gerek.

mesleğini,

hassasiyetlerini,
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Bizden Haberler
Ecz. Büşra ÖZTÜRK

Bizden Haberler

Bizden

Haberler
Bizden
Haberler
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ-
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Temmuz
2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de
“Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.
Yapılan değişiklikler kapsamında, Yönetmeliğin

TİTCK’DA YAYIMLANAN FİYAT LİSTELERİNİN WEB SAYFAMIZ ÜZERİNDEN
YAYINLANACAĞI DUYURULDU
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu’nun resmi internet sayfası www.iegm.
gov.tr üzerinden fiyatı düşen, fiyatı artan, listeye eklenen, firma değişiklikleri olan ilaçlara ait
bilgiler Fiyat Listesi başlıklı bölüm altında excel
listesi olarak yayımlanmaktadır.

EK-9 Müşterek Teknik Rapor başlığı altında bu-

Bu listelerin, 19.07.2013 tarihinden itibaren

lunan “Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binala-

sitemizin (www.teb.org.tr) “İlaç Bilgisi” başlıklı

rına Yönelik Müşterek Teknik Rapor” maddesinin

bölümünde “Ayrıntılı Listeler” başlığı altında ya-

altında yer alan 10 uncu maddenin,

yımlanacağı duyuruldu.

“Eczane, Yönetmeliğin 27 inci maddesine uygun
mu?” şeklinde düzenlenmiş olduğu,
Yönetmeliğin Eczane başlıklı 27 nci maddesinin
ise,

TİTCK’DA YAYIMLANAN GÜVENSİZ
TIBBİ CİHAZ VE KOZMETİK ÜRÜNLER
LİSTESİ DUYURULDU
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

“Madde 27- (Değişik: RG-23/9/2010-27708):

Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde

”Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve

19.07.2013 tarihinde yayımlanan Güvensiz

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Listeleri başlıklı

Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı

duyuru ile,

Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 2013

bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış ec-

yılı ilk altı aylık süreçte tıbbi cihazların ve koz-

zane bulunması zorunludur” şeklinde düzenlen-

metik ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi fa-

diği bildirildi.

aliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı

Bizden Haberler

ve güvensiz ürünlerin tespit edildiği, idari yaptırımlar uygulandığı, 2013 yılı içerisinde toplam
32 adet ürünün güvensiz bulunduğu ve toplam
1.240.043 TL idari para cezası uygulanmış olduğu duyuruldu.

PRİMOBOLAN DEPOT ADLI ÜRÜNE
AİT SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU
MEKTUBU DUYURULDU
Birliğimize Bayer Health Care firması tarafından gönderilen 12.07.2013 tarihli yazı ekinde
yer alan “Primobolan Depot” adlı ürünlerine ait;

TİTCK’NIN KONTROLE TABİ İLAÇLAR
KONULU 2013/7 SAYILI GENELGESİ
İLE İLGİLİ DUYURU YAYIMLANDI

Proluton Depot Ampul yerine yanlışlıkla Primobolan Depot Ampul uygulanması hakkında bilgilendirme mektubu duyuruldu.

Kurumu tarafından yayımlanan 19.07.2013 tarih ve 2013/7 sayılı “Kontrole Tabi İlaçlar” konulu Genelge ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda,
* İlaç Takip Sistemi'nin yeni bileşenlerinin geliştirilmesi ephedrine ve pseudoephedrine

SİPROTERON ASETAT VE ETİNİLESTRADİOL İÇEREN ÜRÜNLERLE İLGİLİ
HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU DUYURULDU
Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 12.07.2013 tarihli ve77034 evrak nolu yazı ile,

tuzlarını içeren kombine ilaçların “Normal Re-

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensupları-

çete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar”

nın ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana

kapsamından çıkarılarak, “İlaç Takip Sistemi

gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olma-

üzerinden Kontrollü Tüketimi Yapılacak İlaç-

ları amacıyla mektup yazılması uygulaması

lar” olarak belirlendiği ve söz konusu ilaçların

kapsamında,“Siproteron asetat (2 mg) ve eti-

eczanelerden toplu satışlarının yapılıp yapıl-

nilestradiol (35µg)” içeren ürünlerle ilgili yapılan

madığının takip edileceği,

güncellemelerin duyurulması hakkında hazırlanan ve dağıtılması Bakanlık tarafından onayla-

* 	 Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içe-

nan doktor bilgilendirme mektubu duyuruldu.

ren kombine ilaçların eczanelerden toplu
satışlarının kesinlikle yapılmaması gerektiği; bu ilaçların eczanelerden toptan satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde

KİBARLI DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ
İLE İLGİLİ DUYURU YAYIMLANDI

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 44 üncü maddesi hükümleri
doğrultusunda işlem yapılacağı,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu tarafından 13.12.2012 tarihinde www.
iegm.gov.tr adresinde yayımlanan duyuru ile

* 	 2013/5 Sayılı Genelge'nin, ephedrine ve

ilaç olmadığı hâlde ilaç gibi tanıtım ve satışı

pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine

yapılan Clavix Panax, Clavis ve Klavis Panax

ilaçlarla ilgili belirtilen hükümlerinin de yü-

isimli ürünlerin halk sağlığını tehlikeye soktuğu

rürlükten kaldırıldığı duyuruldu.

gerekçesi ile toplatılmasına karar verildiği ve
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Bizden Haberler

ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensupları-

duyurusunda bulunulmuş olduğu,

nın ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana

Mustafa ERASLAN isimli şahsa ait Panax ve
benzeri ürünlerinin halen piyasada mevcut ol-

gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması
kapsamında, “Stronsiyum ranelat” kullanımına

ması ve “Kibarlı Doğal Sağlık Ürünleri” adıyla

ilişkin miyokard infarktüsü riskindeki artış hak-

birçok ilde şubelerini açmaya devam etmesi,

kında doktor bilgilendirme mektubu duyuruldu.

ürünlerin çeşitli televizyon kanalı, gazete, kısa
mesaj ve afişlerde uygun olmayan sağlık beyave firma bünyesinde çalışan personel tarafın-

EŞDEĞER İLAÇ VERME YETKİSİ HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI

dan ürünlerin ilaç gibi tanıtımı yapılması hakkın-

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kuru-

da Birliğimize yapılan bildirimler doğrultusunda,

mu Başkanlığı’na gönderilen 04.03.2013 tarih

konu Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı

ve 4505 sayılı yazı ile,

TEBHABERLER TEMMUZ-AĞUSTOS
E Y L Ü L - E K İ M 2013

nı içeren ifadelerle reklam yapılarak satılması
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ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
iletilerek ve çok sayıda yazışma yapılarak bu
şahıs ve ürünleri hakkında ivedilikle işlem yapılmasının talep edilmiş olduğu,

Dr. Türkan BAYRAM’ın reçete ettiği ilacın muadili
olarak başka bir ilacın Ecz. Yaşar ATMACA tarafından hastaya verildiği; aile hekimi tarafından
ise söz konusu ilacın uygulanmak istemeyerek

Konu ile ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye

eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının engel-

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazı ile,

lenmeye çalışıldığı belirtilerek Kurum'a başvuru
yapılmış olduğu,

Birliğimiz tarafından yapılan başvurular sonucu
ürün tanıtımı yapılan birçok radyo ve televizyon

Kurum’dan gelen cevabi yazı ile T.C. Sağlık Ba-

kanalına para cezası, reklam durdurma ve kanal

kanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 81

kapatma cezası gibi yaptırımlar uygulandığı,
ancak bazı firmaların sağlık beyanıyla yaptığı
tanıtımlara halen devam etmeleri nedeniyle Dr.

il dağıtımlı 18.06.2009 tarih ve 430181 sayılı
Eşdeğer İlaç Kullanımı’na ait genel yazısı doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği,

Mustafa ERASLAN’ın tanıtım ve satışını yaptığı

Meslektaşlarımızın, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Ec-

ürünler ile bazı firmalar hakkında inceleme yap-

zacılık Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran 2009

mak üzere iki Sağlık Başdenetçisi görevlendiril-

tarihli Genelgesi hükümleri doğrultusunda ha-

diği, rapor neticesine göre kişi ve firmalar hak-

reket etmesi ve eşdeğer ilaç  verme haklarının

kında işlem yapılacağının bildirildiği duyuruldu.

engellenmeye çalışıldığı durumların Bölge Eczacı Odalarımız vasıtası ile Birliğimize bildirilmesi hususu duyuruldu.

STRONSİYUM RANELAT İÇEREN
ÜRÜNLERLE İLGİLİ HAZIRLANAN
DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU
DUYURULDU
Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve

EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ
KURUMU'NUN YAYINLADIĞI YAZI
DUYURULDU

Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 17.07.2013 ta-

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri

rihli ve 754759 evrak nolu yazı ile,

Kurumu tarafından 87 Kamu Hastaneleri Birliği

Bizden Haberler

Genel Sekreterli'ğine gönderilen “Eşdeğer İlaç

malarla kanıtlanan ve referans ilaçların koruma

Kullanımı” konulu yazıda;

süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünler
olduğu, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilaçlarla il-

Bazı hekimlerin yazmadığı ilaçların eczanelerce

gili diğer mevzuata göre düzenlenen ve Bakan-

hastalara farklı veya eşdeğer ilaçlar olarak ve-

lıkça da teşvik edilen bir uygulama olduğu,

rildiği, bu durumda hasta/hasta yakını ile eczacı
ve hekimin karşı karşıya kaldığı, hasta/hasta

Konunun illerde bulunan sağlık tesislerine du-

yakınının bazı hekimlerce yanlış bilgilendirildiği,

yurularak, eşdeğer ilacın verilmesini engelle-

eczacının mesleki bilgisini küçümseyici yanlış

meye yönelik davranışlarda bulunan hekimlerin

söylemlerde bulunulduğuna ilişkin zaman za-

uyarılması hususu duyuruldu.

man Kurum'a şikâyetler intikal ettiği,

Gelişmiş ülkelerde kamu maliyesinde tasarruf
sağlamak amacıyla eşdeğer ilaçlara yönelik
desteğin, bir devlet politikası haline geldiği,
ülkemizde de eşdeğer ilacın kullanımını artırarak kamu harcamalarında tasarruf sağlamanın
mümkün görülmekte olduğu,

ON
A TI

CI

AR

S

O

MA

C ISTS’

AS

ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ MÜSTAHZARLARI LİSTESİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI
“Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaç Müstahzarları” listesinin güncelliğini yitirmiş olması
ve bu listede yer alan ilaçların piyasada bulunmamasına bağlı olarak eczanelerce temin
edilememesi T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelere yapılan rutin
denetimlerde meslektaşlarımızın sorun yaşa-

Eşdeğer ilaçların eczacı tarafından birbiri

masına neden olmaktadır.

yerine ikamesinin bilimsel ve hukuki yönden
doğru, bunun engellenmesine yönelik davra-

Bu nedenle konu hakkında eczacı odaları ve

nışların bilgisizlikten kaynaklanmakta olduğu,

eczacılar tarafından yapılan bildirimler doğ-

Bakanlıkça ruhsatlandırılan ve belirli kriterler
bakımından denetlenmekte olan ilaçların etkinliği, güvenirliliği ve kalitesi gibi konularda
kamuoyunu yersiz bir endişeye sevk ettiği,
bu durumun eczacının mesleki hakkı olan
farmasötik eşdeğer ilaç verme hakkının etik
dışı müdahaleye uğramakta olduğu, hastalar
ve hasta yakınları ile eczacıların karşı karşıya
getirilmekte olduğu,

rultusunda, bu listede adı geçen birçok ilacın
piyasada bulunmaması nedeniyle eczacılarımız tarafından temin edilemediği Birliğimiz
tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilerek, bu listenin
günümüz koşullarına göre güncellenmesi talep
edilmiş olup,
Kurum’dan gelen cevabi yazı ile eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlara ait listenin güncel-

Bu nedenle eşdeğer ilaçların, referans ilaçlarla

lenmesi konusunda gerekli araştırmaların yapıl-

aynı özelliklere sahip olduğu, dolayısıyla hasta

makta olduğu ve yapılan düzenleme sonucundan

üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalış-

Birliğimizin haberdar edileceği duyuruldu.
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TİTCK TARAFINDAN GÖNDERİLEN
KETOKONAZOL İÇEREN ORAL PREPARATLARLA İLGİLİ HAZIRLANAN
DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU
YAYINLANDI

tiviral İlaçlar başlıklı bölümün B) Diğer Antiviraller

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

Bu maddeye göre valasiklovir etken maddeli ila-

Kurumu’ndan gelen 28.08.2013 tarihli ve 93077

cın reçete edilmesinde virüsün Hepres Labialis

sayılı yazı ekinde gönderilen “Ketokonazol” içe-

olarak lokalizasyonu belirtilmediği takdirde Valt-

ren oral preparatlar hakkındaki bir adet doktor

rex 500 mg 42 tabletin ödenmesine engel teşkil

bilgilendirme mektubu duyuruldu.

edecek herhangi bir ibare yer almamakta olduğu,

bendinin altında yer almakta olduğu,
Buna göre, UH-P (Herpes labialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük
ambalaj formu ödenir) şeklinde düzenlendiği,

ancak “Hastanın tedavisinde ilk defa engel teşkil

1 kutu ödenir” kuralına dikkat edilerek hastalığın
teşhisi ve prospektüsündeki pozolojisine göre ilk
reçetede yazılan adetin 1 aylık dozu geçmeyecek şekilde kontrol edilmesi gerektiği,

Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan bildi-

Ayrıca Herpes Labialis endikasyonu ile ayaktan

rimlerde Fresenius Ecza Deposu yetkililerinin

raporsuz devam reçetelerinde 3 aylık doza ye-

01 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Periton Di-

tecek kadar adetin ödenmesi hususunda SUT’ta

yaliz Solüsyonlarının hastaya ulaştırılma bedeli

herhangi bir kısıtlama yer almadığından en küçük

olarak, eczacılarımızdan  % 7,5 oranında hizmet

doz, en küçük ambalaj formundan 3 aylık dozda

bedeli altında bir bedel alınacağının ifade edil-

ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı bildirildi.

diği belirtilmekte idi.
Konu hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç

hangi bir meblağ talebinin hukuki bir dayanağının bulunmadığının düşünüldüğü belirtildi.
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na göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla

FRESENIUS ECZA DEPOSU TARAFINDAN ECZANELERE UYGULANMASI PLANLANAN ULAŞTIRMA BEDELİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
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edecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozu-
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TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA
İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA
DUYURU YAYIMLANDI
Sağlık yardımları Adalet Bakanlığı tarafından
karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç
ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi mal-

VALASİKLOVİR ETKEN MADDELİ İLACIN ÖDEME KOŞULLARI HAKKINDA
BİLGİ VERİLDİ

zemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile
karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi
amacıyla anılan Bakanlık ile Birliğimiz arasında
18.09.2013 tarihinde “Adalet Bakanlığı Kap-

Valasiklovir etken maddesinin Sağlık Uygulama

samındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi

Tebliği EK-4/E “Sistemik Antimikrobik ve Diğer

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün

İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde 11-An-

imzalandığı duyuruldu.
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TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ARASINDA
İMZALANAN 2013/1 EK PROTOKOLÜ
HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında
sürdürülen ek protokol görüşmelerinin tamamlandığı ve 2013/1 EK PROTOKOL metininin
19.09.2013 tarihinde Kurum Başkanı Yadigar
Gökalp İlhan ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı
Ecz. Erdoğan Çolak tarafından imzalandığı duyuruldu.
Duyuruda ayrıca ek protokol metni ile düzenlenen maddelerin eski halinin ve yeni halinin
karşılaştırmalı tablosu yayınlandı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
KAPSAMINDA HAZIRLANAN UZAKTAN EĞİTİM MODÜLÜ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME YAPILDI
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 20.08.2013 tarih ve 3177 sayılı yazı ile,
Türk Eczacıları Birliği olarak 10 kişiden az işçi
çalıştıran iş yerleri ile az tehlikeli iş yerleri sınıfında değerlendirilen eczaneler için bu yönetmelikler çerçevesinde;
Eczane çalışanlarının acil durum planları ile
arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında bilgilendirilmesi ve
bunlara ilişkin eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işveren olarak eczacının kendisinin verebilmesi ve eczacılara da bu eğitimin,
30.000 eczacının bağlı bulunduğu kendi meslek

XOLAİR 150MG ENJ. ÇÖZELTİ İÇİN

örgütü tarafından hazırlanacak olan uzaktan

TOZ İÇEREN FLAKON’UN S1698

eğitim modülü ile verilebilmesinin sağlanması

PARTİ NUMARASINA UYGULANAN

amacıyla Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

GERİ ÇEKME İŞLEMİ İLE İLGİLİ DU-

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönet-

YURU YAPILDI

melik ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’te değişiklik yapılması için talebimiz

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

bulunduğu belirtilmekte idi.

Kurumu’nun resmi internet sayfasında (www.

Yazımıza cevaben gelen 28.08.2013 tarih ve

iegm.gov.tr) 20.09.2013 tarihinde yayımlanan

14206 sayılı yazı ile, yazımızın İş Sağlığı ve

duyuru ile, “Xolair 150mg Enj. Çözelti için Toz

Güvenliği Genel Müdürlüğü görev, yetki ve so-

İçeren Flakon” adlı ürünün S1698 parti numa-

rumlulukları çerçevesinde incelendiği ve gö-

rasına 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve

rüşlerimizin değerlendirilmek üzere kayıt altına
alındığının belirtildiği bildirildi.

Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri
ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Top-

tane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı ve ge-

TİTCK'NIN BEVASİZUMAB İÇEREN
ÜRÜNLERLE İLGİLİ HAZIRLANAN
DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU
YAYINLANDI

reğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi

bildirildi.

Cihaz Kurumu’ndan gelen 05.09.2013 tarihli

latılması Hakkında Yönetmelik”e göre 1. sınıf A
seviyesinde (hasta, eczane, ecza deposu, has-
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ve 240745 evrak nolu yazı ile gönderilen

965306 evrak nolu yazı ile gönderilen “Gado-

“Bevasizumab” içeren ürünler için hem klinik

linyum” içeren kontrast maddelerin kullanımı

çalışmalarda hem de pazarlama sonrasında

hakkında yapılan güvenlik güncellemelerinin

ölümcül vakaları da içeren nekrotizan fassit

duyurulması hakkındaki bir adet doktor bilgilen-

bildirimleri ilgili güvenlik bilgilerinin duyurul-

dirme mektubu duyuruldu.

ması hakkındaki bir adet doktor bilgilendirme
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SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLERİN KAREKODLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

TİTCK'NIN HİDROKSİ ETİL NİŞASTA
İÇEREN PARENTERAL SOLÜSYONLAR
İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU YAYINLADI

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Tür-

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Ci-

kiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderilen

haz Kurumu’ndan gelen 17.09.2013 tarihli ve

11.01.2013 tarih ve 3945 sayılı yazımıza ceva-

824719 evrak nolu yazı ile gönderilen ”Hidroksi

ben 03.09.2013 tarih ve 326174 sayılı yazı ile,

etil nişasta içeren parenteral solüsyonlar” hak-

15 Ocak 2013 Salı günü Resmi Gazete’de ya-

kında yapılan güvenlik güncellemelerinin duyu-

yımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiket-

rulması hakkındaki bir adet doktor bilgilendirme

leme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile,

mektubu duyuruldu.

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi
Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nin
geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN
DUYURULAN ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasö-

Eczane Destek Personeli eğitimleri ile ilgili ola-

tikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2014

rak sürdürülen çalışmalar sonucunda, T.C. Sağlık

tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır” şeklinde bir düzenleme yapıldığı ve Yönetmelik gereği soğuk zincir ürünlerin
takip edilmek üzere karekodlanmasının uygun
görüldüğü bildirildi.

Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğü arasında 20.09.2013
tarihinde bir protokol imzalandığı,
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı'nın resmi

TİTCK'NIN GADOLİNYUM İÇEREN
KONTRAST MADDELERİN KULLANIMI
HAKKINDA HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU YAYINLANDI

internet sayfasından yayımlanan 24.09.2013
tarihli duyuru ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk
Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eczanede destek personeli olarak çalışan

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Ci-

ve Bakanlığa müracaat ederek Kanunun aradığı

haz Kurumu’ndan gelen 17.09.2013 tarihli ve

uygun şartları taşıdıkları belirlenen adayların

Bizden Haberler

gerekli usul ve esaslar doğrultusunda eczane

reçete/rapor teşhisinde yer alıp almaması ko-

destek personeli yetkilendirme eğitim sınavının

nusunda ve “Seftriakson” grubu antibiyotikler

yapılacağı bildirildi.

için enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan

Duyuruda ayrıca Birliğimiz tarafından hazırlanan Eğitim Programı yayınlandı.

hastanelerde yukarıda anılan endikasyonlar
için göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya
çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından e-reçete onayının nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmesi talebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuruya cevaben
Kurum’dan gelen yazıda,
“Montelukast+antihistaminik” kombinasyonlarını içeren ilaçlar için alerjik rinit teşhisi ile düzenlenen reçete ve raporlarda “mevsimsel, yıl boyu

26.09.2013 tarih ve 28777 sayılı Resmi

devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım

Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uy-

dahil” endikasyonlarından birinin yer alması

gulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair

gerektiği ve Seftriakson grubu antibiyotiklerin

Tebliğ yayımlandı.

72 saatten daha uzun süre kullanılması durumunda, Sağlık Uygulama Tebliği'nin EK-4/E lis-

Tebliğin;

tesinde yer alan UH-P, A 72 kuralına istinaden

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde, (Yürürlük:

aranan enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayının

26.09.2013)

e-reçetede yapılabildiği, enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan yerlerde göğüs hastalık-

b) 12 nci maddesi yayımı takip eden ayın birinci
günü, (Yürürlük: 01.10.2013)

ları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları
uzman hekimlerinin de e-reçeteyi aynı şekilde

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü

onaylayabilecekleri düzenlemenin yapıldığı bil-

sonra, (Yürürlük: 04.10.2013)

dirildi.

yürürlüğe girdi.
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MONTELUKAST+ANTİHİSTAMİNİK
KOMBİNASYONLARINI İÇEREN İLAÇLAR VE SEFTRİAKSON GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN E-REÇETE ONAYI
HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
Medula

Eczane

Provizyon

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatları tarafından
eczanelerden tutanakla alınan tüm numunelerin karekod bilgisinin ilgili tutanakta bulundurulması, tutanakların ilgili üretici/ithalatçı firmaya
bildirilmesi, üretici/ithalatçı firmanın ürünü ge-

Sistemi'nde

rekçeli olarak deaktive etmesi ve eczanelerden

“Montelukast+Antihistaminik kombinasyonları”

alınan ürünlere karşılık mali işlemlerde sıkıntı

nı içeren ilaçlara ait reçete teşhislerinde 226

çıkarmayacak şekilde yeni ürün vermesi gerek-

teşhis kodunda ifade edilen tüm teşhislerin

tiği bildirildi.
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26.09.2013 TARİH VE 28777 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI
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MALİASİN 25 MG VE 100 MG DRAJE
STOKLARININ TÜKENMESİ VE ÜRETİMİN DURDURULMASI HAKKINDA
DUYURU YAPILDI

Flaster” isimli ürünlerindeki referans ülke fiyat
düşüşleri sebebi ile oluşabilecek stok zararları
dikkate alınarak 30 Eylül tarihinde fiyata erken
geçiş gerçekleştiği bildirilmektedir.

Abbott Laboratuarları İthalat İhracat ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından iletilen 20.09.2013

2013 SGK SÖZLEŞME FORMU TEMİNİ
İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

tarihli yazı ile imal ruhsatına sahip oldukları
“Maliasin 25 mg draje” ve “Maliasin 100 mg
draje” adlı ürünlerinin stoklarının tükenmiş ol-

Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Sözleşme For-

duğu ve tüm dünyada yaşanmakta olan etken

mu temininde eczacılarımızın bir sorun yaşan-

madde temin sorunu sebebi ile artık üretileme-

maması için,

yeceği duyuruldu.

a) Farma Inbox içerisinde bulunan “Eczacı Bilgi

KATARİN FORTE TABLET ADLI ÜRÜNÜN 3783069 NUMARALI PARTİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ
HAKKINDA DUYURU YAPILDI

kontrol etmesi ve borcu var ise, ivedilikle Odasına ödeme yapması,
b) Temin etmesi gereken sözleşme formunun belirlenebilmesi için EK-5 Hasılat Bildirim
Formu'nu doldurması gerektiği bildirildi.

İlaç   Takip   Sistemi’nden   (its@its.saglik.gov.tr)
e-posta

ile

Katarin

Forte

Tablet

(08699578092214) adlı ürünün 3783069 nu-
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ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesin-

Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Sözleşme Formu

de (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çek-

temini için Eczacı Bilgi Sistemi’ne girişlerde;

me işlemi uygulanması kararı alındığı bildirildi.

•

Duyurumuzdan önce Eczacı Bilgi Sistemi'ne
EK-5 (satış hasılatı bilgisi) girişi yapan eczacıların yeniden bilgi girişi yapmalarına gerek

EXELON PATCH 10 TRANSDERMAL
FLASTER VE EXELON PATCH TRANSDERMAL FLASTER İSİMLİ ÜRÜNLERDEKİ FİYAT DÜŞÜŞÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

olmadığı ve girmiş olduğu bilgiyi kontrol etmek ve/veya düzeltmek isteyen eczacılarımızın bu işlemlerini yapabileceği,
•

E-imzası bulunmayan veya e-imza ile sisteme giriş sırasında çeşitli nedenlerle sorun

Birliğimize Novartis Ürünleri Kanal Yönetimin-

yaşayan eczacılarımızın, Satış Hasılatı bil-

den gelen yazı ile tahmini geçerlilik tarihi 07

gilerini Farma Inbox üzerinden giriş yapılan

Ekim 2013 olan “Exelon Patch 10 Transder-

Reçete Tevzi Sistemi’ndeki EBS bölümün-

mal Flaster” ve “Exelon Patch 5 Transdermal

den de kayıt edebileceği,

Bizden Haberler

• 	 Eczacı Bilgi Sistemi’nde kayıtlı verilere göre

2-4.2.15 numaralı maddesinde yer alan “Da-

oluşturulan, iskonto kademelerine göre söz-

bigatran” etken maddeli ilacın rapor koşulunda

leşme sayılarının ve satış hasılatı girişini

uzman değişikliği öncesi çıkarılan raporların,

henüz yapmamış eczacıların sayılarının iki
sekme halinde yer aldığı listenin, Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde, Eczacı Odaları tarafından kullanılan bölümde yayınlandığı;
Satış Hasılatı girişi yapmamış eczacıların bilgisine ise, Oda ekranında Raporlama Bölümü’nde
yer alan Hasılat Girişi Bölümü’nden ulaşılabile-
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fıkrasında yer alan “Everolimus” etken maddesinin rapor tanısı ile ilgili düzenleme öncesi
çıkarılan raporların,
Düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla süresi sonuna
kadar geçerli olduğu belirtildi.

ALTUZAN 400 MG/16 ML KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN
FLAKON ADLI ÜRÜNÜN H0156B10
SERİSİ İLE İLGİLİ DUYURU YAPILDI

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na

rafından gönderilen 30.09.2013 tarihli yazı ile,.

yapılan başvuruya cevaben Kurum resmi web

firmanın “Altuzan 400 mg/16 ml konsant-
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ceği bildirildi.

3-4.2.14.C numaralı maddesinin (3) numaralı

sayfasında (www.sgk.gov.tr) 02.10.2013 tari-

re infüzyon çözeltisi içeren flakon” adlı ürünün
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hinde yayınlanan duyuru ile;

H0156B10 serisi ile ilgili ITS işlemlerinin geçici

26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN
ÖNCEDEN DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi ta-

olarak durdurulduğu ve bu seriye ait ITS işlemleri
Ödeme Komisyonu'nun 2012/3. Dönem çalışmalarının tamamlandığı; bu çalışmalar sonucu Tebliğ düzenlenmesi gerektiren kararların 26.09.2013 tarihli, 28777 sayılı Resmi
Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ olarak yayınlandığı ve söz konusu Tebliğin 04.10.2013 tarihinde yürürlüğe gireceği;

yapılmadığından stoklarında H0156B10 serisine
ait ürünler bulunan eczacıların depolara iade vs
gibi işlemleri yapmaması ve ellerinde bulunan
ürünleri soğuk zincir şartlarında muhafaza etmeye devam etmeleri gerektiği, Sağlık Bakanlığı ile
görüşmelerin devam ettiği ve süreçle ilgili gelişmelerin Birliğimize bildirileceği belirtildi.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan
maddelerinden;
1-4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “İnfliksimab” etken maddeli ila-

FARMAVİZYON ECZACILIK FUARI 2527 EKİM 2013/İSTANBUL HAKKINDA
DUYURU YAYINLANDI

cın ülseratif kolit hastalığında raporun düzenle-

2013 Farmavizyon Eczacılık Fuarı 25-27 Ekim

neceği sağlık kurumu ile ilgili düzenleme öncesi

2013 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy CNR

çıkarılan raporların,

Ekspo Center’da gerçekleştirildi.

Günce

günce
Günce
günce Günce
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Gamze ŞAHİN
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1 Temmuz 2013 Pazartesi

Mukaddes Harmancı Yılmaz, Antal-

hakkındaki düzenlemeler ile ilgili de-

TEB Saymanı Ecz. İsmail Başdil, Türk

ya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Kerem

ğerlendirme toplantısına katıldı.

Eczacıları Birliği'ni temsilen Ege Üni-

Zabun, Manisa Eczacı Odası Başkanı

versitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet

Ecz. Meliha Nalan Can ve Av. Hüseyin

08 Temmuz 2013 Pazartesi

Töreni programına konuşmacı olarak

Öğüşlü TİTCK Başkanı Dr. Saim Ker-

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney, TEB

katıldı.

man ile görüştüler. Görüşmede Torba

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet

Yasa'nın 61 ve 24. Maddeleri ile ilgili

Başaran ve Kurum avukatı Hüseyin

görüş alışverişi yapıldı.

Öğüşlü Eczane Çalışanlarının Eğitimi

2 Temmuz 2013 Salı
TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

Protokolü konusunda değerlendirme-

Kızılay, Antalya Eczacı Odası Başka-

03 Temmuz 2013 Çarşamba

nı Ecz. Kerem Zabun, Manisa Eczacı

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve

Odası Başkanı Ecz. Meliha Nalan Can

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

ve Av. Hüseyin Öğüşlü ile eczane çalı-

Kızılay, Fresenius Ecza Deposu Genel

şanlarının çalışma koşulları, iş güven-

Direktörü Namık Badal ile görüşme

10 Temmuz 2013 Çarşamba

likleri ve tip sözleşmeleri ile ilgili genel

yaptılar.

TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-

değerlendirme toplantısı yaptı.
Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire BaşKonya Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve

kanlığı Bimer Danışmanı Ayşe Günay,  

genç eczacılar Türk Eczacıları Birliği'ne

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

ziyarette bulundular. Genç eczacılara

Kızılay ile Bimer tanıtımı hakkında gö-

TEB çalışmaları hakkında bilgi verilip

rüşme gerçekleştirdi.

nel Müdür Yardımcısı Alaattin Dilsiz’i
ziyaret ettiler.

lak, TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızılay ve TEB Saymanı Ecz. İsmail
Başdil Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Yönetmelik, Torba Yasa ve  
İlaç Fiyat Kararnamesi konuları ile ilgili görüşme gerçekleştirdiler.

görüş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

ler yapmak için Sağlık Hizmetleri Ge-

04 Temmuz 2013 Perşembe
TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ,Tür-

TEB Saymanı Ecz. İsmail Başdil, Ana-

TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-

kiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tara-

dolu Sağlık Mezkezi ile görüştü. Gö-

lak, TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Ha-

fından düzenlenen Psödoefedrin ve

rüşmede Anadolu Sağlık Merkezlerinin

run Kızılay; TEB Merkez Heyeti Üyesi

Efedrin tuzlarını kombine içeren ilaçlar  

tanıtımını yaptılar.

Günce

26 Temmuz 2013 Cuma

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve

TEB Saymanı Ecz. İsmail Başdil baş-

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Ha-

kanlığında üst komisyon üyelerinin

Kızılay, İlaç Eczacılık Daire Başkanı

run Kızılay, 12. Bölge Kayseri Eczacı

katılımıyla İlaç Dışı Eczane Ürünleri 5.

Ecz. Tolga Doğru ile Protokol hakkında

Odası tarafından düzenlenen Bölge

görüştü.

Toplantısı'na katıldı.

29 Temmuz 2013 Pazartesi

13 Ağustos 2013 Salı

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney Ec-

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

zane Çalışanlarının Eğitimi Protokolü

Kızılay, Türk Eczacıları Birliği Gençlik

konusunda çalışma yapmak için Sağ-

Komisyonu ile toplantı yaptı. Top-

lık Hizmetleri Genel Müdürü Eğitim ve

lantıda, Türk Eczacıları Birliği Gençlik

Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başka-

Komisyonu’nun amaçları, hedefleri ve

nı Çetin Bozkaya ile görüşme yaptı.

karşılaşılabilecek sorunlar hakkında

Toplantısı gerçekleştirildi.

17 Temmuz 2013 Çarşamba
TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun
Kızılay,   Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser ile
Protokol ile ilgili görüştü.

18 Temmuz 2013 Perşembe
TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Ha-

31 Temmuz 2013 Çarşamba

run Kızılay, SGK İlaç Eczacılık Daire

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

Başkanlığı'na atanan Ecz. Tolga Doğ-

Kızılay, SGK’da düzenlenen Protokol

ru’ ya tebrik ziyaretinde bulundu.

ile ilgili toplantıya katılım sağladı.

19 Temmuz 2013 Cuma

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney İlaç

Kızılay, Hacettepe Üniversitesi İş Sağ-

Eczacılık Daire Başkanı Uzm. Ecz. Sa-

lığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları

lih Doğru’yu makamında  ziyaret etti.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Naci Yıldız ile İş Riski

23 Temmuz 2013 Salı

ve Güvenliği hakkında toplantı yaptı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda yapılan Muvazaa

Değerlendirme

Komisyonu

Toplantısı’na, TEB II. Başkanı Ecz. Ar-

kında görüşme yapmak için Sosyal
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değerlendirmeler yapıldı.

14 Ağustos 2013 Çarşamba
TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve
TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

Güvenlik Kurumu'na gittiler.

20 Ağustos 2013 Salı
Muvazaa şüphesiyle değerlendirilen
dosyalar hakkında Türkiye İlaç ve Tıb-

TEB Merkez Heyeti Üyeleri ve Denet-

bi Cihaz Kurumu'nda yapılan komis-

leme Kurulu Üyeleri, bürokratlar ile

yon toplantısına, TEB Saymanı Ecz.

düzenlenen iftar yemeği programına

İsmail Başdil, Birliğimiz çalışanı eczacı

katıldılar.

ve hukuk danışmanları katılım gerçek-

man Üney, Ecz. Çiğdem Okman Kılcı
ve TEB Hukuk Danışmanları katıldılar.

Kızılay SGK Protokol Revizyonu hak-

TEBHABERLER TEMMUZ-AĞUSTOS
E Y L Ü L - E K İ M 2013

6 Temmuz 2013 Salı

leştirdiler.

1 Ağustos 2013 Perşembe
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve

21 Ağustos 2013 Çarşamba

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve TEB

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızılay,

Kızılay, Novagenix Bioanalitik İlaç

KIZILAY, Biomarin'den Murat Ataç ve

GSS Genel Müdürü Tonguç Sugüneş ile

Ar-Ge Merkezi’nin Yönetim Kurulu

EUSA Pharma  firması yetkilisi Emma

protokol hakkında görüştüler.

Toplantısı'na katıldı.

Johnson ile toplantı gerçekleştirdi.

Günce

22 Ağustos 2013 Perşembe

Harun Kızılay SGK Başkanlığı'nda dü-

19 Eylül 2013 Perşembe

TEB Merkez Heyeti ve Denetleme

zenlenen Protokol Revizyon görüşme-

“Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczane-

Kurulu, Aydın Eczacı Odası üye ve

lerine katıldılar.

lerden İlaç Teminine İlişkin Protokol

yöneticilerinin katılımıyla Aydın Ec-

Revizyonu” Sosyal Güvenlik Kurumu

zacı Odası’nda düzenlenen Bölge

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve

Toplantısı’na katıldılar.

Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mukaddes
Harmancı Yılmaz  Gıda Tarım ve Hay-

23 Ağustos 2013 Cuma
TEB Merkez Heyeti ve Denetleme
Kurulu, Muğla Eczacı Odası üye ve
yöneticilerinin katılımıyla Muğla Ec-

TEBHABERLER TEMMUZ-AĞUSTOS
E Y L Ü L - E K İ M 2013

zacı Odası’nda düzenlenen Bölge

60

Toplantısı’na katıldılar.

Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ve TEB
Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak tarafından imzalandı.

vancılık Bakanlığı'nda düzenlenen “Veteriner ve Tıbbi Ürünler Yönetmeliği'nin

20 Eylül 2013 Cuma

uygulamaya geçiş sürecinde yaşanan

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney Ec-

sorunların paylaşılması ve çözüm öne-

zane Çalışanlarının Eğitimi Protokolü

rileri” hakkındaki  toplantıya katıldılar.

konusunda çalışma yapmak için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eğitim ve

26 Ağustos 2013 Pazartesi
TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun
Kızılay, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı  Daire Başkanı Dr. Ali Alkan ile İthal
İlaçlar ve Renkli Reçeteler ile ilgili bir
toplantı gerçekleştirdi.

TEB Saymanı Ecz. İsmail Başdil başkanlığında üst komisyon üyelerinin

Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanı Çetin Bozkaya ile görüşme yaptı.

katılımıyla İlaç Dışı Eczane Ürünleri 6.
Toplantısı gerçekleştirildi.

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun
Kızılay, Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof.

18 Eylül 2013 Çarşamba
TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-

Dr. Nihat TOSUN ile görüşme gerçekleştirdi.

lak, TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz.

30 Ağustos- 4 Eylül 2013

Harun Kızılay'ın da katılımı ile Adalet

21 Eylül 2013 Cumartesi

TEB  Merkez Heyeti ve Denetleme Ku-

Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney, Kas-

rulu üyeleri Dublin'de düzenlenen FIP

Müdürü ile “Adalet Bakanlığı Kapsa-

tamonu Eczacı Odası’nın Genel Kuru-

(Uluslararası Eczacılık Federasyonu)

mındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği

luna  katıldı ve Genel Kurul'un açılışın-

Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İliş-

da bir konuşma yaptı.

Kongresi'ne katıldılar.

5 Eylül 2013 Perşembe
TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-

kin Protokol” imzaladı.

29 Eylül-04 Ekim 2013
TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve TEB

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve

Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızılay,

TEB  Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurum

Kızılay Türk Eczacıları Birliği’ni temsi-

10 Eylül 2013 Salı

Başkan Yardımcısı Mustafa Kuruca ile

len Avrupa Birliği Eczacılık Grubu’nun

TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-

Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol Re-

(PGEU)   Washington’da düzenlenen

lak ve TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz.

vizyonu hakkında görüştüler.

çalışma toplantısına katıldılar.

lak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Müsteşarı Fatih Acar ile görüştü.

Günce

1 Ekim 2013 Salı

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney, TEB

23 Ekim 2013 Çarşamba

Pharma Actüel Dergisi yeni yönetim

Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızı-

TEB Saymanı Ecz. İsmail Başdil baş-

kurulu TEB Genel Başkanı Ecz. Erdo-

lay ve TEB Saymanı Ecz. İsmail Başdil

ğan Çolak'a ziyarette bulundular.

Protokol Revizyon Uygulamaları konusunda görüşme yapmak için Sosyal
Güvenlik Kurumu'na gittiler.

yürütülen “Pharmacist On The Rood

10 Ekim 2013 Perşembe

Fransa Eczacılık Fakültesi Öğrencisi

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve

Guillaume Brun TEB Genel Başkanı Ecz.

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun

Erdoğan Çolak'a ziyarette bulundu.

Kızılay, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık

gur TEB Genel Başkanı Ecz. Erdoğan
Çolak”'a ziyarette bulundu.
AİFD Genel Sekreteri ve Yürütme Kurulu Başkanı Osman Kara TEB Genel
Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak'a ziyarette bulundu.

3 Ekim 2013 Perşembe
Muvazaa şüphesiyle değerlendirilen
dosyalar hakkında Türkiye İlaç ve Tıb-

kez Heyeti Üyesi Ecz. Bülent Varel ile
eczacı oda temsilcilerinin katılımıyla

Projesi” kapsamında Türkiye'ye gelen

MSD Satış Müdürü Kenan Büyüksun-

Başkanı Ecz. Murat Yürür ve TEB Mer-

Fakülteleri Dekanlar Danışma Kurulu
Toplantısı'na katıldılar.

“Eczane Çalışma Saatleri” hakkında
toplantı yapıldı.

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da katılımı ile Türkiye Esnaf ve

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk

Sanatkarları Konfederasyonu merkez

Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi

binasında düzenlenen sorun ve öne-

Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

rilerin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

11 Ekim 2013 Cuma
TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Değerlendirme Daire
Başkanı Uzm. Ecz. Demet Aydın Kara-

25 - 27 Ekim 2013
TEKB işbirliğinde ve Birliğimiz desteğinde, İstanbul CNR Expo Center’da,
“Farmavizyon Eczacılık Fuarı 2013”

haliloğlu ile “Farmakovijilans Farkın-

düzenlendi. TEB Genel Başkanı Ecz.

yon toplantısına, TEB Saymanı Ecz.

dalık Yaratma Duyuruları” konusunda

Erdoğan Çolak, “Eczacılık ve İlaç Gün-

İsmail Başdil, Birliğimiz çalışanı eczacı

değerlendirme toplantısı yaptı.

deminde Gelecek’’ konulu panelde bir

bi Cihaz Kurumu'nda yapılan komis-

ve hukuk danışmanları katılım gerçekleştirdiler.

22 Ekim 2013 Salı
TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney ve

konuşma gerçekleştirdi.

27 Ekim 2013 Pazar

8 Ekim 2013 Salı

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Ha-

TEB eski saymanlarından Ecz. Erkal

run Kızılay,   Sosyal Güvenlik Kurumu

Alphan'ın vefatı nedeniyle Türk Ecza-

GSSGM İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

cıları Birliği binasında yapılan törene

Ecz. Salih Tolga Doğru ile İthal İlaç ve

TEB Merkez Heyeti ve TEB Denetleme

Majistral Reçeteler hakkında görüşme

Mesleki Yaklaşımlar’’   konulu çalışta-

Kurulu üyeleri katıldılar.

yaptılar.

ya katıldı.

TEB II. Başkanı Ecz. Arman Üney,  Türk
Tabipleri Birliği tarafından İstanbul’da
düzenlenen “Kişisel Sağlık Verilerine
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IPSF, FIP ve BMW sponsorluğunda

kanlığında TEB Denetleme Kurulu
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Basında TEB
Ayşen YALMAN

Basında
Basında

TEB Basında

TEBBasındaTEB
  TEB
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23 AĞUSTOS 2013 TGRT HABER “YENİ GÜN”
Türk Eczacıları Birliği, eczanelerin büyük şehirlerde yığıldığı ve yeni açılacak eczanelerin  
doğu illerinde açılması konusunda meslektaşlarını uyardı. Eczacılar da Birliğin görüşünü doğru
buluyor. Eczacılar,  hastane karşısında yan yana
10 tane eczane olmasının kendilerini zor duruma soktuğunu söylüyorlar.
26 EYLÜL 2013 HABERTÜRK “ANA HABER”
TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızılay,
okuma yazma bilmeyen vatandaşların reçeteye
parmak basma yöntemiyle ilaçlarını alabileceklerinin bilgisini verdi. Öte yandan, 1 Ocak 2014
tarihinden itibaren Elektronik Reçete Sistemi'ne
ek doğrulama bilgilerinin ekleneceğini belirten
Kızılay, parmak izi yöntemiyle yaşanan sorunları
da ortadan kaldıracaklarını ifade etti.
BAŞKENT GAZETESİ
5 TEMMUZ 2013

ECZACI DERGİSİ
1 TEMMUZ 2013

9 EKİM 2013 HABERTÜRK “HABER MASASI”
TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, sahte ilaç konusunda vatandaşları uyararak, “tüm dünyada
sahte ilaç furyası var, halkımız dikkatli olmalıdır” dedi. Çolak, ülkemizde Bakanlık tarafından
uygulanan İlaç Takip Sistemi adı verilen kare
barkod sistemiyle, ilacın üretimden tüketime
kadarki  tüm süreçlerde takip edildiğini belirtti.  
Çolak, “Dolayısıyla en güvenilir merkezler eczaneler. Hiçbir biçimde eczanelere sahte ilacın girmesine imkan yoktur. Halkımızı eczane dışından
ilaç almamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

Basında TEB

ECZACI DERGİSİ
1 TEMMUZ 2013

BAŞKENT

5 TEMMUZ 2013

MİLLİYET
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5 TEMMUZ 2013

24 SAAT

20 AĞUSTOS 2013
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YENİ GÜN
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5 TEMMUZ 2013
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MEDİMAGAZİN
10 TEMMUZ 2013

YARIN

13 AĞUSTOS 2013

Basında TEB
BİRGÜN
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20 AĞUSTOS 2013

BİZİM GAZETE
20 AĞUSTOS 2013
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DÜNYA

20 AĞUSTOS 2013

Basında TEB
SON SAAT

20 AĞUSTOS 2013

YENİ GÜN
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SONSÖZ

21 AĞUSTOS 2013

Basında TEB

EGE TELGRAF
21 AĞUSTOS 2013

ANADOLU TELGRAF
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22 AĞUSTOS 2013
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ANADOLU MANŞET
22 AĞUSTOS 2013
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BİZİM GAZETE
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22 AĞUSTOS 2013

BİZİM ANADOLU
22 AĞUSTOS 2013
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CUMHURİYET
22 AĞUSTOS 2013
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DÜNYA

EGE TELGRAF
22 AĞUSTOS 2013
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EGE TELGRAF
22 AĞUSTOS 2013
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HÜRRİYET

22 AĞUSTOS 2013

RADİKAL
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22 AĞUSTOS 2013
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MİLLİYET

22 AĞUSTOS 2013
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VATAN

22 AĞUSTOS 2013

MİLLİYET
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SON SAAT
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22 AĞUSTOS 2013

72

HABER EKSPRES
23 AĞUSTOS 2013

Basında TEB

DOKUZ SÜTUN
23 AĞUSTOS 2013

YARIN
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22 AĞUSTOS 2013
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OLAY
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23 AĞUSTOS 2013

İSTİKLAL

23 AĞUSTOS 2013
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YENİ GÜN

23 AĞUSTOS 2013
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TİCARİ HAYAT
23 AĞUSTOS 2013

GÜNDEM
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23 EYLÜL 2013
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SONSÖZ

23 EYLÜL 2013

Basında TEB
BİZİM GAZETE
24 EYLÜL 2013

YENİ GÜN

23 EYLÜL 2013

GÜNDEM
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Basında TEB
24 SAAT
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23 EYLÜL 2013

HABER TÜRK
24 EYLÜL 2013
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HABER EKSPRES
24 EYLÜL 2013

YENİ ŞAFAK
24 EYLÜL 2013

Basında TEB
BUGÜN

25 EYLÜL 2013

HABER EKSPRES
25 EYLÜL 2013

SON SÖZ

25 EYLÜL 2013

BİZİM ANADOLU
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26 EYLÜL 2013
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Basında TEB

DOKUZ SÜTUN
SON SÖZ

26 EYLÜL 2013

SON SAAT

26 EYLÜL 2013

TEBHABERLER TEMMUZ-AĞUSTOS
E Y L Ü L - E K İ M 2013

25 EYLÜL 2013
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SOLDAN SAĞA
1. Bir kimseye herhangi bir okulu ya da öğrenim programını tamamladığınıb
elirtmek üzere bir öğrenim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge…İnsanın
ruhsal olgunluğu. 2. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa…
Bir olayın meydana gelme olasılığı… Halk arasında “ağabey”… Bir nota.
3. Kayıp, ziya... Yoksullara yiyecek dağıtmak maksadıyla kurulmuş hayırevi. 4.
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer, iklim), mutedil...Güzel
ve uyumlu ses, ezgi anlamındaki kelimenin sessiz harfleri... Ad. 5. İltihap,
cerahat… Anadolu Ajansı’n kısaltması… Bir renk. 6. Ekmekle karın doyurmak
gerektiğinde, ekmeğe katılan peynir, zeytin, helva vb. yiyecek anlamına
gelen kelimenin sessiz harfleri... Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için
kullanılan madde, em, deva...Sert, katı. 7. Yaban hayvanlarının kendilerine
yuva edindikleri kovuk... Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülke. 8. İlave...
Kısırlık, verimsizlik… Yugoslavya, İran, Irak, ürdün, Kuveyt ve Tunus’ta
kullanılan para biriminin tersten yazılışı. 9. Güneş doğmadan önceki alaca
karanlık, fecir… Türkiye’nin kısaltması… Senenin 3. ayı.. 10. Sinirli... Duygulanma, uzmanlık, uzmanlaşma... 11. Savaşta kazanılan başarı... Çember çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölünmesi ile elde edilen sabit sayı. 12.
İlgeç... Kişinin belirli bir sebep olmadan çöküntü durumuna girip çevreden gelen uyaranlara kapanması, güçlü suç ve günah duyguları içine
düşmesi durumu. 13. Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer,teras...Tahta,
çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı. 14. İran, Suudi Arabistan ve Yemen’de kullanılan para birimi… Oy. 15. Gizli tutulması, kimseye
söylenmemesi gereken iş ya da söz... Yeryağı kuyularında, bataklık ve madenlerde bulunan kokusuz, yanıcı gaz… Bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek.
ANAHTAR KELİME
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YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Annenin erkek kardeşi… Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık. 2.
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın… Adale… Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki. 3. Ayak gürültüsü… Bakış, göz değme. 4. Boğaz, gırtlak…Sancı, ağrı. 5.
Ağaçlarla örtülü geniş alan... Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal… Bahçelerin,   parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki. 6. Bir nota...
Utanma, utanç duyma… Mineli, sırlı. 7. Çok isyan eden, çok isyancı… Çok
okumuş, bilgin... Renyum elementinin simgesi… Soylu bir hayvan. 8. Dört telli, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı saz anlamındaki kelimenin
sessiz harfleri… Kansızlık...Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. 9. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli
bulunan  bitki… Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç. 10. Bir devletin,
bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf
veya şekil, ongun... Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol anlamındaki kelimenin sessizleri… Niobiyum’un simgesi. 11. Doğum işini
yaptıran kadın...Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk… Körpe karşıtı. 12. Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses
özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan
ses uyumu… Sodyum elementinin simgesi… Bitki ya da tek hücreli hayvanlarda büyüme ve üremeyi sağlayan hücreler. 13. Sakarya’ya bağlı bir
ilçemiz… Antalya’nın bir ilçesi. 14. Birbirini tamamlayan iki şeyden her
biri… Acele... Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse. 15. Kuzu sesi... Japon imparatorlarına verilen unvan...Memelilerin etobur
takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen iri gövdeli bir hayvan.
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*Ödüllü Bulmacayı çözdükten sonra, bulduğunuz anahtar kelimeyi TEB Basın Bürosu adresine (Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9 Çankaya/Ankara) gönderiniz. Doğru yanıtı ilk gönderen 2 eczacımıza, TEB Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi eğitim programlarından birine ücretsiz katılım ya da akademi yayın seti hediye olarak verilecektir.
Geçen Sayının Çözümü
Soldan Sağa: 1) Kapsül... Endokrin. 2) Ece... Cilve... Dua. 3) Kanaat... Vd... Armut. 4) İbiş... Opera... Maya. 5) Kasımgülek... Ak. 6) Erk... Ey... La. 7) Kel... Da... Al... Dam.  

8) Ali... Ufacık... Arz. 9) Kin... Ly... Istaka. 10) Saat... Kaçamak. 11) İsim...Ararat. 12) Kor... Kul... Re... Ir. 13) Akik... Anlak... Tali... 14) Li... Taam... Zıc. 15) Çin... Ezkaza... Ama.
Yukarıdan Aşağıya: 1) Kekik... Kak... İlam. 2) Acaba... Elips. 3) Penisilin... İkili. 4) Aşı... Smokin. 5) Üca... Medula. 6) Litografya... Ate. 7) Pük... Tıknaz. 8) Evvel... Acı... Ulak.
9) Nedret... Iskalama. 10) Ak... Aktar. 11) Oda... El... Açar... Ra. 12) Kurmay... Akaret. 13) Ramak... Drama.. Aza. 14) Uy... Laz... Atılım. 15) Natamam... Ak... Rica.

Anahtar Kelime
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